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15 ianuarie 2017 în Piața României din Montreal
Consulul General Victor Socaciu (în centru) a răsplătit cu diplome de ”Cetățeni ai Culturii Române”
pe câțiva români implicați în activități culturale.
Din partea ACSR, Alexandru Cetățeanu a depus o coroană omagială la statuia lui Eminescu.
Marc Marinescu Constantin a depus o coroană din partea Congresului Român din Canada.
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CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

Acasă, de Paşte
Avionul TAROM de la Londra Heathrow
Airport la Otopeni este plin, în ciuda faptului că
biletele sunt mai scumpe decât la alte companii aeriene, care zboară însă de la aeroporturi ceva mai
îndepărtate de Londra. Am ajuns la „Old Smoke‖
(sau „Big Smoke‖ - poreclele oraşului Londra)
venind din Montreal pe 1 aprilie, unde am mai
zăbovit câteva zile – astăzi este 5 aprilie; aşa se face
că m-am adaptat cu fusul orar – diferenţa fiind de 5
ore. Îmi este greu să scriu pe „etajera‖ mică din faţa
mea, care se lasă în jos de pe fotoliul din faţă (alta ar
fi situaţia la „Business Class‖, dar toate locurile erau
vândute), aşa că trebuie să închid laptopul. Mă aflu
pe un rândul 5, relativ în partea din faţa a avionului,
sandwich între două persoane, cum nu îmi place mie
– prefer întotdeauna la culoar, dar nu am avut de
ales; în stânga, la fereastră, se află o fată frumoasă
(sigur româncă) şi în dreapta mea un domn tânăr, în
jur de 37 de ani, nu prea pare a fi român. Voi
schimba câteva vorbe cu vecinii? Ar fi bine, vor
trece cele trei ore de zbor mai uşor. Sau poate că voi
dormi...voi vedea. Acum, chiar că închid laptop-ul.
Revin cu scrisul când voi putea ...
Au trecut cinci zile de când am aterizat la
Otopeni – este 10 aprilie şi...mi-a venit pofta de
scris. Primele zile în România trec foarte repede şi
nu fac altceva decât să dorm, să telefonez şi să-mi
întâlnesc prietenii. Ciudat cum se atrag poeţii între
ei, greu de crezut! Vecinul meu din avion, mi-a zis
„Noroc!‖ tocmai când ridicam spre gură paharul cu
vin roşu, pe care l-am comandat la masă. Surprins
plăcut – i-am răspuns tot cu „Noroc!‖şi am ciocnit
paharele.
– Vorbiţi româneşte? l-am întrebat.
– Nu prea, încerc să învăţ.
destineliterare@gmail.com

Şi aşa a pornit o discuţie interesantă cu un londonez
get-beget, foarte documentat în multe domenii, care
a lucrat în Cipru, în Afganistan şi alte ţări, iar acum
în Bucureşti; în plus, mai scrie şi poezii, aşa cum
veţi vedea sub numele şi poza lui John Axcell, la
pagina 16. Am schimbat cateva cuvinte și cu vecina
din stânga mea; am aflat că este studentă la arhitectură în Anglia și i-am urat să aibe o carieră strălucită, precum a renumitului arhitect Dan Hanganu de la
Montreal, de care nu auzise.
La Otopeni, m-a aşteptat şi l-am revăzut cu
bucurie şi emoţie pe prietenul meu, marele tenor
Romeo Saleno (la fel de valoros ca Pavarotti, după
opinia poetului Al Francisc, a mea şi a altora), aflat
temporar (din Florida) în România. Cu Romeo și
alți doi buni prieteni - Silvia Barbu şi scriitorul Ioan
Barbu am fost cu vaporul în Bahamas. A fost o călătorie de neuitat, vedeți mai jos detalii!
Cu John m-am întâlnit din nou a doua zi, la o
ciorbă de burtă şi papanaşi, la „Boema 33‖ ; pentru
el, totul a fost nou, nu auzise în viaţa lui nici de
ciorbă de burtă (care i-a plăcut pe jumătate...), nici
de papanaşi şi nici de „Boema 33‖ de la Piaţa Romană, loc plăcut de întâlnire al scriitorilor bucureşteni.
Spuneam mai sus ca „poeţii se atrag‖ – iată un
alt exemplu, poate şi mai convingător: Mă aflam în
Hollywood, Florida – dacă îmi permiteţi să-mi consult agenda, pot să precizez şi data; daaa, era vineri,
10 februarie, anul acesta. Mă întorceam acasă de la
plajă, pe bulevardul Hollywood şi la intersecţia cu
13 Avenue, în faţa unei case de peste un milion de
dolari (mai toate casele în acesta zonă valorează
mult) pe nişte mese, erau expuse fel de fel de obiecte. Era un „Yard Sale‖ (vânzare din curte) sau „Ga1
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rage Sale‖ (vânzare din garaj) cum se spune prin
SUA şi Canada. Pe una din mese, mi-a tras atenţia
un superb serviciu de cafea din porţelan fin (șase
ceșcuțe și șase farfurioare), făcut în Anglia, probabil
prin secolul XIX. Cereau pe el numai 10 dolari. Săl iau sau să nu-l iau? Cum îl duc în Canada? Nu îl
voi sparge? Mi-am continuat drumul până la 15
Avenue (unde am locuit) şi i-am spus distinsei mele
prietene Netuța Matasa de „comoară‖, oferindu-mă
să i-l ofer cadou. Nu a acceptat, având casa plină cu
de toate, dar eu m-am dus înapoi să-l cumpăr. Am
dat 10 dolari şi tot setul de cafea a fost al meu. În
drumul de întoarcere spre casă, o limuzină mare a
oprit în dreptul meu. Credeam că şoferul, un pletos
ca şi mine, are nevoie de direcţii, dar spre surprinderea mea mi-a zis că vrea el să cumpere serviciul de
cafea şi că plăteşte oricât vreau eu pe el.
– Cât vreţi, 30, 40, 50...spuneţi cât?
– OK, dacă îl doriţi atât de mult, va înţeleg, eu
sunt poet – daţi-mi cât am dat eu pe el.
– Nu se poate, luaţi aici 50 de dolari şi vă
mulţumesc din suflet! Şi eu sunt poet...
– Chiar sunteţi poet?
– Sigur, sigur, staţi să vă citesc poezia pe care
i-am dedicat-o preşedintelui Trump la Inaugurare.
Şi mi-a citit poezia, pe care o veţi citi, împreună cu
alte poezii, la pagina 102 sub numele şi poza lui
Joseph Earl Franco. De unde a ştiut că şi eu l-am
sprijinit pe preşedintele Donald Trump (vedeţi
numărul
pe
octombrie
al
revistei,
la
www.scriitoriiromani.com, în stânga, Destine Literare)? A simţit, mi-a mărturisit. Şi câte alte poezii
interesante nu mi-a citit şi câte nu am discutat... neam întâlnit de două ori. Cu siguranţă ne vom mai
întâlni undeva, sub soare.
Mai poate cineva să
spună că poeţii nu se „atrag‖ între ei?
Cum spuneam mai sus, mă aflu la Bucureşti, în
preajma zilei de Paşti, zi magică, mult aşteptată în
copilăria mea necăjită la Amărăştii de Vâlcea. Bucuria noastră, a copiilor era pricinuită de ouăle roşii şi
de flori. Ciocneam ouăle cu Rodica Popescu,
verişoara mea născută cu numai câteva zile înaintea
mea, cu Veronica şi Valeriu Diaconescu, copii fără
tată (plecat din Amărăşti dupa divorţ, ca si tatal
meu) ai lui tanti Lenuța Anania, sora lui nea‘ Valeriu Anania Bartolomeu şi nenea Mitică Anania.
Marcel şi Dragoş Mărgăritescu, veri ai mei, erau mai
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mari şi mi-i amintesc foarte vag din copilărie –
dealtfel au plecat la Bucureşti, luaţi de unchiul lor,
nenea Gigi, prof. univ. Dr. Gheorghe Costeanu.
Ciudat că în copilărie nu am asociat niciodată această zi de sărbătoare creştină, Paștele, cu
măcelărirea mieilor. Cred că la Amărăşti oamenii nu
tăiau aceste minunate şi gingaşe creaturi. Poate unii,
de care nu aflam noi. Cel puţin este sigur că bunicii
mei şi mama mea nu făceau aşa ceva. Mi se pare
criminal, fără milă şi respect pentru animale să iei
mieii săracilor oi-mame şi să-i omori. Trebuiesc
sensibilizaţi oamenii, să-şi dea seama că „plânsul‖
oilor fără mieluşeii lor zglobii, poate fi auzit de
Dumnezeu şi pot fi pedepsiţi; să nu se mai mire că
atunci când strugurii sunt în pârgă, bate piatra şi le
distruge toată munca de o vară. Poate că asta merită
pentru ticăloşiile lor, ar trebui să fie mai buni, mai
miloşi. Pe văile şi dealurile de la Drăgăşani spre
Vâlcea cred că există forţe supranaturale, misterioase, pe care puţini le simt şi le înţeleg. Poate că
Duhul lui Dumnezeu veghează prin aceste locuri
româneşti de când este lumea lume, locuri pline de
istorie, legende şi mistere. Sunt mândru cu locurile
mele natale, şi precum ciobănaşul lui Paulo Coelho,
acolo găsesc cele mai preţioase comori – liniştea şi
pacea sufletească.
Mă simt vinovat ca în copilărie am tăiat cocoşi falnici şi găinuşe care parcă vorbeau cu mine,
cococo... cococo..., să arăt că am crescut mare şi că
am curaj! Aţi văzut pe la porţi femei cu bietele
creaturi sub braţ, aşteptând să găsească un bărbat să
le taie, deoarece în credinţa văilor Drăgășanilor,
femeile nu au voie să taie... păsăreturi? Cu renumitul
doctor cercetător Oțoiu Mihai de la Univ. din Craiova făceam cateterisme pe căţei – ce rău îmi părea de
ei – după experimente îi puneam „la adormit‖ pentru
totdeauna. Mă simt vinovat şi de alte „crime‖ din
viaţa mea. Poezia care urmează sper să convingă şi
să transmită un mesaj corect – oare nu este păcat de
atâţia „pui‖ zglobii de „oiţe bârsane‖ să fie răpiţi
mamelor lor şi să fie făcuţi friptură şi drob? Eu nu
mănânc „miel‖. Ce nemiloşi sunt unii oameni!
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Plâng
Plâng pentru toate creaturile
Pe care le-am ucis cândva
În astă lungă, viață-a mea
Şi să mă ierte, le-aş ruga!
Dar ce folos, tot nu le pot uita.
Mă urmăresc cu imaginile lor frumoase, sfinte
De-acolo, de unde-or fi –
din imaginare morminte…
De ce n-am avut mai multă minte?
Ce rău mi-au făcut 7 răţuşte colorate
De le-am împuşcat, pe lac, pe toate?
Ce rău mi-a făcut un şarpe frumos, colorat
« Şarpele casei » de nimic vinovat
Pe care cu bâta l-am... sfârtecat?
Odată, am țintit şi-n plin am nimerit
Un carouge* cu epoleți – ce greu mi-a venit
Să-l văd fără suflare – cânta când l-am lovit!
Sau căţeluşa Bibi, ce mă iubea cu-ardoare;
Dar cum de boală părea fără scăpare
Am dus-o la veterinar s-o pună « la culcare »…
Apoi, am adus-o acasă, caldă , într-un sac
S-o înmormântez în curte, la cap cu un arac!
O văd în vise, privindu-mă cu drag şi dor
Pe mine, ... complice la al ei omor!
Am fost un mare criminal, aşa mă simt!
Regretele … sunt toate în zadar
Şi-acuma plâng, şi-acuma plâng amar!
*Carouge à èpaulettes în franceza sau red-wing
black bird în engleză.
Dar... să schimb subiectul. Ce bine este să ţii
o agendă anuală, un jurnal, cu o pagină pentru fiecare zi a anului! Chiar dacă nu ai timp şi scrii numai
unde ai fost în fiecare zi şi poate cum a fost ziua
(cald, frig, soare, nor, ploaie, zăpada etc) şi tot este
ceva! În plus, ca să nu uiţi ceva ce trebuie să faci
peste câteva zile, peste o lună, numere de telefon etc.
- le notezi în agenda şi le găseşti şi peste 20 de ani.
Ascultaţi-mi sfatul şi nu veţi regreta - există la papetarii agende anuale cu toate zilele anului, care prind
foarte bine dacă le veţi completa, chiar şi pe sărite.
De exemplu, îmi amintesc că am fost în China în
decembrie şi ianuarie, anul 2000. Alta este viaţa
când pun mâna pe agendele din anii respectivi – şi
chiar dacă în anumite zile nu am scris decât câteva
destineliterare@gmail.com

rânduri, când le revăd, îmi vin în minte deodată episoade extraordinare. Ce păcat că nu am făcut asta
toată viaţa! Sunt oameni care scriu în fiecare zi ce au
făcut, impresiile, gândurile...şi ce bine este! Pot uşor
să-şi scrie memoriile, când le vin timpul. Sunt pasionat să citesc jurnale (diaries în engleză) scrise de
personalităţi precum Mircea Eliade, Mihai Sebastian, Pierre Drieu La Rochelle, ba chiar ale unor
nazişti precum Goebbles, Himmler sau Albert
Speer. Numai în jurnale, dacă nu sunt falsificate sau
cenzurate, găseşti, simţi, înţelegi corect viaţa şi concepţiile/percepţiile perioadei în care sunt scrise. Dar,
să revin la ...zilele noastre, şi să răsfoiesc jurnalul
meu zilnic, în căutare de evenimente mai importante
din ultimul timp:
25 martie, 2017. Concertul „OM BUN‖ ţinut
la Montreal de minunatul OM de omenie, un mare
român, consulul general Victor Socaciu, împreună
cu invitaţii săi. A fost cumva şi un concert de rămas
bun, distinsul nostru prieten s-a întors în România,
spre regretul marii majorităţi a românilor din provincia Quebec. Scopul concertului nu putea să fie
mai nobil: Strângerea de fonduri pentru „repararea‖
unei teribile greşeli care s-a comis la Montreal –
instalarea statuii lui Eminescu la „firul ierbii‖ şi nu
pe un soclu de 1,8 m, aşa cum a fost concepută de
maestrul Vasile Gorduz. Nu există o nedreptate mai
mare pentru o operă de artă, decât să fie amplasată
greşit. Dacă vom reuşi, se va îndeplini şi dorinţa de
pe patul de moarte al sculptorului profesor Vasile
Gorduz, care nu mai putea să vorbească, dar mi-a
scris cu greutate pe un ‖petic‖ de hârtie: ‖Vă rog să
faceţi tot posibilul ca statuia lui Eminescu să fie
înălţată pe un soclu..., aşa cum am conceput-o.‖
(spre edificare, puteţi să citiţi editorialul ‖2008, UN
AN AL MARILOR PIERDERI‖ din numărul 3 al
revistei ‖DESTINE LITERARE‖ din ianuarie 2009,
de la site-ul www.scriitoriiromani.com, în stânga –
Destine Literare). Distinsa artistă Silvia Radu, soţia
Maestrului, era de faţă. Ce mult s-a bucurat recent
când a auzit de proiectul „OM BUN‖ , ca în sfârşit
se va repara greşeala! „Hai să dăm mână cu mână...” cu această ocazie specială, unică pentru
„suflarea” românească!, cu aceste vorbe i-am îndemnat eu pe câteva sute de români din Montreal, să
vină la concert. Ne-am unit, ca organizatoare şi pentru credibilitate, 12 organizaţii româneşti (fapt re3
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marcabil), spectacolul a avut succes (Victor Socaciu
şi invitaţii săi au fost la mare înălţime!) şi au rămas
peste 7.000 de dolari pentru soclul statuii şi pentru
mutarea Pieţei României într-un loc cu mai multă
vizibilitate şi mulţi români (alt obiectiv pe care ni lam propus). La spectacol au fost aprox. 200 de persoane şi probabil ar fi mai fost încă pe atât, dacă nu
am fi fost sabotaţi în mod grosolan de unii, printre
care «tartorii» de la 3 ziare care se distribuie gratuit
pe la biserici şi pe la magazinele româneşti. Ba chiar
s-a răspândit pe Internet zvonul mincinos că este
vorba de o acţiune politică!!! Sper că le va fi ruşine
la acei indivizi, ziarişti improvizaţi şi la acei «curajoşi din umbră», (atât de curajoşi că şi-au ascuns
numele) prea puţin iubitori de ţară, când vor vedea
rezultatele minunate ale iniţiativei noastre.

Propun pentru prima dată, acum, în acest
Editorial şi sper să fie de acord toată lumea, ca numele lui Victor Socaciu să fie gravat pe soclu, în
semn de mulţumire pentru impulsul şi ajutorul pe
care l-a dat comunităţii româneşti din provincia
Quebec. Oricum, s-a hotărât ca numele celor care
vor face o donaţie de 2500 de dolari canadieni sau
mai mult, să fie deasemenea gravate pe soclu, în
spate. Lista donaţiilor este deschisă, vedeţi anunţul
conceput de artistul Marc Marinescu-Constantin.
Dar să mai răsfoiesc agenda zilnică, luând-o
de la aproape spre departe, ca în Curriculum Vitae.
Am găsit:
23 martie, 2017 - «Pe-nserat la Consulat »!
Întâlnirea de suflet ţinută de câteva ori pe an de la
Consulat s-a încheiat , odată cu plecarea Consulului
General Victor Socaciu. Privind înapoi, pot să afirm
cu tărie că a fost o iniţiativă minunată, de apropiere
a sufletelor noastre, de români rătăciţi prin lumea
largă. La aceste întâlniri, s-au comemorat poeţi români de renume şi am mai recitat şi din poeziile
noastre, o parte a membrilor fiind poeţi şi prozatori 4

precum Melania Rusu-Caragioiu, Ala Mîndicanu,
Eva Halus, Liuba Sârbu, prof. dr. Anton Soare, Marius Fincă, Ion Anton Datcu, Adrian Erbiceanu şi
alţii. La această întâlnire de rămas bun, eu am recitat
poezia de mai sus (Plâng) şi mai spre sfârşit, ca să ne
mai veselim, am recitat şi poezia lui Topârceanu –
parodie după Arghezi, numită « Blesteme ». Este o
capodoperă a genului, pe care eu o iubesc mult şi
chiar că ne-am înveselit.
Dar, să mai
răsfoiesc prin agenda
zilnică… am găsit: Duminică, 19 martie, 2017
– am fost în vizită la
Diva
neegalată
pe
Planeta în multe aspecte,
Virginia Zeani, în West
Palm Beach.
Ca de obicei în
Virginia Zeani și
ultimul timp, am fost la
Alex pe 21 martie.2017
Maestră împreună cu
distinsa mare doamnă prietenă, Netuţa Matasa, soţia
regretatului meu prieten prof. Dr. Dr. Claudiu Matasa (de la a cărui plecare spre eternitate au trecut 5
ani!). Am străbătut distanţa de aprox. 100 km din
Hollywood până în West Palm Beach (unde
preşedintele Donald Trump are un impunător ―resort‖) în mai puţin de o oră (am avut noroc – şoseaua 95 este de obicei aglomerată) şi la ora 14.00
am sunat la uşa prietenei noastre.

Virginia Zeani și buna prietenă Netuța Matasa
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Căţeluşul Rocky ne-a ieşit bucuros în cale şi Virginica ne aştepta cu drag; aproape în fiecare zi a sunato pe Netuţa şi a lăsat mesaje sau a vorbit cu mine,
rămas singur în ditamai casa – prietena noastră
aflându-se la copii şi nepoţi, pe coasta de vest a
Americii. Ultima oară am fost la dânsa pe 9 februarie.

În curtea Maestrei Zeani

Un gând pios pentru marele savant
Claude Matasa

Am ieşit cu toţii pe terasa de la piscina cu
fântână arteziană şi am discutat « fel de fel… », la o
felie de cozonac bun, de data acesta cumpărat nu de
la « ruşi » ci de la un mic magazin de lângă foarte
cunoscutele magazine ruseşti din Hollywood, dar
deţinut de maghiari. În emigraţie, între imigranţi, nu
mai există graniţe! Discuţia cu Diva s-a prelungit
câteva ore, am făcut poze, am sunat în New Zealand
pe prietenul Rogers (ora acolo nu a fost potrivită…)
şi, din nefericire, ne-am întristat . Din august, anul
trecut şi până în prezent, memoria fabuloasă a Maestrei s-a redus dramatic şi au început confuziile. Pe 21
octombrie 2017 va împlini 92 de ani şi îi dorim din
suflet ani mulţi, cu sănătate!
16 martie, 2017 – distinsa profesoară dr. Anca Sîrghie a fost invitată de doctorul scriitor Leonard
Voicu, președintele Cenaclului Eminescu, la Montreal. Ce pacat că nu am fost și eu mai aproape! Citiți minunatele reportaje ale Profesoarei, la litera
‖S‖.
Să mai întorc filele agendei …În acestă incursiune de aproape două luni în Florida l-am întâlnit pe renumitul doctor Ion Dumitru (întors recent
dintr-o fascinată excursie în Australia şi vecinătăţi –
câte nu ne-a povestit, ce aventuri frumoase!). Pentru
acesta întâlnire trebuie să-i mulţumesc prietenului
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« enciclopedie » Stell Pleşoiu (venit la soare în Hollywood cu soţia Dr. Brânduşa – renumită dentistă la
Bucureşti, pe 4 martie) – dealtfel prin el, apropiat al
lui Mircea Eliade, am avut onoarea să cunosc mulţi
români de valoare precum pe Claudiu Matasa, Virginia Zeani şi alţii. Am avut bucuria să-l reîntâlnesc
pe românul patriot Costel Răuţă (cine nu a auzit!), să
petrec momente minunate cu scriitorul - regizor
prieten Dan Ghițescu şi Veve (care se bucură de
soarele floridian 6 luni în fiecare an, cu fața spre
Atlantic!) şi cu distinsul meu prieten, preotul prof.
dr. Cezar Vasiliu. Prin Virginia Zeani şi Netuţa
Matasa am cunoscut în Florida familia Julieta şi
Romeo Saleno (plus fiul lor Dorin Saleno), vedete
internaţionale de care veţi mai auzi, cu siguranţă.
Ascultaţi-i pe YouTube şi veţi înţelege ce vreau să
spun:
https://www.youtube.com/watch?v=UHBT2lYmpoc
12 februarie, 2017; dacă nu aveam agenda,
ale cărei avantaje le-am lăudat mai sus, îmi era greu
să-mi amintesc evenimentul cu amănunte– plecarea
în « cruise » spre Bahamas, împreună cu scriitorul
Ioan Barbu şi Silvia Barbu plus cu renumitul tenor
Romeo Saleno, cum am menționat mai sus. Am
plecat din West Palm Beach cu vasul de croazieră
numit « Grand Celebration », lansat la apă în anul
1986. Este o navă de croazieră mică: numai 1896
de pasageri capacitate maximă și 670 de salariați
personal de bord, echipaj etc. Are 10 etaje şi o lungime de 223 de metri. Foarte plastic, se poate compara cu un mare bloc de apartamente pus într-o
barcă uriaşă, care se deplasează pe ocean. Am spus
că este o navă mică, deoarece există multe alte vapoare de croazieră gigant, precum « Harmony of the
Seas », care are 362 de metri lungime şi capacitatea
maximă de aproape 7000 de pasageri! Dacă nu aţi
fost niciodată pe ocean cu un astfel de « vas », vă
recomand cu multă căldură să mergeţi. Este o experienţă unică, de neuitat, dar să fiţi foarte atenţi – de
multe ori unul este preţul afişat, ca să atragă pasageri
şi altul este preţul final – la îmbarcare trebuie să dai
un număr de carte de credit şi te poţi trezi încărcat
suplimentar; nu mai există ce ai cumpărat, chiar
dacă atunci când ai cumpărat nu existau alte opţiuni,
dar se pot face schimbări de cabine cu preţuri mult
mai mari. De ce nu au existat de la început? Totul
creează suspiciuni, ca să zic numai atât. Să fie
5
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« încurcăturile » şi datorită faptului că patronii sunt
din Bahamas? Oricum, în aşa companie plăcută –
Silvia și Ioan Barbu, plus maestrul Romeo Saleno,
călătoria a fost minunată.

Prietenii, pe vapor, spre Bahamas (în dreapta tenorul Romeo Saleno)

Trei prieteni la Port Lucaya, în Bahamas

Nici nu-mi imaginam că se poate dormi aşa
de bine pe vas, că nu există niciun zgomot, vibraţie
etc. Cabinele sunt precum camerele la hotel, nu prea
mari, dar nici prea mici, sunt curate şi confortabile.
Există organizate fel de fel de spectacole, există
cazinouri – nici nu ştii când trec nopţile. Mâncarea
este excelentă, variată, pentru toate gusturile. Scriitorul Ioan Barbu şi subsemnatul, am dorit să facem
acestă călătorie şi pentru a ne « pune pe urmele »
fostului rege al Angliei Edward VIII (n. 23 iunie
1894 – şi decedat la 77 de ani la data de 28 mai,
1972 în Franţa), care a abdicat în 11 decembrie
1936, după 326 zile rege, pentru o iubită – Wallis
Simpson, americanca divorţată de două ori. Un regat
pentru o femeie! aceasta este versiunea oficială. În
1940 a fost forţat să admită postul de Guvernor al
coloniei Bahamas, unde a funcţionat, izolat de restul
lumii, nu prea impresionat de locuri (considera Bahamas o colonie ‖gradul 3‖), până la terminarea
6

războiului, în 1945. Arhivele cu adevărata viaţă a
fostului rege al Angliei se vor deschide numai în
2020. S-a ţinut mult timp secret faptul că a fost
prieten cu Hitler, au petrecut concedii împreună, ura
pe asasinii familiei țarului Nicolae II al Rusiei (cu
care era rudă și semăna foarte mult) şi era convins că
numai o alianţă a Angliei cu Germania va scăpa
omenirea de marele pericol bolşevic. Unii istorici
susţin că abdicarea a fost legată mai mult de vederile
lui politice, diferite de cele ale politicienilor vremii,
decât de dragostea pentru Wallis Simpson. După
Buddha, « Adevărul nu poate fi ţinut mult timp ascuns, aşa cum nu pot fi ţinute ascunse luna şi
soarele ». Cartea lui Andrew Morton, « 17 Carnations: The Royals, the Nazis, and the Biggest Coverup în History‖ (17 garoafe: Regalitatea, naziștii și
cea mai mare mușamalizare în Istorie) publicată în
anul 2015, dezvăluie multe secrete, găsite pe microfilme, scăpate de distrugere de un funcţionar american. Oare ce vom mai afla în viitor, dacă Buddha are
dreptate? Ne-am propus, eu şi Nelu Barbu, să mergem în Bahamas şi anul viitor, deoarece anul acesta
nu am putut ajunge şi în Nassau (vaporul ne-a lăsat
prea departe de capitală) , iar discuţiile cu bătrânii
care au trăit pe vremea fostului guvernor nu au fost
foarte interesante - ne-au surprins prin faptul că o
ţineau mai bine minte pe Wallis, decât pe soţul ei,
fostul rege.
20 ianuarie, 2017.
Citesc în agendă: M-a
sunat
colegul
Victor
Roşca să-mi spună că a
murit profesorul academician dr. Sorin Sonea (foto)! Dumnezeu să-l aibe
în pază! Mare pierdere
pentru Canada, pentru
românii din Canada, pentru Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (prof.
Sonea a fost unul din membrii fondatori), pentru
familia cu doi doctori renumiti si un om de afaceri.
A fost unul din românii care făceau cinste României, un patriot adevărat. Stăteam de vorbă ore în
şir – ce păcat că « verba volant » - era o mare
plăcere să-l asculţi. De la el am aflat lucruri interesante despre bunătatea şi dragostea de ţară a lui
Mircea Eliade, pe care l-a cunoscut la Paris, despre
destineliterare@gmail.com
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tinerii de la Paris imediat după război şi multe altele.
A fost președintele organizației ‖Mișcarea de solidaritate Quebec- România‖, inființată in 1990, iar eu
am fost responsabil cu ajutoarele medicale, așa se
face că l-am cunoscut mai bine. Articolul scris de
Victor Roşca (îl puteţi citi la litera ‖R‖) o să vă
lămurească ce român de valoare am pierdut. Drum
bun spre Eternitate, scump prieten!

Biserica Icoanei, care se află în apropiere. L-am
întâlnit cu bucurie pe marele poet Theo Răpan, cu
toate că era mare aglomeraţie la anafura oferită
de biserică (cozonac, nu pâine!). Ce coincidenţă!
Frumoasă tradiţia creştină cu Învierea! Miam adus aminte de copilăria, «care s-a dus, venind din depărtare… ». Hristos a înviat!

Post scriptum:
Este ziua de Paşte şi mă aflu încă la
Bucureşti. Am fost la Înviere, la miezul nopţii, la

Admiratoare americance în vizită la Diva Zeani

Netuta, Virginia și Alex (9 februarie 2017)

destineliterare@gmail.com
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Dana ANADAN
(ROMÂNIA)

O neîncăpătoare sărbătorire a lui Mihai Eminescu la New York
La început de an 2017 evenimentele culturale românești din New York curg înmănunchiate,
căci la o galerie din downtown expune un grup de
pictori din Cluj-Napoca, Tristan Tzara apare în cadrul expoziției majore de la Museum of Modern Art
dedicată lui Francis Picabia, pictorul care a adus
dadaismul în SUA ÎN 1918, pe Broadway s-a jucat
scenarizarea romanului The Encounter: Amazon
Beaming de Petru Popescu, la Festivalul Filmului
evreiesc de la Lincoln Centre rulează filmul regizorului Radu Jude-Scared Faces-, deja cunoscut la
recenta ediție a Festivalului filmului românesc din
Westchester, la nord de New York City.
Dar între toate, evenimentul intrat în tradiția
comunității și așteptat cu mare interes este Simpozionul anual Mihai Eminescu, organizat de
Academia Oamenilor de Știință din România, filiala
U.S.A., Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă New York, în colaborare cu Societatea
Română Creștină―Dorul‖, activând în metropola
americană din 1903, și, desigur, cu Cenaclul ―Mihai
Eminescu‖, o prezență vie în arealul cultural românesc al metropolei, cu revista lui Lumină Lină, tot
mai cunoscută pe mapamond.
Cea de-a XXIV-a ediție a Simpozionului anual
Mihai Eminescu, identificată benefic în ultimii ani
cu Ziua Culturii Naționale, are drept titlu ―…Dar
iubirea de moșie e un zid…‖. Eminescu, păstrător al
valorilor perene ale neamului românesc, concepută
de pr.prof.univ. dr. Th. Damian pe două părți, desfășurate în locații diferite. În 14 ianuarie 2017 cu începere de la ora 11 la Restaurantul „Boon‖ din
Sunnyside prof.dr. Th. Damian, ca organizator al
manifestării, a salutat pe oaspetele sosit din România, universitara sibiancă Anca Sîrghie, apreciind
participarea cu comunicări interesante a unor personalități cunoscute în domeniu. După salutul ing.
Cristian F.Pascu, președintele Societății Române
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Creștine―Dorul‖, la microfon a fost invitată Excelența Sa, d-na Consul general Ioana-Gabriela Costache,
al cărei cuvânt de început a fost aplaudat entuziast
de întreaga asistență. Moderatoarea primei părți a
simpozionului a fost Elena Solomon, care a punctat,
pe baza unei documentări atente, palmaresul științific și cultural al fiecărui actant, imprimând evenimentului literar bucuria dialogului.
Prima comunicare a simpozionului, intitulată
Goethe și Eminescu: Construcții identitare. Construcții vizionare, a dat prilejul scriitoarei Doina
Uricariu, stabilită de mulți ani în metropola lumii, să
facă o paralelă între cele două genii, pornind de la
aspecte ale geologiei lor interioare, spre a proiecta
pentru viitor o nouă cercetare comparată în jurul
valorilor identității și vizionarismului, ale umanității
din noi, ca dimensiune profundă, întrucât apropierile
multiple între mari creatori ne asigură rezistență
interioară. Universitara de la Sibiu Anca Sîrghie,
membră a Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat tema Mihai Eminescu și ―fratele lui mai
mic‖, Lucian Blaga, demostrând că între toți urmașii Luceafărului poeziei naționale a românilor, de
la G.Bacovia și T.Arghezi, la I.Barbu, V. Voiculescu
etc.,autorul Poemelor luminii are un statut aparte.
Din cercetarea de istorie literară recentă a Ancăi
Sîrghie reiese că poetul Mirabilei semințe și-a manifestat admirația față de Eminescu în forme surprinzător de variate; L.Blaga a realizat antologii cu
versuri eminesciene, apoi a tradus în limba germană
poezii ale creatorului Odei (în metru antic), a dovedit cât de profund îi cunoaște opera, devenită un
reper în studiile lui de filosofia culturii, chiar polemizând cu blăjeanul Alexandru Grama, unul dintre
detractorii lui Eminescu, și menționându-l admirativ
pe marele poet în discursurile rostite la Academia
Română. În concluzie, Anca Sîrghie a reliefat adevărul că Lucian Blaga, care se socotea mândru să se
destineliterare@gmail.com
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considere doar ―fratele mai mic‖ al lui Eminescu, a
contribuit substanțial la promovarea imaginii Poetului –Luceafăr în plin secol XX.
Profesorul traducător Ștefan Stoenescu a vorbit la
simpozion despre structura polifonică a Scrisorii III,
pe care Eminescu a creat-o pe fragmente și apoi a
asamblat-o. Om al scenei de tânăr, Eminescu dovedește capacitatea de a construi în Scrisoarea III cea
mai pregnant dramatică operă a sa, chiar dacă G.
Călinescu va fi deranjat de lipsa unității structurale a
poemului, care prin distilări fragmentate a primit
aspect de mozaic. Făcând o catagrafiere a imaginii
eminesciene, Ștefan Stoenescu apreciază că autorul
Scrisorii III este o sursă a modernismului românesc. După Vasile Alecsandri, el a creat o sinteză
mai modernă a limbii române. Luând ca reper pe
L.Galdi cu Introducere în versificația poeziei române, profesorul Stoenescu apreciază că numai de la
M. Eminescu încoace putem vorbi de o rimă cu elemente de sugestie în poezia națională.
Istoricul
literar M.N.Rusu a dezvoltat tema
Secvențe eminesciene:Regele Carol al II-lea, Ludovic Dauș și generalul Dombrowski, prezentând contextul cultural în care regele României încuraja publicarea de cărți și activitatea librăriilor. Cu ocazia
împlinirii în iunie 1939 a 50 de ani de la moartea lui
Eminescu, primarul general al capitalei propune ca
ediția omagială cu 5000 de exemplare puse în
vânzare să fie dublată de o nouă ediție, care a ieșit în
2 septembrie 1939. Noile 5000 exemplare au fost
numerotate în continuare, ajungându-se la cifra de
10.000 volume cu poezii eminesciene. Prefața a fost
scrisă de Ludovic Dauș, iar ornarea cărții s-a făcut
cu imagini din creația unor pictori români și cu citate ale Regelui Carol II. În ședința de la Primăria
capitalei s-a decis ca o parte din acest tiraj să se
ofere gratuit armatei. Într-un moment când armata
română se orienta spre Est, poezia Doina de Eminescu devenea un imbold pentru ofițerii și soldații
care primeau în dar frumosul exemplar copertat în
roșu. Asemenea cărți au însoțit ofițerii și soldații
români până la Stalingrad, dar nu s-a mai întors nici
măcar un exemplar după potopul care s-a săvârșit
acolo. Mulțumirea lui M.N.Rusu este aceea de a
arăta publicului la simpozionul de la New York un
exemplar din acea rară și atât de valoroasă ediție
eminesciană.
destineliterare@gmail.com

Prof. univ.Teodor Damian de la Metropolitan College din New York, sub titlul George Bălan:interpretări eminesciene îndoielnice, face referire la cartea Nebănuitul Eminescu, 1984, intrând în
domeniul interpretărilor critice. Ca autor al cărții,
G.Bălan, specializat în filozofia muzicii, se dovedește de data aceasta un compilator de talent, dar
ipoteza sa că pesimismul eminescian ar fi consecința
pierderii credinței în Dumnezeu este falsă. De-a lungul unor capitole precum Patria spirituală, Cădere
în exil și Reintegrarea, printr-un exces de citări
scoase din contextul vieții și operei poetului,
G.Bălan încearcă să demonstreze că la început Eminescu a fost credincios, apoi și-a pierdut credința în
Dumnezeu, pe care în cele din urmă și-a recâștigato. În fapt, credința lui Eminescu se cere plasată în
contextul vieții și operei sale. Demonstrația lui
G.Bălan are un plan preconceput, nerespectându-se
cronologia textelor citate. Mihai Eminescu nu a fost
lipsit de manifestarea credinței în Dumnezeu, așa
cum încearcă să demonstreze George Bălan în exercițiul său hermeneutic, ce se dovedește a fi nerealist.
Profesorul Doru Tsaganea de la Metropolitan College of New York în Națiune și naționalism la Eminescu, prin definiții ale conceptelor de națiune și
elită, naționalism, popor, populism și patriotism,
demagogie și naționalism șovin, conchide că naționalismul lui Eminescu trebuie raportat la contextul
istoric al epocii când grecii, italienii, polonezii
luptau, ca și românii, pentru drepturi naționale.
Eminescu exprimă dorința de unitate ―de la Nistru
pân la Tisa‖, ideal național care se cere discutat atât
în poezie cât și în publicistică. Naționalismul lui nu
avea accente șovine, pentru că Eminescu nu milita
pentru dominarea altor popoare, iar minoritățile din
Vechiul Regat, îndeobște grecii, sunt criticați ca
urmași ai fanarioților cu mare influență economică.
Naționalismul clasic nu are componentă etică, ci
politică. Populismul aclamă egalitatea, din interese
politice. Eminescu se identifică cu poporul român
ale cărui interese le apără.
Valentina Ciaprazi, profesor de franceză la LaGuardia Community College, New York, a prezentat
tema Patriotismul în opera lui Eminescu și a romanticilor francezi, făcând o comparație între Victor
Hugo care, inspirat de Războiul franco-prusac și de
perioada uzurpării sub Napoleon a III-lea, recurge
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la cuvinte radicale (tirani, ucigași) în volumul Anul
cumplit din 1872 ca în Imn să glorifice martirii, adevărații eroi. Accentele lui patetice amintesc de
poemul Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie creat de
Eminescu sub forma unui imn, în care el proslăvește
―Îngerul iubirii, îngerul de pace‖. Victor Hugo își
personifică țara căzută și dorește glorie celor care sau jertfit pentru Franța eternă, întocmai lui Eminescu
scriind versurile ―Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
/Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis de vitejie, fală
şi mândrie,/ Dulce Românie, asta ţi-o doresc! ―.
Epitetul ―dulce‖, ca atribut al patriei, apărea cu mult
înainte de perioada romanticilor francezi, adică în
poezia lui Pierre de Ronsard, intrând în titluri de
poezie dar, prin idiosincrazie, va fi și termen de dispreț.
Medicul istoric Napoleon Săvescu, președintele
Asociației ― Dacia Revival International, New York,
a prezentat comunicarea Iubirea de moșie de la
Burebista și Decebal la Eminescu, pledând pentru
numele de rezonanță Dacia, pe care ar trebui să-l
reia țara noastră.
Galeria Spiritus s-a prezentat la eveniment cu o
colecție de lucrări originale ale artiștilor români din
țară și din S.U.A., de la Victoria Duțu, eminesciană
ca sentiment liric, iconarul Liviu Șoptelea, Alexandra Stoenescu, Luca Văienii, Marius Vătămaru, ei
fiind prezentați de directoarea Viorica Colpacci,
care a sosit recent cu noutăți din viața culturală a
capitalei.
Partea a 2-a a Simpozionului Mihai Eminescu a
debutat în 15 ianuarie 2017 la Biserica ―Sf.Apostoli
Petru și Pavel‖ din Astoria cu tradiționala slujbă de
pomenire pentru poeții Mihai Eminescu și Grigore
Vieru, mitropolitul Antonie Plămădeală și profesorul George Alexe, gest emoționant și chiar singular
în perimetrul diasporei române contemporane.
Programul a continuat în sala socială a bisericii cu
recitări din creația eminesciană, moment susținut de
Nicole Smits, Valentina Ciaprazi, M.N.Rusu, Felicia
Georgescu, Cristian Pascu, Grigore Culian și botoșăneanul Paul Moraru, care, amintindu-și recenta
vizită la casa natală a poetului, a citit cu pauze interpretative de mare trăire poezia De-or trece anii, în
care vraja feminității se concentrează în jocul expresiilor un "nu ştiu cum" ş-un "nu ştiu ce".
În cadrul Cenaclului ―Mihai Eminescu‖, a avut loc o
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dublă lansare de carte. Ștefan Stoenescu a prezentat
volumul de receptări, eseuri și ecouri în prezent,
intitulat de autoarea Anca Sîrghie cu o formulare nu
lipsită de fantezie Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai (Ed. Technomedia, Sibiu, 2016). ―
Genul specific al volumului este ciudat și inedit, în
opinia prezentatorului, căci ideea de pluralitate, pe
care o sugerează cuvântul ―evantai‖, alătură lucruri
care se împletesc sau se contrazic fertil, prin cele 39
portrete din capitolul Evocări, completând imaginea
scriitorului cu imagini și date noi, cel mai adesea
impresionante. În literatura anglo-saxonă circulă
termenul de „oral-history‖, născut din incapacitatea
de a reconstitui
o biografie cu densități de
amănunte. Anca Sîrghie a creat o lucrare de mare
întindere cu o textură detaliată. Scriitorul se manifestase ca regizor, actor, dramaturg, poet, eseist de
marcă într-o perioadă de eclipsă culturală, ceea ce a
produs o carență de date, datorită contradicției între
biografie și operă. Chiar dacă antum a rămas prea
puțin cunoscut, Radu Stanca a fost o personalitate
extraordinară, un creator de excepție al poeziei române, personalitatea cea mai percutantă a Cercului
Literar de la Sibiu, care înainte de instalarea comunismului a dialogat în 1943 cu Eugen Lovinescu. În
structura Cercului Literar de la Sibiu, I.Negoițescu a
fost criticul impresionist prin excelență, întrucât
Cornel Regman era o altă voce, iar Șt. Aug. Doinaș
dovedea o bipolaritate care l-a adus în prim planul
literaturii odată cu Nechita Stănescu, ca
neomodernist. Radu Stanca nu era un tradiționalist,
după moda timpului, ci un român fantezist, nu epigon al lui Eminescu, cum fusese Vlahuță, ci un poet
adevărat. Fără ritmica lui Eminescu, Radu Stanca
are o imagistică bogată, ca a ―Poetului-Luceafăr‖. În
lirica lui Stanca este o tristia, o ars doloris definitorie. Ca și în Glossa eminesciană, unde finalul reia
începutul poeziei, lui Stanca îi sunt caracteristice
revenirile la aceleași versuri din debut. Ca un adevărat poet român, Radu Stanca folosește rima, pentru că limba română nu este capabilă să se lipsească
de rimă. Aceasta pentru că rima este sigiliul creației
divine.‖ Cartea pe care Anca Sîrghie a oferit-o literaturii române este o istorie orală a unui portret de
scriitor și poate că nu ar strica să-i facă și un indice
de nume, care pe profesorul de la Ithaca l-ar ajuta să
se orientez mai ușor. ―Cert este că nu știam nimic
destineliterare@gmail.com
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despre Radu Stanca- a mărturisit concluziv Ștefan
Stoenescu- și țin să-i mulțumesc scriitoarei Anca
Sîrghie că m-a introdus în lumea lui fascinantă‖.
M.N.Rusu a vorbit despre cartea Ancăi Sîrghie
intitulată Lucian Blaga și ultima lui muză, care are
Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Este în
esență un șocant roman de dragoste, scris sub forma
unui dialog, deși cele 3 părți, intitulate ―Greierușa‖
versurilor lui Lucian Blaga, Într-o vară de noiembrie și Un dialog imaginar, sunt constituite din întrebări puse de autoare și răspunsurile Elenei Daniello, medic clujean, soția celebrului
pneumolog, Leon Daniello, ființă
delicată și inteligentă care l-a inspirat pe Lucian Blaga în ultimul
său deceniu de activitate creatoare. Cartea Ancăi Sîrghie este
bazată pe o documentare excepțională, având și o tentă polițistă. Cu o inteligență sclipitoare,
autoarea nu creează o idilă în care
să apară un Lucian Blaga sentimental, ci reconstituirea se realizează în cheie sociologică, astfel că, dacă în primele două părți privirea
pleacă din exteriorul existenței sociale spre interiorul
operei scriitorului, în partea a 3-a, cea intitulată
Dialog imaginar cu Lucian Blaga, mișcarea se face
din interior spre exterior. M.N.Rusu își amintește că
a primit de la fiica scriitorului, Dorli, niște scrisori
pe care în 1984 le-a publicat. Luând cuvântul,
autoarea celor două cărți lansate a mărturisit că pentru prima dată i se întâmplă în activitatea ei de
scriitoare ca un dialog, cum fusese cel dintre ea și
Elena Daniello, să ia forma unui film documentar,
Amintiri despre Lucian Blaga, constituit din două
părți cu configurații distincte între ele, și doar apoi
el, filmul, să se metamorfozeze în carte. Desigur că
o asemenea carte memorialistică are o matcă mai
încăpătoare decât filmul. Pentru cei care nu cunosc
încă poezia lui Radu Stanca, scriitorea de la Sibiu
recomandă volumul Scrisori către Doti apărut în
2016 la Editura Muzeul Literaturii Române, ca să
înțeleagă din această ediție, realizată impecabil de
Ion Vartic, ce rug nestins a fost iubirea poetului pentru anima lui, actrița și soția Dorina Stanca. Fără
rezerve, Anca Sîrghie apreciază că aceste 63 scrisori
de dragoste sunt cele mai frumoase din câte i-a fost
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dat să citească în limba română, mai frumoase chiar
decât cele ale lui Eminescu către Veronica Micle, în
care cei mai mulți dintre noi văd un etalon. Prin anii
‘75-‘80, când a citit scrisorile în original din arhiva
familiei Stanca, doamna Sîrghie a rugat-o insistent
pe Dorina Stanca să accepte ca universitara de la
Sibiu să le publice, pentru ca povestea lor de dragoste să fie cunoscută, dar soția poetului a socotit că
o corespondență intimă ca aceea nu trebuie să ajungă
la marele public. După patru decenii, iată că visul
prinde viață și cartea poate fi comandată la Editura
Muzeul Literaturii Române din
București, pentru ca generațiile
tinere de cititori să se confrunte cu
un model de iubire adevărată, de
care în prezent este o presantă
nevoie.
Doina Uricariu apreciază
cu referire la cele două cărți recent
apărute ale scriitorei Anca Sîrghie,
că nu este lipsit de importanță că
ea se ocupă de ardeleni, realizând
o adevărată saga a marilor scriitori, între care găsește conexiuni ideologice și estetice. ―Se poate vorbia continuat Doina Uricariu- de un năvod cu verigi
între scriitori. Marea calitate a cercetătoarei de istorie literară se dovedește faptul că ea are conștiința
înlănțuirii, astfel că nu de un lanț de nisip, ci de unul
cu verigi reale se vorbește aici, ceea ce dovedește că
Anca Sîrghie știe să facă detectivism, având calități
de istoric, de estetician, de literat autentic. Interesant
este că aici imaginea lui Blaga se completează în
zona sa muzicală, mozartiană, a sufletului uman,
poetul fiind coborât de pe soclu și Anca Sîrghie captând în text emoția biografică.Tototdată, am descoperit în volumul Lucian Blaga și ultima lui muză un
desen al umilinței provocate în ―obsedantul deceniu‖, cum a fost numit deceniul VI al secolului XX
din cultura română, de încălcarea valorilor autentice
într-un tablou al vieții scriitorilor transilvăneni.‖
A urmat filmul Amintiri despre Lucian Blaga,
fratele mai mic al lui Eminescu, realizat de Anca
Sîrghie, căreia i s-a înmânat apoi o Diplomă de excelență ―pentru merite deosebite în activitatea internațională de promovare a valorilor culturii și spiritualității neamului românesc.‖ Semnează președintele Institutului Român de Teologie și Spiritualitate
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Ortodoxă, Pr. Prof. Univ. Dr. Teodor Damian și redactorul șef al revistei ―Lumină Lină― de la New
York, M.N.Rusu.
Ca surpriză, a fost prezentat de către Cristian Pascu, moderatorul seratei literare, filmul Clipa de
poezie, cu mari actori recitând versuri de Eminescu.
Cea de-a 2-a parte a simpozionului s-a încheiat cu
programul pregătit de prof. Irina Anițului cu copiii și
tinerii Școlii de Duminică, dovadă că generațiile ce
vin trebuie să păstreze vie amintirea lui Mihai Eminescu. Cea mai longevivă membră a cenaclului,
doamna Lucia Columb, într-o alocuțiune rostită
strălucit la cei 98 ani pe care îi va împlini în curând,

și-a exprimat mândria de a trăi alături de toți conaționalii ei în orașul magnific New York, capitala
lumii.
Cu inepuizabila sa energie, pr. Th.Damian a
anunțat simpozionul închinat Unirii Principatelor
Române, moment de mare lumină a spiritului românesc și de veselie, care se va încheia cu tradiționala Horă a Unirii. Am plecat de la ediția a XXIV-a
a Simpozionului Mihai Eminescu cu o senzație de
prea plin sufletesc, mai edificată ca oricând că la
New York evenimentele culturale românești se țin
lanț, înmănunchiate astfel de niște oameni cu har
dumnezeiesc și cu dragoste de țară.

O reuniune aniversară la Cenaclul românesc ,,Mircea Eliade” din Denver, Colorado
Abia s-au stins acordurile Periniței cu care sa încheiat elegantul revelion organizat în sala socială
a Bisericii „Sf. Dimitrie cel Nou‖ de lângă capitala
statului Colorado, S.U.A, că forfota pregătirilor
anunța în 8 ianuarie 2017 prima reuniune culturală a
Cenaclului ,,Mircea Eliade‖. Ing. dr. Răzvan Sîrghie
a pregătit o prezentare în power point a activității
Cenaclului, acum când tocmai se împlinesc cinci ani
de când profesorii Sebastian Doreanu și Simona
Sîrghie, împreună cu preotul Ioan Bogdan au pus
bazele noii structuri culturale din dorința de a
întreține interesul pentru literatura, istoria și, în
general, pentru cultura și arta noastră națională. Așa
cum anunța afișul manifestării, invitatul special era
doamna conf. univ. dr. Anca Sîrghie, sosită de la
Universitatea ,,Alma Mater‖ din Sibiu și care tocmai
povestea cu încântare cât de frumoase au fost
Sfintele Sărbători de Iarnă în această comunitate a
conaționalilor noștri, care, așa cum cere tradiția și
îmbrăcați în costume naționale, timp de câteva zile,
au trecut cu colindul pe la casele celor dornici să-i
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primească. Fără precedent a fost și spectacolul
artistic al copiilor de la Școala duminicală în ziua de
Crăciun când doamnele Bianca Bogdan, Lavinia
Ball, Simona Sîrghie și Geta Popa au pregătit în
detaliu sceneta susținută de vreo 30 de copii, actanți
cărora Moș Crăciun le-a adus daruri nenumărate.
Spre emoția asistenței, tot de la Școala duminicală,
la primul cenaclu al noului an, copiii Sabrina
Miklos, Paula Maxim și Daniel Bogdan au recitat
versuri din poeziile lui Mihai Eminescu. Tema
conferinței anunțate a fost ,,Mihai Eminescu și
,,fratele lui mai mic‖, Lucian Blaga‖,titlu care a
stârnit curiozitatea participanților prin ineditul ideii,
după cum remarcase directorul Sebastian Doreanu,
dând cuvântul oaspetelui sibian. Anca Sîrghie a
atribuit sintagma ,,fratele mai mic‖, Lucian Blaga,
tocmai poetului de la Lancrăm, care atunci când era
întrebat de prieteni de ce nu se consideră o
personalitate mai valoroasă decât Mihai Eminescu,
pentru că a creat un sistem filosofic bine structurat, a
fost cel mai mare dramaturg expresionist al culturii
destineliterare@gmail.com
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române și a publicat numeroase cicluri de poezie,
răspundea imperturbabil că se socotește nu altceva
decât ,,fratele mai mic al lui Eminescu‖.
Conferențiarul a precizat că între Eminescu și
Blaga, cei doi poeți-filosofi, există niște apropieri de
biografie artistică, de la copilăria rustică la
paradigma germană a formării lor și atracția pentru
mitul autohton, cronotopul eminescian fiind Dacia,
iar Blaga pivotând pe conceptul de ―țară‖. După ce
au debutat amândoi la vârsta de 15 ani, atât
Eminescu cât și Blaga au întocmit câte o culegere de
folclor pentru uz personal, semn al înțelegerii
tezaurului de frumuseți pe care îl cuprinde lirica
populară.
Admirația mai tânărului Blaga față de
personalitatea lui Eminescu nu s-a manifestat ca o
atitudine abstractă de prețuire. Dimpotrivă! Putem
afirma că nimic nu a lipsit din arsenalul blagian al
admirației față de ,,fratele său mai mare‖ în ale
poeziei românești, Mihai Eminescu, pe care l-a
editat, l-a tradus în limba germană, gest artistic
pentru care în 1935 i se oferă Premiul Hamangiu din
partea Academiei Române. Blaga l-a apărat polemic
pe Eminescu împotriva primului denigrator,
Alexandru Grama de la Blaj, așa cum în timp nu au
făcut decât Șerban Cioculescu și D.R.Popescu. Nu
mai puțin, Blaga l-a apreciat pe Poetul-Luceafăr în
studiile sale, ca și la date calendaristice sărbătorești
ori în discursuri solemne. Atunci când răspunde la
discursul de recepție al lui N. Crainic primit în
Academia Română în 22 mai 1941, Blaga apreciază
că ,,legăturile gândirismului cu trecutul se trag de la
marele copac: Eminescu‖. Tot în acel discurs revine
asupra ideii, trimițând la versul ,,povești și doine,
ghicitori, eresuri‖. Este o dovadă că Lucian Blaga îl
purta pe Eminescu în suflet, ca un reper permanent.
În concluzia conferențiarei sibiene, Lucian Blaga a
adus o contribuție substantială la susținerea lui
Eminescu, apărat cu instrumentele fabulei-pamflet și
promovat într-o diversitate impresionantă de forme,
cum prea puțini dintre urmașii lui au făcut-o.
Intrând pe un teren al speculației ideatice,
Anca Sîrghie a apreciat că succesiunea EminescuBlaga și continuitatea lor era una legică. Dacă
finalul secolului al XIX-lea este așezat sub
strălucitul triumf eminescian, atunci Blaga va
strălumina anul1919 cu dublul lui debut, cel poetic
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cu Poemele luminii și ca filosof cu aforismele
intitulate Pietre pentru templul meu, admirabil
primit de presa culturală a momentului, care vede în
el un tânăr ardelean care ,,înalță brațe de energie
spre tainele lumii‖.
Eminescu și Blaga au fost doi excepționali
creatori de limbă românească, tocmai pentru că au
înțeles importanța ei. Despre această zestre
încredințată de înaintași, respectiv de poeții ,,ce-au
scris o limbă ca un fagure de miere‖, Eminescu va
aprecia că ea este ,,măsurariul civilizației unui
popor‖, socotind că ,,nu noi suntem stăpânii limbii,
ci limba e stăpâna noastră―, ea dezvoltând cugetarea
neamului care o vorbește. La rându-i, L. Blaga
definea limba drept ,,întâiul mare poem al unui
popor.― Plămădind-o, fiecare dintre cei doi poeți a
zămislit universul lui liric inconfundabil, pentru că
ei au fost înzestrați cu o vocație creatoare, au avut
sensibilitate la misterul cosmic, la esențele de adevăr
ale mitului, iar saltul pe care l-au marcat, glisând de
la sensul propriu la cel figurat, metaforic, al
cuvântului românesc, susține revoluția la care au
supus ei graiul strămoșesc. De acolo de unde îşi
trimite razele spre noi, Eminescu ne priveşte
îngăduitor, ştiind că versul său ne poate oblădui
rănile sufletului, ne este imbold în luptele cotidiene,
iar cuvântul său de publicist al secolului al XIX-lea
este şi astăzi mai actual ca niciodată. Într-un interviu
recent, Călin Georgescu, director executiv ONU, nu
ezită să-l considere pe Eminescu ,,cel mai mare om
politic al națiunii române.‖
Dacă întoarcem faţa de la marele Emin, avem
numai de pierdut, pentru că ne vom lipsi de o pildă
sublimă, cea mai înaltă în slovă românească, de a
trăi pentru un ideal de nobilă demnitate. Aşa este
admiraţia pentru natura izvoarelor și a lacurilor cu
nuferi din Povestea codrului, Lacul, Freamăt de
codru şi a malului de mare din Mai am un singur
dor. Eminescu a pictat în cuvânt poezia codrilor de
aramă în Călin-file de poveste şi a cerului cu lunaregină și cu luceferi din elegia Melancolie, alături de
iubirea ca ,,floare albastră‖, înţeleasă în complexa ei
accepţie de ,,dulce durere‖. Nimeni nu ne-a apropiat
ca Eminescu de patria identificată cu limba ,,ca un
fagure de miere‖ şi nu a cultivat în conştiinţele celor
tineri admiraţia pentru un trecut dramatic, în care el
vedea înaintând ,,falnic armia română‖ în
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înfruntările cu cotropitorii de veacuri din Scrisoarea
III. Lecţia existenţială a versului eminescian din
Scrisoarea I și din Luceafărul te îndeamnă şi astăzi
să rămâi ,,privitor ca la teatru‖ din Glossă în faţa
degringoladei groteşti a politicului şi să trăieşti
având în faţă ,,de-a pururi ziua cea de azi‖, care este
în orice timp şi indiferent de generaţie pivotul tuturor împlinirilor tale.
În mod cert, posteritatea a așezat altfel valoric
pe cei doi creatori de geniu, căci ceea ce a însemnat
Mihai Eminescu pentru lirica românească a secolului
al XIX-lea, va fi Lucian Blaga pentru secolul al XXlea. Ca două entități distincte și creatori singulari
care au ridicat prin forță metaforică spiritualitatea
românească la nivelul valorilor universale, ei au avut
clare apropieri elective, iar ,,frate mai mic‖ a fost
Lucian Blaga numai ca așezare calendaristică. Ei sau născut poeți, cultura fiind mediul lor de viață.
Despre Eminescu, G.Călinescu afirma că este ,,cel
mai cult dintre poeții noștri, cu cea mai ridicată
putere de folosire (creatoare) a tuturor factorilor de
cultură.‖ Ei au provocat o revoluție metaforică,
făcând posibilă, prin deschiderea creată, evoluția
ulterioară a lirismului românesc. În marea trecere
spre eternitate, romanticul Eminescu, acel ,,fulger
neîntrerupt― luminând ,,calea timpilor ce vin‖ și
expresionistul Blaga, căutătorul de „stele-n apă‖,
stau cu cinste alături, frați legitimi ai aceleiași
mame, marea Poezie.
După o conferință densă ca documentare,
susținută de 25 note bibliografice, ascultată cu o
atenție deosebită și aplaudată de asistență a venit
momentul recitalului interactiv, care a pus în lumină
preferințele membrilor cenaclului pentru versurile
celor doi poeți. S-a cântat Sara pe deal cu întreaga
asistență, s-au recitat versuri din memorie, căci
doamna profesoară Elena Vasiliu știe și la vârsta
înaintată pe care a împlinit-o, chiar trăind departe de
țară, textul poeziei Veniți după mine, tovarăși de
L.Blaga, poezie pe care a și interpretat-o pentru a
atrage atenția participanților asupra frumuseții ei.
Participanții de toate vârstele au citit versurile lor
preferate, vârstnicii dovedind o pasiune ce pare că
nu s-a clintit întreaga lor viață pentru poeziile eminesciene, care le pot alina și astăzi nostalgiile și
neliniștile. Recitalul de poezie a fost susținut de
Georgeta Popa, Natalia Maxim, Pr. Ioan Bogdan,
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Monica Doreanu, Simona Sîrghie și Patricia Bratulescu.
Domnul Mircea Fotino și-a amintit răstimpul
celor aproape cinci decenii, când el cu soția erau
singurii români din Denver, bucurțndu-se să vadă ce
oază de cultură s-a creat în ultimii 5 ani prin activitatea cenaclului, la care sunt invitați scriitori locali sau
sosiți din țară. Directorul Cenaclului, Sebastian
Doreanu, intervenind ca mare iubitor și cititor împătimit de carte, a ținut să menționeze că Anca Sîrghie,
căreia i s-a datorat ideea înființării acestui cenaclu, a
lansat în cei 5 ani volume foarte interesante, ca Aurel Cioran, fratele fiului risipitor și Dăltuiri, de Radu Stanca, ambele îngrijite ca ediții împreună cu
Marin Diaconu și publicate în 2012. Au urmat cele
două volume intitulate Radu Stanca. Profil spiritual,
editate în aceeași colaborare după 3 ani, iar în 2016
Anca Sîrghie a semnat noua carte Radu Stanca.
Evocări și interpretări în evantai. Cenaclul se
mândrește cu faptul că a găzduit toate aceste lansări.
Autoarea însăși a luat cuvântul spre a explica de ce
primele lansări ale cărților ei recente s-au făcut la
Cenaclul Românesc ,,Mircea Eliade ― din Denver și
nu în țară, cum ar fi fost firesc. Efortul repetatelor
corecturi ale unei noi cărți, suprapus peste examene
cu studenții de la facultate și cu scoaterea revistei
academice ,,Lumina slovei scrise‖, ajunsă în prezent
la al XVIII-lea volum, unde este singurul redactor
(,,one man show―, cum spunea Nicu Băciuț despre
revista lui scoasă la Tg. Mureș în aceleași condiții)
făceau ca editorul să-i aducă prima tranșă exact în
preziua plecării spre Denver. Bucuria de a vedea
noua carte a determinat-o pe Anca Sîrghie să accepte
ca lansarea să înceapă tocmai la Munții Stâncoși și
nu acasă, la Sibiu. Cea mai mare surpriză s-a produs
tocmai în primăvara trecută, când scriitoarea se afla
în America, dar a aflat că Lucian Blaga și ultima lui
muză, apărută în 2015, obținuse Premiul ,,Octavian
Goga‖ la filiala sibiană a Uniunii Scriitorilor din
România, ceremonie la care ea nu a avut cum să
participe. Din păcate!
Florina Opran și-a amintit cum a lansat cartea
ei memorialistică Sub cortina de fier și după
căderea ei, iar acum a evocat anii ei de carieră biblioteconomică la București, când a contribuit la stucturarea unor volume ale ediției de Opere ale lui
Mihai Eminescu. În calitatea ei de director al
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Cenaclului, profesoara Simona Sîrghie a amintit alte
evenimente importante din cei 5 ani de activitate
aniversați, ea referindu-se la cele susținute de autori
ca pr. Aurel cu cărți teologice, Horia Ion Groza cu
Ochiul diasporei - eseuri, Cătălin Pavel - Operation
"Purple Four" sau Mircea Hortensiu Tomuș, care a
prezentat într-o reuniune cartea Printre tristeți și
bucurii, apărută în 2013, Călător prin amintiri,
ajuns la al 3-lea volum, Idei, dezbateri, idealuri,
după ce vol. 2 s-a intitulat Locuri, oameni,
frământări, 2015. Cu emoție au fost menționate și
numele unor soliști vocali, cum a fi tenorul Costel
Busuioc, invitat recent la Cenaclu, unde a dat un
recital de neuitat. Demne de apreciere au fost și
reuniunile tip șezătoare sau cele dedicate fiecărui
anotimp ilustrat în poezie și pictură. Observând că la
reuniunile Cenaclului nu participă decât o mică parte
a membrilor comunității, anume cei care iubesc
cultura, cei ce înțeleg rostul lecturii, așadar, cei mai
cultivați, parcă mereu aceiași, doamna Simona
Sîrghie a ținut să citeze opinia lui Nicolae
Manolescu despre rostul lecturii: ,,La ce sunt bune
cărţile? Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic. Poţi
trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de oameni nau deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce
pierd e totuna cu a explica unui surd frumuseţea
muzicii lui Mozart. În ce mă priveşte, mă număr
printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios
al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie
să mănânc şi să beau. Hrana pe care mi-o oferă lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială. Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi
pierdută.‖ Există în comunitatea românilor de la
Denver chiar absolvente de filologie, care declară

că, fiind nevoite să activeze într-un domeniu practic,
cum este cofetăria, nu mai sunt în stare să se apropie
de o carte, oricât ar fi ea de interesantă. În realitate,
este o problemă de filozofie personală și de rigoare a
distribuirii timpului, căci hrana spiritului este la fel
de necesară ca și cea biologică, iar pierderile pe care
le înregistrezi astăzi, sub apăsarea ignoranței și
inerțiilor de tot felul, se recuperează extrem de greu
în viitor și se resimt la generațiile de tineri, care nu
au în familie un model de preocupare intelectuală.
Luând cuvântul pentru final, universitara de la
Sibiu a simțit nevoia să atragă atenția asupra
importanței pe care trebuie să o dea colectivitatea
românilor de la Denver copiilor, generația de mâine,
exemplificarea ei plecând de la cuvintele adresate în
aprilie 1986 de filozoful Constantin Noica liceenilor
cu care dialoga: ,,Lumea oamenilor se împarte în
două: în subiecte umane și obiecte umane. Sunteți la
vârsta la care trebuie să vă hotărâți să încercați să
ajungeți subiecte umane. Dacă vreți să rămâneți
obiecte umane n-aveți decât. Vă folosește realitatea
într-un fel sau altul… Astăzi, tineretul de
pretutindeni nu mai este valabil prin ceea ce este, ci
prin ceea ce știe (s.n.) Merită să încercați. Este
vârsta la care încercarea trebuie făcută.― Anca
Sîrghie a sfătuit părinții să valorifice aptitudinile și
talentele copiilor lor, cărora să le asigure o bază
culturală temeinică, astfel ca să nu pățească rușinea
unor studenți la Universitatea Harvard, care, oricât
ar fi de inteligenți, nu știu prin ce se desparte
America de Europa. În încheiere, dânsa a mulțumit
profesorului Doreanu pentru semnalarea revistei
,,Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente
române‖, care apare într-o nouă serie la Freiburg în
Germania, unde comunitatea conaționalilor noștri
este puternică. Iată o altă parte a diasporei române
care are inițiative importante, ce merită cunoscute.
În tot răstimpul celor două ceasuri, cât a durat
atât de emoționanta reuniune aniversară, pe ecranul
sălii sociale s-au proiectat imagini ilustrative, care
au susținut trăirea participanților, încântați să
rememoreze atâtea momente de curată trăire
românească și de necesară îmbogățire spirituală din
cei 5 ani de activitate culturală la Denver.

De la stânga: Prof. Sebastian Doreanu, Pr. Andrei,
Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie, Prof. Simona Sîrghie
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John AXCELL
(ANGLIA)

'Bucharest Taxis'

Cafetiere for One

Beware the yellow peril scouring streets,
Hunting their prey like a scavenging dog.
Waiting at street corners with dirty seats,
No matter the weather: sun, snow, or fog.
Once inside the smelly prison on wheels,
Keep your senses and your wits about you.
Stay curious of the proposed good deals,
Check prices, license and the meter too.
The Fagan in front has always a plan,
His sweet coated words disguising the truth,
To deceive and thieve as much as he can,
Without any evidence or piece of proof.
Not all, but many, behaving this way,
Beware the yellow dog that ruins your day!

Standing in the growing queue
Of businessmen, waiters and winos,
Barnes ladies with painted toes.
Oh how I miss the scent of you,
A hot steaminess under my nose,
Your darkened colour of autumn crows
Inviting a single thought, not a few
Of days gone by, days done.
You and I my lonely cafetiere for one.

Vasile Mic – Lac fără lebede
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Ioan BARBU
(ROMÂNIA)

Povestea căprioarei cu coarne de aur
Ajung
în defileul Dunării la răsăritul
soarelui. Fluviul este îmbrățișat de munți. Merg pe
firul apei. Deodată, se îngustează, șarpele de apă e
strâmt, cum l-am întâlnit la izvoare. Dacă ajunge la
150 de metri, pe alocuri. Urc pe buza uriașei stânci
aflată între munții Vranovăţului şi Corcanului. Mă
salută Moldova Veche. Sub bolta cu luciri de Adriatică, Vranovăţul e alb ca marmora, în timp ce Corcanul pare stropit cu aur şi sânge. Peisaj de Tirol…
Aceste locuri de piatră, răcorite de apele învolburate ale Dunării, sunt asemuite din timpuri
străvechi cu o „țară a legendelor‖. Căci pe aici circulă, într-adevăr, o seamă de legende. Cea mai
veche, aflu de la Vasile Pojenea, dunărean trecut de
90 de ani, pe care îl întâlnesc la Ostrovul lui Decebal, este chiar de pe vremea marelui și vestitului
rege al dacilor. „Domnule scriitor, legenda asta am
aflat-o de la moșu-meu, care a apucat veacul. Pe
vremea când era flăcău, copiii românilor cântau
colindul cu căprioara urmărită de vânători. Locurile astea ale noastre sunt pline și azi de căprioare:
Am plecat la vânătoare,
Domn, domn să-nălţăm,
Să vânăm o căprioară,
Domn, domn să-nălţăm.
Regele nostru împărat,
De dimineaţă s-a sculat,
Faţa albă şi-a spălat,
Chica neagră-a pieptănat,
Cu straie noi s-a îmbrăcat,
Murgu şi l-a înşeuat,
Cu trâmbiţa a sunat,
Mare oaste-a ridicat,
O sută de grăniceri,
O sută feciori de boieri,
Din cei mai mari,
Nepoţi de ghinărari;
destineliterare@gmail.com

Şi, pe la răsărit de soare,
A plecat la vânătoare,
Ş-a vânat cu spor
Că era brav ochitor
Până juganii le-au stătut
Şi potcoavele-au pierdut.
Atunci se lăsară mai jos,
Pe un deal frumos.
Şi alergară,
De vânară:
Munţii cu brazii,
Şi cu fagii,
Cerul cu stelele,
Câmpul cu florele,
Vâlcele cu viorele,
Şi satele cu fetele.
Când dete soarele-n deseară,
Ieşiră la drumul cel mare
Şi deteră d-o urmă de feară:
Stătu toată oastea-n mirare!...
Unii ziseră că e o urmă de zână,
Să fie regelui cunună.
Aşa se chibzuiră
Şi se găsiră
Alţi vânători,
Mai cunoscători,
Şi ziseră că-i urmă de căprioară,
Să fie regelui soţioară.
„Zicea moșu moșului-meu că această căprioară, care s-a lăsat vânată să ajungă regină, era
sprințară și avea coarnele din aur. Ea își rupea
hrana din păşunile firave ale locului. Doar vânătorii
de prin aiurea mai bat azi coclaurile aistea.‖
De la moș Vasile am mai aflat că localnicii,
din ani ceva mai vechi, au plecat să-şi caute pâinea
prin alte părți, cu cerere de mână de lucru. Unii au
ajuns băieşi la Comăneşti, la Lupeni sau în Munții
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Apuseni. Alții au durat o colonie tocmai la Ruhr. În
timpul ceva mai aproape s-au întors, îmbulzindu-se
la Moldova Nouă, orăşelul-port din coasta satului de
obârșie al moșului. Orașul nou s-a datorat deschiderii exploatărilor de aramă, ştiute din vremea romanilor. „Minele astea, în ani mulți, le-au dat alor
noștri belşug de lucru, se fălește moșul, cu glas
stins. Dar, de vreo două decenii și mai bine, minele
s-au închis și localnicii au fost alungați. Cei tineri și
vârstnicii ceva mai vânjoși au luat calea străinătății.
Din ei, mai cu seamă ăi trecuți de 50-60 de ani, sau întors la ogoarele căzute în sălbăticie.‖
Mă despart de defileu. Moș Vasile strigă
după mine: „Să mai treci pe la noi! Cât timp e în
viață Dunărea, trăim și noi pe lângă ea. Aici ne-am
găsit împlinirea sărutului… Să nu uiți că sărutul
aista e molipsitor…‖
O iau înspre marele lac de acumulare al Hidrocentralei Porțile de Fier I. În cursul spre vărsare,
spinarea solzoasă a Dunării e acum îmblânzită.
Toarce lumină în fir de borangic românesc. Ceasul e
trecut de treisprezece și jumătate. Mă așteaptă direc-

torul general al acestui unic, în Europa, sistem hidroenergetic. Grăbesc pașii să nu pierd invitația inginerului Teodor Pavelescu. Mi s-a spus că este
omul care ține la vorba spusă: „Servim masa de
prânz, împreună. Fix la 14.00!‖
Mi-am dat seama, după întâlnirea cu el.
Punctualitatea e primul său fel de mâncare. Nu trece
niciodată peste acest aperitiv.
…Ziua s-a stins. Părăsesc defileul cu soarele
sus, în creasta muntelui. Îmi vin în minte versuri
dintr-un cântec al formației Phoenix: Am pornit cu
roua-n picioare,/ Ca să cânt un cântec de soare,/
Pentru zilele ce au să vie,/ Pentru nopţile cu
iasomie.// Freamătul apelor/ Şi foşnetul codrilor/ În
el se întâlnesc/ Şi sufletu-mi încălzesc. Fredonez
melodia. Voi ajunge la timp la o altă întâlnire. Cu
membrii cenaclului de literatură din Drobeta Turnu
Severin, condus de poeta Ileana Roman, „sclavă și
regină‖, cum singură mărturisește.
O pasăre face rotocoale deasupra apei. Până
la urmă dispare în adânc de lumină. Semnul anunță
vreme de ploaie.
(Din volumul în pregătire „Arborele de apă‖)

Ostrov – Moldova Veche, vedere panoramică
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Marian BARBU
(ROMÂNIA)

Vintilă Horia într-o ediție academică
Astăzi, în 2017, când exilul interbelic,
provenit din spațiul României, este pe cale de a-și fi
încheiat ciclul de viață – omenește vorbind, cercetările „de caz‖ nu contenesc să se afirme multiform.
În prim planul aducerii grabnice și a așezării
valorilor produse de generațiile pierdute în melanjul
cultural al străinătății s-au regăsit numele lui Mircea
Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu. Abia după
înlăturarea dictaturii roșii, în decembrie 1989,
printre norii democrației confuze, tulburi, s-au aflat
cercetările de recuperare parțială sau totală în
speranța că receptorii tineri vor lua aminte de străluciții noștri înaintași, deloc resemnați, care și-au croit
o a doua viață, „cu durere și suferință‖ în țările de
adopție silită. Destinderea lor ființială s-a făcut datorită preaplinului de comunicare în care se cuibărise
pe vecie Cultura, formele multiple de subjugare a
eului creator.
Cum nu se cuvine ca într-o cronică literară să
invocăm și să dezvoltăm ramificațiile contorsionate,
unele dintre ele dubioase și chiar nocive, ale politicii
de ieri, care clamau cu turle și surle staliniste că
omul este cel mai prețios capital, când, în fond, ea,
politica pisa și măcina chiar propria-i dogmă. Când
fariseismul a urcat până la acoperișul casei și a
rămas acolo ca un steag fluturând în bătaia tuturor
vânturilor, cauza nobilă a revoltei, adică dreptatea,
totul părea pierdut. Divide et impera era sloganul
subiacent cu care se-nainta și în România, și în Corea, în Vietnam și în China ori în Cuba. Internaționalismul cravatei roșii și-a început eșecul chiar din
timpul Comunei din Paris. Încă trăiau … Marx și
Engels. Ridicarea în scaunul nepieritoarei dogme a
revenit lui V.I. Lenin. Iar prin uciderea familiei
destineliterare@gmail.com

țariste, vulcanii noroioși ai culorii roșii au răsărit
intempestiv în multe țări din Europa și Asia. Era
semnul clar al unui simptom gen gândacul de colorado. Politica a devenit mirajul alienării pe care Stalin a rezervat-o tuturor supușilor săi care i-au revenit
după cel de-al Doilea Război Mondial.
Scriitorii, pluton de primă linie ai sensibilității umane, au fost dintre cei dintâi care n-au acceptat jugul politicii impuse. Pe căi văzute (citește:
legale) și nevăzute, ei au luat drumul spinos al
străinătății. Oricum, spre Apusul Europei.
Din labirintul timpurilor, în ceea ce ne
privește, după împușcarea soților Ceaușescu, la 25
decembrie 1989, s-a crezut că se poate vorbi de instalarea democrației. Adică de libertatea de exprimare, fără parti-pris-uri politice, oricare ar fi și indiferent de orientarea autorului. Așa a reînflorit critica și mai ales istoria literară, eseistica de tip cultural, dezbaterea de frondă, încât scriitorii din diaspora
s-au văzut dintr-o dată în centrul atenției tuturor, ca
niște părinți regăsiți de copiii lor, pe care, vezi
Doamne, ei îi uitaseră.
Nu știu dacă vreodată în România se va putea realiza o Carta Magna despre diaspora românească, fracturată, din varii motive, la diferite
perioade de timp. Oricum, cea din perioada interbelică întrece prin înălțimea unității de breaslă și
acțiune concertată tot ce a fost mai înainte și pe cea
din zilele noastre.
Cei doi minunați cercetători – Mihaela Albu
și Dan Anghelescu, prin popasul editorial în două
volume (I – Eseistica lui Vintilă Horia – Deschideri
către transdisciplinaritate, 384 pagini, și Tinerețea
unui „fost Săgetător‖ – Vintilă Horia, publicistica
interbelică. Antologie selectivă, 260 pagini, apărute
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în 2015 și 2016 – și-au continuat, la Craiova, activitatea extrem de minuțioasă asupra polimorfismului
scrisului lui Vintilă Horia (20 dec. 1915 – 4 apr.
1992).
Poate că vreun institut de cercetare al
Academiei Române își va propune într-un plan, pe o
durată de 4-5 ani, cu un colectiv avizat, să realizeze
o activitate științifică de o asemenea anvergură, ca în
final să se înregistreze, nu încape îndoială, o biruință
savantă de mare folos spiritelor alese interesate de
românism și românitate. Se vor individualiza manifestări ale publicisticii, ale activității culturale în
genere, ale literaturii, în speță, de ce nu? – ale politicii dincolo de frontierele țării de baștină. Și câte altele.

Până acum, s-au înfăptuit parțial, datorită
unor oameni tenace, ca Florin Manolescu, Cornel
Ungureanu, Marilena Rotaru, Mihaela Albu, Dan
Anghelescu, Nicolae Florescu, Gheorghe Glodeanu,
Mircea Handoca, Mircea Popa, Basarab Nicolescu,
Vasile Spiridon, Ion Cristofor, Dumitru Micu ș.a.,
studii, comentarii și monografii.
Ne trebuie însă un Panopticum!
Și totuși… tandemul cercetătorilor de acum
își luminează, în continuare, munca sisifică de desfoliere a presei interbelice din România. Accentul a
căzut pe colaborarea lui Vintilă Horia la Gândirea
(lui Nichifor Crainic) și la Meșterul Manole, pe care
a păstorit-o chiar el însuși (ian. 1939 – ian.-aprilie
1942). Ironia sorții face ca tocmai numele lui să nu
figureze în Dicționarul Presei Literare Românești
de I. Hagiu, 1987, la pag. 207! Același nu-i reține
numele nici la … colaboratorii Gândirii!
Of, of și iar of și în cazul harnicului tandem,
numele lui Dumitru Micu nu este măcar consemnat
la … indice de nume, el, autorul unei voluminoase
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monografii despre Gândirea și gândirismul, 1975.
Dincolo de asemenea „cârlige‖ critice, realizarea scripturală a celor doi cercetători, sub raport
științific, academic, rămâne de toată lauda – de la
acribia filologică a trascrierii textelor din reviste,
păstrându-se normele epocii, fără actualizări, interpretări și contribuții adiacente, până la datarea din
revistă, cu tot „harnașamentul‖ biblioteconomic.
Adică eseurile în totalitate, semnate Vintilă Horia,
nu numai că nu s-au perimat, ba chiar au devenit de
permanență. Am luat la întâmplare (vorba vine) un
fastuos eseu, intitulat Pentru o cunoaștere literară a
unor concepte științifice actuale. În esență, comentatorul, consumatorul de artă, nu poate face abstracție
de lumea științei care-l înconjoară la tot pasul. Dar,
cu nonșalantă dubitație, de câte ori pune în alăturare
„literatura cu știința‖, se gândește la … Aligheri.
Odată deschisă fereastra spre divinul Dante, omul
enciclopedic trece la pupitru și perorează modular,
ca în retorica modernă – la Ezra Pound, T.S. Eliot,
Paul Claudel. Căci, rațional, cărturărește, cum i-au
așezat zodiile coronița devenirii, Vintilă Horia, universalul, privește în cunoștință de cauză și scrie apodictic: „Căci, dacă analizăm opera poeţilor contemporani, de la romantici până azi, imitatori ai acelei
tendinţe vom afla puţini. Victor Hugo, din păcate,
însă într-un fel foarte exterior, dispus să accepte un
fel de mesaj futurist al ştiinţelor, care ar putea lansa
omenirea pe făgaşuri cântătoare şi care s‘au dovedit
înşelătoare, facile iluzii deterministe, contrazise de
concluziile contrarii ale celor două războaie mondiale şi de înflorirea, la dreapta şi la stânga, a unor
regimuri concentraţionare, încă la modă.‖ Sunt invocați aceiași trei poeți, cărora li se alătură numele
prozatorilor Joyce, Musil, Thomas Mann, Ernst
Jünger, Raymond Abelio. În aceeași paradigmă a
dezbaterii, se află și „o întreagă serie de romane de
știință-ficțiune, în primul rând opera lui Huxley,
Wells, Orwell sau chiar a lui Ray Bradbury, pentru a
repune în contact discipline, tehnici ale cunoaşterii,
cum sunt de demult divorţatele Literatura şi Ştiinţa.‖
Am apelat doar la acest excerpt, pentru a vedea pe
viu nivelul gândirii unui savant, a cărui fibră de recomandare a fost literatura. Se poate desprinde, în
mod vizibil, lejeritatea cu care se mișca în lumea
informațiilor, tonusul abordării lor, fără juisări pernicioase în numele unei atitudini nemărturisite.
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Întotdeauna, bibliografia de sprijin este adusă
la zi. Iar experimentatul tandem de cercetători o
plasează, tipografic vorbind, în subsolul de pagină,
cu literă mică. Socotesc că biruința intelectualcărturărească a celor doi – Mihaela Albu și Dan
Anghelescu – ar putea fi răsplătită cu un premiu al
Academiei Române și pentru acuratețea transcrierii
textelor originale. Ba și pentru cazna translării în
limba română de titluri și crochiuri critice din limbi
străine, pe care savantul Vintilă Horia le folosea în
conferințele și cursurile lui universitare. Mărturisesc
că sunt uimit de ipostaza filosofului Vintilă Horia,
atât de original și de bine organizat în formularea
ideilor. Și nu-mi dau seama, acum când scriu despre
el, dacă în studiile de specialitate din țara noastră
există o cât de mică zăbavă asupra personalității sale
și în acest domeniu.
***
Antologia (selectivă) din publicistica interbelică a lui Vintilă Horia este ea însăși un model de
tipăritură privind concepția de alcătuire, de punere în
temă, pornind de la Argument până la Concluzii și
Bibliografie.
Primele două capitole pot fi subscrise politologului și sociologului, ambele ipostaze fiind gardate
de criticul și istoricul literar. Acesta din urmă poartă
viziunea Totului, din care desprinde, pentru folosință
imediată, ceea ce îl interesează.
Autorii selecției, știind bine cui se adresează
(chemați, dar și nechemați!) ne-au înlesnit lectura,
profunzimea ei, coincidențele comparatiste, în
creștere sau în descreștere, din perioada românească,
punând în prim plan anii din interbelic: 1936, 37, 38
etc. Totul începe de la Gândirea, nr. 4, aprilie 1936,
se trece și pe la Meșterul Manole, chiar din primul
său număr de apariție (1939), înregistrându-se, după
numerotarea noastră în antologia pe care o avem în
vizorul comentariului, 25 de texte (eseu și critică
literară) la Gândirea și 39, identități similare la
Meșterul Manole.
Nobilii autori, Mihaela Albu și Dan
Anghelescu, au mai selectat un text din Revista
Fundațiilor Regale, intitulat Rudolf Binding sau
despre realismul fantastic.
Spiritul critic al lui Vintilă Horia era acomodat cu mișcarea vie a domeniului și nu se sfiește să
opereze clasificări pertinente nu numai în epocă.
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Oprindu-se asupra activității scriitorului german
Rudolf Binding și înainte de a trece la … lucru, ex
abrupto, constată: „Marii prozatori ai epocii noastre
se impart în trei categorii bine diferențiate: a) realiștii, care păstrează în scrisul lor vechile păcate, dar
și vechile puteri ale naturalismului și dintre cari se
pot cita cu cinste numele unor John Galswarthy,
Aldo Pallaseschi, Liviu Rebreanu, Knut Hamsun,
Jean Giono și Georges Duhamel; b) fantasticii care
păstrează o linie romantic purificată și evoluată gen
Massimo Bontempelli, Alain Fournier, Alfredo Panzini, Mircea Eliade și G. K. Chesterton și c) ideologii cari, depășind cu mult formula realistă a lui
Dostoievski, fac din eroii lor parlamentarii unor pasiuni individuale, exprimate prin glasul tare al unor
probleme sociale, politice și morale care ajung să
umfle aproape singure paginile unui volum compact.‖

Și ce credeți voi, boieri dumneavoastră, cititorii sau cârcotașii criticii literare, că ar trebui să
urmeze? – simplu, comentatorul nostru, ilustrul Vintilă Horia, scrie negru pe alb: „Opera lui Rudolf
Binding, în fața acestei împărțiri sumare dar cuprinzătoare (deh, autoapreciere!, n.n. M.B.), ia
înfățișarea unui compromis care o elimină din structura pură a oricăreia din categoriile enumerate mai
sus. Ceea ce nu-l înjosește cu nimic, ci, dimpotrivă,
îi așază creațiunile pe un plan de originalitate care
face din el unul din scriitorii cei mai interesanți ai
epocii noastre…‖ Și tot așa, cu biografia lui Binding
prin Leipzig, Tübingen, Kassel, Berlin, Florența,
Grecia, savantul român comentează ca specialist și
poezia lui Rilke, a lui d‘Anunzzio și a altor poeți ai
vremii, preferați.
***
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Două note, deloc în trecere.
1. La noi, în spațiul criticii și istoriei literare, s-a
făcut multă vorbire despre „realismul fantastic‖
după înmulțirea traducerilor din proza sudamericanilor, culminând cu numele lui G.G. Marquez și romanul său Un veac de singurătate. Pentru
această scriere, în 1982, autorul a fost încununat cu
Premiul Nobel pentru literatură. De atunci, conceptul de realism fantastic a fost statornicit și în spațiul
literar românesc. Ce am constat eu, comentând textul critic al lui Vintilă Horia: că românul nostru folosise o asemenea formulare în 1942! De unde până
unde atâta tupeu, hai să-i spunem obrăznicie care să
deruteze spiritele de bună credință – ca alde Mihai
Novicov și Ov. S. Crohmălniceanu – nu-l mai invoc
pe C.D. Gherea, care vorbea și scria despre realismul critic, iar ceilalți contemporani (și ai mei!) au
tămâiat realismul cu determinantul de socialist. Dar
astăzi, când realismul poate fi și în caserola mitologiei?
2. Sunt obligat de conștiința mea de profesor și
scriitor român să aduc în fulgerarea clipei, într-un
mod polemic, cu toții care se prevalau de politica
roșie de ieri cum să blameze mai personal formula
„Cântarea României‖. Nu știau, bieții de ei, că nu
lătrăii întru Ceașcă inventaseră formula patriotică

binecuvântată întru lauda țării noastre, cu toate
bogățiile și frumusețile ei, de-a lungul existenței sale
milenare, ci pașoptistul Alecu Russo. Și atunci,
premonitoriu, îi fusese dislocat numele de către Nicolae Bălcescu. (Alți neprieteni și atunci!)
Iată, spre neștiința mea, că și Vintilă Horia a
publicat la 8 octombrie 1942, în revista Gândirea,
un text patriotic, omagiu adus „unchiului Alexandru,
căzut la Turtucaia pentru împlinirea celei mai mari
Românii.‖ Vigoarea poetului, istoricului și românului de aleasă speță se impune categoric în cele
patru cânturi ale creației. Scrierea, în întregul ei, a
fost datată (atenție!) Viena, 26 febr. – 5 martie 1942.
După nenumărate reveniri … critice asupra
textului meu, bucuros peste poate că tandemul de
cercetători avizați ai domeniului – Mihaela Albu și
Dan Anghelescu – au reușit să editeze două volume
de ținută academică într-un moment cultural nefericit, datorat metamorfozelor neostoite ale democrației
românești, nu știam cum pot să le mulțumesc mai
bine și mai mult. Și la orizontul acestei dileme, mi-a
apărut cuvântul temenele (scos din cuva lui etimologică) pe care îl invoc cu sinceră recunoștință, sporind importanța colecției „Rotonde‖, în cadrul căreia
au apărut cele două volume, la editura Aius, din
Craiova.

Vasile Mic – La sfat
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Lucreția BERZINTU
(ROMÂNIA)

In memoriam Mihai Eminescu
Eminescu este universal. Oriunde am pleca, îl luăm cu noi în inimile noastre. El emană iubire, căldură sufletească, bunătate, inspirație... este viu printre noi, mereu...
‖Căci aceloraşi mijloace
Şi de mii de ani încoace
Alte măști, aceeaşi piesă,
Amăgit atât de-adese

Se supun câte exis tă,
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte guri, a ceeaşi gamă,
Nu spera şi nu ai teamă.‖

La întrebarea, ‖Ce înseamnă Eminescu pentru noi‖, iată ce au răspuns următoarele personalități de
pretutindeni de-a lungul a cca zece ani. Din păcate, unele nu se mai află printre cei vii.

1. Cezar Ivănescu, București (scriitor)
‖După mai bine de un veac de la moartea sa,
Eminescu a devenit pentru noi, românii, simbolul
central al românismului. Opera sa politică a fost
confimată de toată istoria românilor de la 1889 încoace… România Mare, „De la Nistru pîn‘ la Tisa―
s-a înfăptuit parcă după un scenariu eminescian,
înfăptuire care pentru două decenii a arătat lumii
un popor cu o miraculoasă forţă de creație. Două
decenii, atît ne-a îngăduit istoria, nouă românilor,
destineliterare@gmail.com

să viețuim uniţi în graniţele noastre istorice.
În 1939 cînd se împlineau 50 de ani de la
moartea lui Eminescu, România era în preajma unui
cataclism istoric, un soi de robie babiloniană sau
egipteană care nu avea să se încheie decît în decembrie 1989 cînd se împlineau 100 de ani de la
moartea lui Eminescu şi românilor li se restituia,
aproape în întregime şi opera eminesciană prin monumentala ediţie academică începută de Perpessicius. După aproape jumătate de veac de robie imperială, germano-maghiară şi sovietică, România de
azi trăieşte cu claritate viziunile profetice eminesciene, duşmanii săi naturali din est şi din vest acţionează împotriva reîntregirii României, şi a afirma
acest lucru mi se pare o chestiune de bun simţ. Vom
reuşi oare noi, românii de azi, din ţară şi de pretutindeni să înfăptuim iară România Mare și să împlinim astfel testamentul politic eminescian?
Opera literară a lui Eminescu este apoi singura care a putut să realizeze o unitate spirituală a
românilor, popor amenințat veșnic de „blestemul
tracic― al dezbinării. Partitură liturgică, sublimă,
opera eminesciană în totalitate ne măsoară creşterea sau decadenţa: românismul are un program
politic, social şi spiritual conţinut în Opera eminesciană. Acum şi în veacul veacului nu avem altceva
de făcut decît să împlinim acest program, dacă ne
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simţim în stare… Cei care refuză azi modelul eminescian, refuză în fapt legitimitatea românismului şi
a românilor în istorie. 1992 ( www.eurotv.md)
2. Dr. Lucian Zeev Herșcovici, Israel (istoric):
‖Cred că fiecare cunoscător și iubitor al
limbii române are un Eminescu al lui, așa cum l-a
cunoscut din scrieri, valabile până astăzi. Iubitorii
Bibliei Ebraice, ca și iubitorii Bibliei Creștine, se
pot gândi la raportul între Eminescu și Biblie, ca
poet mistic. Iubitorii Indiei - la raportul între Eminescu și cultura indiană. Iubitorii filosofiei clasice și
romantice germane se pot gândi la el ca la un poet
filosof, clasic și totodată romantic. Luptătorii pentru
o lume mai bună îl pot vedea ca pe un luptător pentru o lume mai bună, deși conservator și paseist,
care nu crede în posibilitatea unei schimbări reale.
Un prieten israelian, necunoscător al limbii române,
un filosof, conferențiar universitar de filosofie,
Yaakov Lavie - care din nenorocire nu mai este în
viață - mi-a spus odată că, pentru el, literatura română înseamna Eminescu, pe care îl citise în traduceri ebraice.
Pentru mine? Este un geniu. Ceea ce spune
totul. Un geniu al poeziei românești și universale.
"Vreme trece, vreme vine,// Toate-s vechi și
nouă toate;// Ce e rău și ce e bine// Tu te-ntreabă și
socoate;// Nu spera și nu ai teamă,// Ce e val, ca
valul trece;// De te-ndeamnă, de te cheamă,// Tu
rămâi la toate rece." [Citat din memorie, neverificat).
Sau alt citat, tot din memorie: "Trăind în
cercul vostru strâmt// Norocul vă petrece,// Dar eu
în lumea mea mă simt,// Nemuritor și rece"//.
Oare era convins că era un geniu? Strofa de
mai sus mă face să cred că da. Păcat că s-a îndreptat și spre politică, deși a făcut-o cu bună intenție,
pe baza gândirii lui personale, exprimată în mod
cinstit...Politica reflectată în unele dintre poeziile
lui, precum Scrisorile și Epigonii. Dar și în cadrul
lor se reflectă măreția autorului lor; evenimentele
au trecut (deși ceva tot a mai rămas), dar genialitatea lui Eminescu le-a făcut să supraviețuiască...‖
3. Sigi Sonntag, Israel (publicist, jurnalist):
‖Pentru mine personal, el reprezintă cel mai
mare poet al României, din toate timpurile. Poeziile
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sale au fost, sunt și vor rămâne cele mai scumpe
bijuterii ale literaturii române.
Deplâng, și acum, tragedia vieții și morții
sale premature. Am scris despre el și mă bucur că
am putut releva tot ce a fost mai interesant, dureros,
în viața sa, foarte puțină apreciere dar multă trădare a colegilor, prietenilor cei mai apropiați, în care
a avut o mare încredere... Păcat!
Să se odihnească în pace!‖
4. Marta Leopold - Indig, Israel (pictoriță):
‖Pentru mine, precum noi artiştii, separăm
omul şi creaţiile lui, aşa că eu mă uit numai la creaţia artistică.
Pentru mine, Eminescu reprezintă ceva curat, dragoste eternală, sensibilitate şi tot ce-i frumos
în viaţă. Pentru mine este lirica ce m-a condus o
viaţă întreagă şi, m-a şi îndemnat la pictură. Aşa că,
Eminescu este unic; n-a fost niciodată şi nici n-o să
mai fie. Pentru el am scris o poezie, care a fost afişată la Ambasada României din Paris (pictoriţa este
născută la Arad în România dar trăieşte şi la Paris
şi în Israel – nota mea):
Pentru idolul meu// Pe care-l iubesc eu,// Miai luminat gândul// Şi sufletul.// Lumina pură din
inima ta// Mi-a marcat viaţa.// Cu aripile tale cele
mare// Care nu au hotare// M-ai ridicat din lumea
cenuşie// Ca şi Luceafărul din poezie.// Ai fost însoţitorul meu// În tot ce făceam eu.// Iubirea ta arzătoare,// Iubirea mea arzătoare,// Aş dori să afle toate popoarele// Ca să fii tu mereu amintit// Şi în
veciul vecilor iubit.
(pentru Eminescu, scris de Marta).‖
5. Grecu Constantin, Hunedoara (scriitor, jurnalist,
promotor cultural)
În versul lui cuvântul// Este însuși neamul
meu!// Este aici și este-n noi,// Este aici și este-n
toate,// Este-n florile de tei,// Și în Luceafărul de
noapte,// Și dacă privim la stele,// Cum pe cer, ele
strălucesc,// Îl vom vedea și în ele,//Ca pe un crai
împărătesc!// Luna, trecând printre nori,// În eterna
ei mișcare,// Poartă în ea mii de culori:// Eminescu
este-n fiecare!
6. Păun Octavian, Oak Harbor, WA, S.U.A. (jurnalist, director adjunct Radio Metafora):
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Eminescu - Pentru mine și pentru toți românii și toți care cunosc și vorbesc românește, deși nu
sunt români, dar cu sufletul sunt români, cred că
este poetul nostru, al lor, al tuturor. Este poetul,
filosoful, astronomul, actorul, sufleorul etc., este
poetul mondial al culturii și literaturii universale,
sufletul tuturor.
Iata, eu îl consider ‖Și acel rege al poeziei// Veșnic
tânăr și ferice ...‖
7. Prof. Dr. Dan Brudașcu, Cluj (scriitor, promotor
cultural, jurnalist):
Vă felicit pentru inițiativa de a propune un
dialog despre Poetul Național al României într-o
perioadă când mulți par a fi uitat complet că această țară a existat și înainte de ultimele alegeri sau
scandaluri electorale și că, din fericire, suntem reprezentați în universalitate de nume ca Eminescu,
Creangă, Caragiale, Goga, Blaga, Maiorescu,
Agârbiceanu, Preda, Stănescu, Sorescu și chiar Păunescu. Și nicidecum de diverși găunoși trepăduși
politici care ne fac viața de zi cu zi un calvar. În
opinia mea, Eminescu și opera lui sunt pașaportul
incontestabil al românilor nu în spațiul Schengen,
de unde se dorește de stapânii de azi ai noii Uniuni
Europene (Sovietice) izgonirea lor. Am atins, grație
geniului incontestabil al acestui poet, culmi de maximă profunzime ale literaturii și artei, situând cu
demnitate cultura română pe plan european și universal între culturile ce aduc contribuții esențiale la
îmbogățirea patrimoniului și spiritualității universale din toate timpurile. Câtă vreme îl avem pe Eminescu, nimeni de bună credință nu ne poate izgoni
de nici unde, nu ne poate eticheta jignitor, iar dacă
totuși o face, adesea și cu concursul unor frustrați și
neâmpliniți din țară sau al unor foști politruci comuniști - sau al odraslelor lor - pripășite prin cine
știe ce cotloane ale Universului, își asumă grava
răspundere în fața istoriei. Mihai Eminescu, nu doar
ca autor de geniu, a avut o atitudine singulară, de
mare responsabilitate și angajament față de marile
probleme ale vremii sale, manifestându-și opoziția
față de nedreptățile ce se faceau poporului său. În
opinia mea, și din acest punct de vedere Eminescu e
greu de egalat. Poate doar Octavian Goga ii poate
sta alături, pentru că, la fel ca ilustrul său înaintaș,
Goga a sacrificat totul interesului național și slujirii
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lui oneste. Poate de aceea, atât în timpul vieții cât și
în posteritate, a avut parte de atâtea odioase atacuri
din partea unor neprieteni ai poporului român sau
unor alogeni.
Opera lui Mihai Eminescu își așteaptă, în
continuare, exegeții capabili a-i decoda sensurile și
ai descoperi semnificațiile pentru a o înscrie în rândul capodoperelor nepieritoare ale universalității.
Ea își așteaptă, totodată, talmacitorii de geniu, care
să o transpună în limbi de circulație spre a o face
cunoscută în întreaga lume.
Opera lui este, într-un fel, cartea de căpătâi,
Biblia literaturii române.‖
8. George Angelescu (Calgary, Canada):
‖Pentru mine, George Angelescu (pe TV) și
Anghelescu în acte, pentru mine Eminescu înseamna
‖GLOSSĂ.‖;
9. Ing. Bianca Marcovici, Haifa, Israel (scriitoare):
Eminescu pentru mine a fost motivul care m a făcut să mă intorc la Iași, chiar recent. Am vizitat
Teiul, am descoperit noile modificări din jurul său
și, chiar poezia scrisă în fața teiului: ‖Teiul lui
Eminescu‖: M-am născut aproape// de teiul lui
Eminescu... // ani de-a rândul l-am urmărit// în încărunţire –// era sprijinit de o cârjă metalică// betonată – // părea un om invalid// cu părul de culoarea// toamnei.//uneori// apărea imaginea sa// conturată perfect// în teiul – sprijinit, obosit// şi singuratic.// stăteam cuminte pe o bancă// şi priveam metamorfozarea// (cu siguranţă că dacă l-aş săruta acum
n-ar mai spune nici un cuvânt)// nu puteam să spun
nimănui// acest lucru...// clipa îmi aparţinea// întru
totul.// doar vântul transforma apariţia sa// într-un
vârtej de frunze.‖
10. Hedi S. Simon (Israel):
‖Este o întrebare la care se poate răspunde
cu o mie de răspunsuri, sau la nevoie, doar cu unul
singur, care să cuprindă toate răspunsurile. Eminescu este poetul ultimativ al literaturii române;
este unic în tot ce a creat: ‖Scrisoarea III‖ a fost și
rămâne esența cea mai pură a patriotismului românesc, ca și a ‖meșteșugului‖ poetic. ‖Luceafărul‖
constituie originea frumuseții cuvântului și a liricii
în poezia românească, totodată este autoportretul
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poetului... Da, Eminescu a rămas pentru toate timpurile steaua cea mai strălucitoare a poeziei.
Desigur că în perioada sa au mai fost și alte
talente mari. Fiecare, în felul său, a adus bucurie
cititorului de poezie. Eminescu însă a fost poetul
complet. Poate este singurul poet care ‖refuză‖ sămi părăsească memoria. Recit poeziile sale pentru
mine îsămi sau le citez în fața altora. Subiectul este
inepuizabil.

interpretări cu scopul de a ne denigra tot ce avem
mai sfânt - identitatea. Tot ce avem mai sfânt - poetul. Și sfânt îmi este.
Eminescu a fost un mare patriot, o minte
sclipitoare în multe domenii, nu numai în poezie și
raămâne ca un simbol dar, bine ar fi, și ca un strigăt, ca un martir și ca un motiv să nu ne lăsăm.
Ce înseamnă Eminescu pentru mine? Înseamnă
SALVARE!!!

11. Aizic Iancu, Tecuci, jud, Galați (Președintele
Comunității Evreilor din Tecuci):
‖RESPECT ETERN MARELUI POET EMINESCU !Cum oare poți include în cateva cuvinte
ceea ce înseamnă pentru noi, acest mare poet al
românilor și al universalitătii, marele OM, EMINESCU ?? Îmi aduc cu mare plăcere aminte cum, în
liceu, când renumita profesoară de limba română,
Nadia Decuseară, fosta șefă de grupă și șefa de
promoție în anii studenției, ne-a predat despre
EMINESCU. Era teribil de emoționată și a început
prin a ne face cunoscut, numai liber vorbind, ce
spuneau urii critici ai vremii - Alexandru Piru, Zoe
Dumitrescu- Bușulenga și mai ales marele George
Călinescu , despre acest mare poet al universalității.
Personal, consider că, fără a diminua meritele tuturor poeților care l-au urmat, regretatul Adrian Păunescu s-a apropiat cel mai mult de valoarea lui și
aceasta atât pentru ușurința prin care meștesugea
acesta versurile și mai ales pentru talentul de recitator. Cred că nu greșesc dacă acum reproduc una din
caracterizările finale ale marelui George Călinescu,
acesta spunând că ... va trece multă vreme și multă
apă până când, se va ridica un nou poet de valoarea
lui EMINESCU !!! Și azi, suntem obligați să credem
în aceste spuse.

13. Av. Antonie Popescu, București:
EMINESCU: Model de implicare civică,
inclusiv pentru românii de pretutindeni, dar mai
ales pentru cei aflați sub ocupație străină; om de
cultură, de litere, poet de geniu... Geniul său îmi
apare magistral în construcția politică "A rosti numele de BASARABIA e una cu a protesta contra
dominațiunii rusești". Și mai înseamnă primul Congres general al Studențimii la Putna...dar și lumina
Cernăuților elevului lui Aron Pumnu' la Obergymnasium!

12. Ben Todică, Melbourne, Victoria, Australia
(scriitor, regizor, editor, artist, jurnalist):
Ce înseamnă Mihai Eminescu pentru mine ?
Spuneam în ‖Între două lumi‖ că Eminescu e în
buzunărelul copiilor. E în aerul pe care- l respirăm,
în apele ce curg mângâind văile și colinele strămoșilor noștri, e-n zâmbetul fecioarelor și-n jocul călușarilor, e-n cântecul de leagăn și al cocoșeilor. E în
povestea bunicului și-n rugăciunea mamei.
Se scriu multe și se însăilează fapte dar și
26

14. Prof. Ion Murgeanu, București (scriitor):
Cu doi ani înainte ca secolul XX să expire,
mai exact în 27 febr. 1998, un grup de derbedei literari ( un fel de hooligans parveniţi de pe stadioane
în bibliotecă) au dat marele atac/ crezuseră, la Eminescu, în revista ―Dilema‖ / fondată de Andrei Pleşu şi editată pe-atunci de Fundaţia Culturală Română a lui Augustin Buzura.
Profeţia lui Titu Maiorescu, făcută imediat
după moartea Poetului ( 1889) se împlinise, cum ar
fi spus însuşi Eminescu, cu asupra de măsură: ―Pe
cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică
română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile
geniului lui, şi forma limbii naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire
până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată
dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti.‖
Timp de un veac şi mai bine Eminescu funcţionase perfect ca instituţie naţională, cu toate laboratoarele de limbă, istorie, filosofie, poietcă, folclor,
sociologie, ba chiar şi economie politică, larg deschise şi supra-aglomerate. Când iată, deodată, acest
rictus ―antieminescian‖, din partea unui grupuscul
de tineri literaţi imberbi şi fără nume, încurajaţi
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totuşi de unii profesori ai lor de fa Facultatea de
filologie. Premiza / fireşte, greşită, de la care porniseră era următoarea: ―Nu se mai poate scrie nimic
nou despre Eminescu. Şi discursul adulator şi cel
demitizant au fost rostite deja.‖
Paradoxul era că în numărul împricinat al
―Dilemei‖ , ―apropierile fireşti faţă de Mihai Eminescu, cu toate că nu sunt neapărat nişte gesturi
inedite, au un sănătos aer de prospeţime‖. Şi atunci
care-i problema? Sau care era problema lor la data
respectivă?
Deranja sintagma ―Poetul naţional‖ impusă,
altfel, de unul din cei mai mari eminescologi ( de nu
chiar cel mai mare) G. Călinescu, în a sa monumentală Istorie a literaturii româneşti de la origini până
în prezent ( 1941).
Deranja patriotismul fierbinte şi peren al
exponenţialului nostru poet, derapat deodată într-un
naţionalism vicios, căci între timp viciat de succesivele ideologii totalitare, prin care ţara îşi traversese
secolul XX, integral eminescian.
Deranjează şi azi, mai ales, lenea de a-l citi
pe marele poet, mulţimea de studii şi tratate academice, în care contestatari fără vână (şi-n fond şi
fără vină) îl văd răstignit sau pietrificat.
Lectura unui Ion Negoiţescu, din admirabilul
studiu ―Poezia lui Eminescu‖ (1968), era trecută cu
vederea, în grabă. ―Eminescu sau gânduri despre
omul deplin al culturii româneşti‖ ( 1975) al lui
Constantin Noica, era şicanat ca o exageraţiune
venită din partea unui bătrân şi atemporal lector, în
extazul zeificării programate a subiectului său. Nimic mai fals. Eminescu emoţionează mereu şi profund, pe deplin, chiar în bătaia armelor noului veac
şi mileniu, chiar la răscruce de vremi şi contraziceri
religioase şi mai puţin ( din păcate) şi filosoficeşti.
Eminescu e viu şi actual şi ―deasupra tuturora‖. Eminescu se află ―peste vârfuri‖. Altfel spus,
peste cei mai buni dintre cei buni. El nu este atât
singur, cât este singular. Versurile sale retorice au
putut încuraja revoluţii, stigmatizând răul social,
―orânduirea cea crudă şi nedreaptă‖, retorica Scrisorilor s-a manifestat ca bun tratat de morală şi
educaţie prin servirea în subsidiar ca model, a ―trecutului glorios‖ , anume livrat în aur şi catifele regale; dar ceea ce rămâne peste toate acestea din
Eminescu,―poetul nepereche‖, se află încă, într-o
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dimensiune mai puţin frecventată poate, în veacul
XX; cum spuneam, peste vârfuri la propriu, acolo
unde nu ajung prea mulţi dintre muritori. Dimensiunea metafizică sau chiar divină.
Unui poet genial ca Eminescu nu-i ―scapă‖
întâmplător o sintagmă ca aceasta, care dă titlul
unei poezii extrem de simple, şi totuşi esenţiale, în
iconomia poieticului eminescian. Am spune chiar că
traseul metafizic al poetului se află totdeauna pe
înălţimi, fiind jalonat de câteva etape: Rugăciunea
unui dac, Odă (în metru antic), Peste vârfuri, La
steaua…dar şi în marile sale proiecţii cosmice Luceafărul , Memento mori, Povestea magului călător
în stele. Ne-am odihnit în Luceafărul, cum ar spune
filosoful C. Noica, am învăţat în filosoficescul basm,
atât de poetic şi cu exactitate teutonă prelucrat, în
detalii imposibile, inclusiv retorica memorării kilometrice, în mediile vecine cu preferinţele romanţei (
iar Eminescu a intuit perfect necesitatea de romanţă
pentru pregătirea cititorului contemporan de a
acede şi la altceva: peste vârfuri…); i-am simţit forţa vaticinară din Satire (Scrisorile) , şi am udat batiste parfumate pe romanţele poetului, sau pe gingaşele versificări de Floare albastră şi Povestea teiului…Şi din toate, peste acestea toate, o sinteză a
simplităţii originare, ca singularizare metafizică, de
data asta în unica poezie Peste vârfuri:
Peste vârfuri trece lună,// Codru-şi bate
frunza lin,// Dintre ramuri de arin// Melancolic cornul sună.// Mai departe, mai departe,// Mai încet, tot
mai încet,//Sufletu-mi nemângâiet// Îndulcind cu dor
de moarte.// De ce taci, când fermecată// Inima-mi
spre tine-ntorn?// Mai suna-vei dulce corn// Pentru
mine vreodată?
Această poezie în care stă cuprins întreg
misterul eminescian, rupt din jalea şi amarul unui
neam cîntăreţ şi cosmic deopotrivă, stă la răscruce
de înţelesuri noi, într-un veac în care lumea ori va fi
religioasă ori nu va mai fi deloc: ―dulcele corn‖
sunând a iubire şi moarte, căci nostalgia paradisului pierdut e pe aproape; aparenta detaşare de probleme, de ―marile probleme‖ ale lumii şi vieţii cuprinde într-un fior prelung, vărsat în peisajul lunar
de sus, spre înălţime, peste vârfuri… ―dulcele corn‖
al amintirii dar şi-al nădejdii viitoare…al unei învieri posibile…al clarităţii interioare, dincolo de gândirea materială şi materialistă, o detaşare, o anihi27
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lare a eului egoist pluriform totuşi, plutind în ceaţa
deasă a memoriei istorice şi a experienţei fizice.
Eminescu a reuşit sinteza maximă şi viteza
cosmică a gânduilui într-un sentiment unic tridimensional: cele trei stări din Peste vârfuri…contemplaţia şi ascultarea topite în iubirea a
toate stăpână care tace în eternul originar; pare un
exerciţiu de închinare hindus sau o rugăciune budistă…‖De ce taci când fermecată/ Inima-mi spre tinentorn?‖, ca imediat răspunsul să vină dintr-o altă
dimensiune, abia sugerată, dureros resimţit, căci
dubitativ: ―Mai suna-vei dulce corn/ pentru mine
vreodată?‖ Întrebarea rămâne pusă; răspunsul nu
se ştrie niciodată…
‖Tot astfel când al noastru dor/ Pieri în
noapte-adâncă,/ Lumina stinsului amor/ Ne urmăreşte încă.‖ Ultima strofă din poezia ―La steaua‖
rezonează acelaşi sentiment unic uşor traductibil,
din ultima strofă a poeziei ―Peste vârfuri‖. Armonia
perfectă, vraja stelară, mistuitorul dor, nepământescul dor, de altfel, a şi pregătit sufletul călător în
stele peste vârfuri…şi deodată tăcerea magnanimă
şi răspunsul care nu vine niciodată de lângă noi.
Durerea omului de a fi om.
Singularitatea lui Eminescu îl detaşează dintre poeţii obişnuiţi aşezându-l pe un tron de aur şi
purpură: ceva, într-adevăr, pe care nu ni-l putem
explica: ―Ce a căutat unul ca el printre noi?‖ (Cioran)
Melancolia transformată dintr-un puţin de
rimă, iar rima în vuietul discret al zbaterii: aproapele şi departele, anihilarea foşnetelor în tăcere… şi
sufletul nemângâiet, tânjind după răspunsul unei
delegări de îngeri până la tronul lui Demiurgos!
―Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se
curmă/ Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă.‖
Vă amintiţi? ―Călătorind singurătăţi…‖ Unde e El
acum? Unde suntem noi aici ? ―Sufletu-mi
nemângâiet/ Îndulcind cu dor de moarte.‖
Un nou Eminescu vom avea în noul mileniu.
Dintr-o hermeneutică a singularităţii absolute.
Nota bene/IM
Numirea
Institutului
Cultural
Român:"Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu"
sau și mai simplu, ca la nemți:"Institutul Goethe"; la
români "Institutul Eminescu".
‖Noi suntem adevărați contemporani ai lui, fiindcă
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știm mai multe despre el decât ceea ce știau cei care
traiau în vremea lui‖ (Edgar Papu).
15. Aurel Vlaicu, România:
‖MIHAI EMINESCU este subiectul cel mai
important al literaturii române, punct de reper în
istoria culturii române și universale, cercetător profund al tainelor a tot ce ne înconjoară, jurnalist cu o
operă de o uluitoare actualitate. Existența unui popor a unei țări, este marcată de aniversarea celor
mai inportante evenimente. Pentru noi românii Eminescu rămâne cel mai inportant dintre fiii acestui
popor, iar aniversarea sa, an de an, este un prilej de
rememorare, atât spirituală, cât și culturală. ‖
16. Ileana Andrei, România (scriitoare, fost consul la
Ambasada României din Canberra):
Pentru mine, Eminescu va rămîne în veci
legat de icoana părinților mei, foarte tineri atunci,
cântându-și unul altuia "Pe lîngă plopii fără soț", în
nopțile de vară mirosind a tina și a iarbă încinsă.
Va exprima întotdeauna mînia profesorului meu în
fața rînduielilor strîmbe, "Cum nu vii tu Țepeș
Doamne...'‖ Va fi mereu reperul românității noastre. Ceahlăul unei civilizații care a îmbinat într-un
mod fericit perfecțiunea versului, profunzimea
gîndirii și intransigența judecății de valoare.
Despre Eminescu se pot scrie tomuri întregi sau se
poate rosti simplu "poetul nostru", așa cum spunem
lumea noastră. Și Punctum.‖
17. Dr. Dorel Schor, Israel (scriitor umorist, gazetar
și cronicar plastic israelian de limbă română):
Am copilărit la Botoșani; am absolvit Liceul
Laurian din Botoșani; am fost student la Institutul
de Medicină din Iași... Apoi am lucrat ca medic în
județul Botoșani și am colaborat mulți ani la ziarul
județean ‖Clopotul‖ și o vreme am fost secretarul
literar al Teatrului Botoșănean, numit (cum nu?)
‖Mihai Eminescu‖.
Aceasta este aria, cred eu, cea mai legată
structural, sentimental și mental de poetul național
al României (Ipotești, Biserica Uspenia, Teiul din
Copou...). Nu am intrat în vreo casă de botoșănean,
fie el țăran din Stăuceni sau Răchiți, muncitor din
municipiu, pensionar sau gospodină în care să nu se
afle, mai vechi sau mai nou, un volum cu poezii de
destineliterare@gmail.com
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Eminescu. Cred că asta înseamnă identificare, mândrie, refugiu, vsare...
Mama mea care ne-a părăsit la vârsta de 93
de ani, recita din Luceafărul sau, în momentele grele, din Glossă: ‖ce e val ca valul trece, tu rămâi la
toate rece...‖. Sună foarte încurajator. Și demn!
18. Shaul Carmel (poet, publicist - fost Președinte al
Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română):
Până aproape de plecarea mea spre Israel,
adică mai exact până la 28 de ani, el a fost oxigen,
adică respiram Eminescu, am trăit Eminescu, vin
din orașul în care a trăit el, din Botoșani; I-am închinat aici, în Israel - de nenumărate ori, seri cu
ocazia zilei de naștere, cu ocazia zilei morții.
Mihai Eminescu este un exemplu pentru orice poet
din lume. Păcat că nu a fost exportat de România,
ca alți mari scriitori, cum au făcut alte țări. E foarte
greu să recuperezi după 100 de ani, un mare scriitor, dar toată lumea face efort. Mihai Eminescu a
fost tradus în ebraică de-a lungul anilor încă de prin
anii 1920. Printre ultimele cărți, a fost cea tradusă
de Ahuva Bat-Hana, poetă și traducătoare, care nu
se mai află printre cei vii.
Recent a apărut în ebraică cartea Luceafărul, Editura Onyx, Haifa, 2008, Tomy Sigler, redactor Denise Idel, cu o prefață (în ebraică) semnată de
Andrei Fischof (nota mea).
19. Felix Caroly (actor, mim, poet, prozator, pictor):
Mihai Eminescu înseamnă poezia. Toți am
trăit la umbra marii poezii românești eminesciene,
cel care a creat limba poetică românească. Toți am
trăit la umbra lui, am crescut, am mers mai departe
dar ne-a urmărit toată viața. Și este normal să fie
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așa pentru că este unul din marii poeți. Tot ce-a fost
în jurul nostru a fost însemnat de el. Toate referințele se duceau la el; chiar marii poeți care au venit
după dânsul și este normal să fie așa.
El este un geniu prin faptul că este valabil
oricând, nu numai în epoca în care a trăit și a scris.
Este valabil oricând pentru că are multă omenie,
multă iubire. Va fi valabil multe, multe generații deacum încolo și este normal și drept să fie așa.
El dă conștiință poporului român. Nu știu
dacă literatura română și oamenii în general ar fi
mers pe drumul pe care a mers dacă nu exista Eminescu. El a însemnat foarte mult.
Politicienii trec, oamenii de afceri trec, marii
artiști rămân și continuă să ființeze mai departe.
Mare conștiință a poporului român este Eminescu.
Pentru noi, aici în Israel, Eminescu este viu, l-am
luat cu noi și-l creștem mai departe în sufletele
noastre. Eu, fiind ieșean, gândul mă duce la teiul
din Copou, Teiul lui Eminescu (care supraviețuiește
ca un miracol de peste 100 de ani - nota mea), la
Bojdeucă, la prietenia lui cu Ion Creangă... Toate
astea erau lucruri vii pentru noi. Toate aste mi-au
rămas... ce-am învățat în școală.
20. G. Mosari, Israel (scriitor, avocat):
Pentru mine Eminescu este și rămâne cel mai
mare poet al României. În liceu învățam cu plăcere
poezia lui Eminescu. Sunt unele poezii pe care nu le
pot uita nici acum, le pot recita oricând. De altfel,
limba și literatura română era obiectul meu preferat
în liceu, așa că legătura este oarecum directă.
15 ianuarie 2017
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Antonia BODEA
(ROMÂNIA)

Lucian Blaga şi ultima lui muză - ca document literar inestimabil
De curând, cartea
scriitoarei Anca Sîrghie intitulată „Lucian Blaga şi ultima lui muză‖ (Editura
Technomedia, Sibiu, 2015),
a fost răsplătită cu Premiul
―Octavian Goga‖, decernat
de filiala locală a Uniunii
Scriitorilor din România.
Volumul
reprezintă
o
încununare fericită a îndelungatului efort de căutări
ale istoricului literar, cercetări susţinute de pasiunea
deosebită pentru creaţia poetului-filosof născut în
Lancrămul Sebeşului. Acest interes s-a accentuat
prin împrejurarea pe de o parte dramatică, dar pe de
alta fericită pentru oraşul de refugiu al poetului
împreună cu Universitatea clujeană‖ Regele Ferdinand‖ , Sibiul, din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial, căci acolo trecerea lui a lăsat urme
bogate. Ca profesoară la Universitatea „Lucian Blaga‖ din Sibiu, Anca Sîrghie a cercetat opera literară
a scriitorului născut în Lancrăm, dar interesul pentru aspecte mai puţin cunoscute ale biografiei lui s-a
adâncit atunci când ea a avut prilejul şi privilegiul
de-a o cunoaşte pe Elena Daniello, „ultima muză‖ a
poetului, ei fiindu-i închinate poemele inspirate din
perioada finală a vieţii. Și nu doar acestea, ci tot ce a
zămislit cu mintea sa de scriitor și de filosof.
Faptul că între poet şi medicul lui stomatolog
Elena Daniello s-a închegat o prietenie fructuoasă
permite autoarei să pătrundă în universul vieţii spirituale şi afective a poetului, să descopere substratul
emoţional care a alimentat poezia acestuia din ultima perioadă de creaţie, în mod deosebit, ciclul
„Vară de noiembrie‖. Astfel se va naşte această
carte revelatoare a misterului iubirii ca forţă creatoare, proză minunată ca stil şi prezentare, valoroasă
ca document inedit. Copleşitoare prin mesaj, precum
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şi prin uriaşa cantitate de muncă, desfăşurată la
înălţimea inteligenţei şi sensibilităţii unei cercetări
ştiinţifice însoţite de participarea sensibilă a Ancăi
Sîrghie, cartea „Lucian Blaga și ultima lui muză‖ se
încheie cu mărturisirea edificatoare a acesteia, în
tonul cronicarului, „Biruit-au gândul ca datoria morală pe care o am faţă de o asemenea prietenă cum a
fost distinsa şi vesela doamnă Daniello, să se împlinească acum şi astfel!‖ (p. 156).
Conceput sub forma unui ―dialog în trepte‖,
cu trei părţi distincte, volumul prezintă scene, trăiri
din viaţa intimă a poetului, alături de oameni dragi şi
apropiaţi, în perioada cea mai neagră a prăbuşirii
sale ca personalitate culturală. Lucian Blaga va fi
salvat și chiar înălțat, paradoxal, până la cea mai
strălucită şi bogată împlinire prin forţa iubirii regeneratoare, ocrotitoare şi revelatoare pentru această
prietenă, devenită muză, Elen, cum este apelativul
regăsit în toate dedicaţiile păstrate. Este de menționat faptul că mai toate lucrările elaborate de el în
ultimul deceniu de activitate creatoare sunt dedicate
Elenei. ―Fii lângă mine. Că-n mine ești cu putere de
nerostit. Și cu aceasta ―Faust I‖ e gata. Poemul în
românește e al tău. Îmi dai voie să te sărut?‖găsim
notat pe foaia de titlu a capodoperei goetheene
traduse de Blaga, aceasta fiind una dintre cele mai
frumoase dedicații scrise în întreaga literatură
română.
Începutul dialogului se plasează în mai
1996, când prin forţa unor împrejurări fericite,
autoarea cunoaşte pe Elena Daniello, care simte
nevoia irepresibilă să i se confeseze, punând astfel
capăt celor mai bine de trei decenii de tăinuire a
iubirii care s-a înfiripat în sufletul ei pentru marele
poet.În prima parte a cărţii, eroina acestui veritabil
roman de dragoste îşi mărturiseşte profundele
sentimente care i-au umplut sufletul şi viaţa în
perioada 1950–1961, deci mai bine de zece ani grei
destineliterare@gmail.com
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dar frumoşi, trăiţi ca într-un vis de fericire deplină.
Peste principiile morale, peste realitatea vieţii,
iubirea dintre Elena Daniello şi poetul Lucian Blaga
înregistrează sensul marilor iubiri roditoare de
creaţii unice, fundamentale, precum cea dintre Dante
şi Beatrice, Faust şi Margareta, la care trimit chiar
unele versuri astfel inspirate, sau aceea care l-a
legat pe Mihai Eminescu de Veronica Micle.
Autoarea însăşi, care mărturiseşte că intrase în
această ―poveste‖ cu o oarecare reticenţă, ajunge să
trăiască împreună cu cei doi protagonişti
convingerea fermă că iubirea şi creaţia sunt absolute
şi strâns legate, deasupra tuturor experienţelor
umane. De altfel, replicile care aparţin în acest
dialog scriitoarei Anca Sîrghie lărgesc perspectiva,
adăugând experienţa generaţiei din care noi
amândouă facem parte, aceea începută odată cu
instalarea comunismului în România, pe care, ca
profesoare de literatura română, l-am văzut -Slavă
Domnului!- şi abolit. Aşadar, apare în carte şi
proiectarea posterităţii poetului-filosof, cu anotimpul
reabilitării sale, când în licee şi facultăţi se predă cu
mare entuziasm opera lui, astfel Lucian Blaga
intrând în conştiinţa noilor generaţii ca un Eminescu
al secolului al XX-lea.
Sunt evocate în carte şi retrăite câteva dintre
poemele inspirate din acea perioadă, adevărate
capodopere precum: „Boca del Rio‖, „Primăvara‖,
„Descântec‖ sau „Cântecul focului‖ în care imaginea
iubitei se încheagă din viziuni mitice silvestre,
Elena fiind o ―pădureancă‖, precum o răsfăţa poetul,
şi nu ne miră faptul că unul dintre poemele sale are
chiar acest titlu. Practic este perioada care a inspirat
unele din cele mai frumoase poezii de dragoste cuprinse în ciclul „Vară de noiembrie‖.
Perspectiva întregii activităţi atât de vaste şi
diversificate a poetului acoperă prin efortul său titanic lirica, dramaturgia, filosofia, proza memorialistică, traduceri de unică valoare, dovedind deschiderea spiritului său spre eternitate. Acest adevăr a determinat înţelegerea şi acceptarea din partea soţiei
lui, Cornelia, a relaţiei de iubire care s-a creat între
poet şi muza sa, Elena Daniello. Nevasta a avut
înţelepciunea să se considere „constelaţia principală‖ în viaţa lui Blaga şi să privească apariţia
Elenei Daniello, după alte câteva muze, ca pe o
―prezenţă tonică‖, mai ales atunci când poetul a fost
destineliterare@gmail.com

marginalizat, suspectat şi discreditat. Din perspectiva lui Lucian Blaga, această iubire târzie este pusă
sub semnul revelaţiei: „Aceasta e-nu bătrâneţea, ci
adolescenţa triumfătoare, păstrată prin voia destinului în mine, timp de decenii pentru clipa singurei
întâlniri cu iubirea‖ (p. 37).
Sunt consemnate în carte anumite relaţii cu
oamenii de seamă ai timpului, îndeosebi cu scriitori,
precum aceea a alterării amiciţiei sale cu Emil Cioran, ori sacrificiul prietenesc al medicului clujean
Iubu sau atmosfera tensionată în care a avut loc
înmormântarea lui Lucian Blaga.
În partea a doua a dialogului, intitulată „Întro vară de noiembrie‖, Anca Sîrghie, prietenă deacum cu Elena Daniello, o invită pe aceasta la Sibiu,
oferindu-i prilejul de a revedea comuna Gura Râului
pentru o călătorie în amintiri de o jumătate de veac.
La cei 90 de ani ai ei, Elena Daniello impresionează
prin memoria proaspătă şi clară, realizând portrete,
evocând întâmplări de la ―Boca del Rio‖, precum
numea Blaga comuna Gura Râului, în timpul refugiului Universităţii ―Regele Ferdinand‖ din Cluj la
Sibiu şi care a devenit locul drag al prieteniei celor
doi și titlul unei splendide elegii. Autoarea cărţii are
prilejul rar de a afla detalii din biografia marelui
Blaga, a cărui operă poetică o aprofundase ca profesor de literatură şi cu ocazia comunicărilor ştiinţifice pe care le-a susţinut la diferitele ediţii ale Festivalului ―Lucian Blaga‖ din Cluj-Napoca şi Sebeş,
precum şi prezentând în ultimii 15 ani conferinţe în
comunităţile românilor diasporei nord-americane
din S.U.A şi Canada. În carte este vorba despre sensibilitatea lirică a lui L. Blaga, despre concepţia lui
asupra travaliului poetic afirmată în replica devenită
aforism: „Poetul este nu atât un mânuitor, cât un
mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din
starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie.‖ (în
Lucian Blaga „Elanul insulei‖, Ed. Dacia, ClujNapoca, p. 42).
Din mărturisirile Elenei Daniello se conturează profilul de creator genial al poetului şi filosofului Blaga, care în scrisori i se confesa prietenei
sale sau îi închina câte un poem tulburător ca mesaj,
încântător în expresie. Gestul nepreţuit pe care Elena
Daniello l-a făcut pentru poet şi pentru istoria literaturii noastre de a copia manuscrise ale lui Blaga,
spre a le păstra, ele fiind acum prezente în Biblioteca
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Centrală Universitară ce-i poartă numele la ClujNapoca. Desigur că Fondul Daniello, incredibil de
bogat, cu cele mai multe lucrări dedicate Elenei, fie
caiete de poezie, fie traduceri, lucrări filosofice sau
aforisme, trădează comuniunea de gândire şi simţire
a celor doi îndrăgostiţi, care se ştiau consacraţi pentru eternitate.
De asemenea, Elena Daniello se referă la
aspecte ale vieţii social-politice de interes major
atunci când evocă suferinţa transilvănenilor în perioada care a urmat Diktatului de la Viena, statutul
universitarilor clujeni aflaţi cu familiile lor în refugiu la Sibiu, preocupaţi să-şi continue viaţa şi profesia în acele condiţii vitrege, dar nu lipsite de un
anume pitoresc al întâlnirii cu tradiția, cu civilizația
mărginenilor.
Pe acel fundal, se proiectează condiţia poetului Blaga, atât de puţin înţeles la început, în perioada
interbelică glorioasă, când fusese primit în Academia Română şi i se crease un post de profesor universitar la catedra anume înfiinţată pentru el. Apoi el
va fi marginalizat şi ostracizat de comunişti în perioada ―obsedantului deceniu‖, cum a fost definit
deceniul VI al secolului XX în istoria literaturii
noastre contemporane, când opera lui este interzisă, i
se ia titlu academic, catedra universitară şi chiar
dreptul de a mai publica. În noua calitate de bibliotecar,el se vede obligat să dea cu propriile mâini
volume din poezia şi filosofia proprie să fie distruse
la moara de topit. De ce? Evident, ca astfel nici generaţiile viitoare să nu-i cunoască opera. Aşa cum
reiese din cartea Ancăi Sîrghie, asemenea măsuri
abuzive îl descumpănesc, Blaga socotindu-se un
poet mort, un simplu anonim. Dar el nu încetează să
scrie literatură, să facă traduceri din marii scriitori
germani, francezi şi englezi, şi, bineînţeles, scrie
filozofie, preocupat să-şi închege sistemul de gândire la care lucrase din tinereţe. Un rol important în
redobândirea încrederii în sine l-a jucat ea, ultima lui
muză, Elen. În cartea Ancăi Sîrghie se mărturiseşte
cum a luat naştere, la îndemnul Elenei, romanul
autobiografic „Luntrea lui Caron‖, iniţial intitulat
„Robie cerească, Robie pământească‖, pentru ca
printr-o asemenea proză memorialistică poetul să-şi
facă înţeleasă personalitatea şi pentru marea masă a
cititorilor.
O ingenioasă modalitate de a completa in32

formaţiile documentarului se constituie în partea a
treia a cărţii, intitulată „Un dialog imaginar‖, în care
se imaginează un dialog între Anca Sîrghie,
autoarea, şi Lucian Blaga, pentru a pune în lumină
evenimentele şi din perspectiva poetului. Conceput
după patru ani de la trecerea în eternitate a Elenei
Daniello, conducătoarea primelor două trepte dialogale din volum îşi derulează acum interviul imaginar
la Sibiu, în decembrie 2014. Conceput pe baza unor
pasaje din volumul „Luntrea lui Caron‖ care apar ca
răspuns la unele întrebări gândite de autoare cu scopul sondării opiniei poetului, dialogul reliefează
aspecte esenţiale şi impresionante semnalate de Blaga, idei profunde şi substanţiale privind procesul de
creaţie, semnificaţia artei, iubirea ca esenţă a inspiraţiei, a valorificării harului poetic. Apar acum neliniştea şi răspunderea în faţa actului creator, raportul
dintre realitate, iubire, poet şi operă, rolul metaforei
în procesul comunicării artistice. „Creaţia şi iubirea
sunt pasiuni care se leagă şi se condiţionează reciproc... îşi dispută întâietatea... pentru alcătuirea unui
sens în viaţă. E un semn de feminitate să pui accent
suprem pe iubire şi un semn de bărbăţie să-l pui pe
creaţie‖ (Lucian Blaga, „Elanul insulei‖, p. 160).
Despre condiţia sa de intelectual superior,
ostracizat şi chiar vânat de securitate într-un moment
când tocmai devenise foarte cunoscut şi tradus peste
hotare, poetul mărturiseşte că se simte deprimat, că
trăieşte un sentiment de constrângere care îl sufocă,
el nemairecunoscându-şi propriile versuri, mirat că
le-a putut scrie cândva…Faptul că străinătatea l-a
propus pentru Premiul Nobel îi revigorează puţin
tonusul spiritual, dar recade repede în blazare, „pierdut cum era într-un buzunar de provincie transilvană‖. Într-un asemenea context, datorită susţinerii
pe care i-o oferea şi Elena, se fortifică în fiinţa lui
convingerea că scriind, merită să ducă o luptă pentru
un ideal, iar feminitatea este muza care întreţine
flacăra creaţiei hrănită din pasiunea cea mare, iubirea din urmă: „M-am oprit lângă tine/ descoperind
că părul tău e o flacără// pe care vântul n-o stinge/ Şi
lângă minunea cea mai simplă/ am stat cum se cuvine‖. Iată un gest efectuat cu bunul simţ al celui ce
se închină pasiunii, ca în faţa unei minuni. Iubirea
apare ca un drum christic, o potecă de dor. Pentru
Blaga făptura iubită e o prezenţă încărcată cu forţa
unei divinităţi, mereu regeneratoare, mereu întrudestineliterare@gmail.com
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pată, astfel că în „ciclurile arzătoarei, reluatei tinereţi/ îmi este dat până la capătul acestei vieţi,/ în
fiecare zi din nou s-o cuceresc‖ („În lumea lui Heraclit‖). Cartea Ancăi Sîrghie relevă ideea-axă că
prezenţa feminină la vârsta maturităţii apare ca o
forţă propulsatoare a reîntineririi, repercutată benefic
în planul poeziei blagiene. Sentimentul culpabilităţii
morale este soluţionat uneori prin întâlnirile onirice
cu Elena, nutrite de reînvierea imaginilor copilăriei
lor rustice. Devenită ―pădureancă‖ sau „greieruşă‖,
ea se regăseşte alături de iubitul ei într-o „lume
frustă, a sălbăticiunilor‖, unde „Într-o podgorie stropită vânăt/ să ne întâmpine o piersică pe creangă/ ca
un păcat de aur, toamna, pe dogoare.‖ („Andante‖).
Adesea versurile pasionate împrumută tonalitatea şi simplitatea ritmului popular, pe care perioada profesională de bibliotecar i-a dat lui Blaga
prilejul să-l cunoască în esenţă. Întrebărilor iscoditoare care se nasc în mod inerent, poetul le răspunde
prin rime adecvate, subordonate conceptelor estetice
despre poezie, despre sensul creaţiei ca expresie a
nevoii de frumuseţe, versuri cu o adevărată
încărcătură runică, curgând cu forţa descântecului:
„E mai vie născocirea/ când iubirea o îmbie./ Scrie
în rune ani de fiere/ şi de miere.‖ („Descântec‖).
Într-o expresie caldă, cu argumente convingătoare, prin notaţii persuasive, autoarea acestei
valoroase cărţi documentare reuşeşte să conducă
aşa-zisul dialog înspre dezvăluirea ideii fertilităţii
creaţiei blagiene întreţinute de flacăra iubirii. De
altfel, principiul blagian al iubirii, al apropierii de
realitate drept cale spre dezvăluirea misterului, exprimat aforistic în versul: „Căci eu iubesc şi flori şi
ochi, şi buze şi morminte‖ din minunata artă poetică
a debutului său „Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii‖ se regăseşte şi în discursul liric al ciclului
„Vară de noiembrie‖ din anii ultimi ai creaţiei. Dacă
la o primă impresie, poetul pare că s-a dăruit cu totul
senzaţiilor puternice declanşate de fiorul iubirii unei
adolescenţe mature, subtilitatea metaforei trimite şi
aici la stratul mumelor, la energiile primare, la
forţele elementare precum apa, în primul „Vară
lângă râu‖ (1958, p. 124); focul, ca în „Cântecul
focului‖ ori în poemul „M-am oprit lângă tine‖: „Mam oprit lângă tine/ descoperind că părul tău e o
flacără/ pe care vântul n-o atinge‖ (p. 115). Nu
lipseşte nici Pământul cu energiile sale sublimate. El
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apare implicat subtil în forţa destinului, precum în
„Descântec‖: „Ne răsfeţe ale sorţii/ şi-ale filei două
feţe// Ale sorţii şi-ale filei: focul zilei, roua nopţii./
În tipare de la mume,/ scriu în rune dulci-amare//
despre tine şi otravă,/ despre slavă şi albine‖.
Sub vraja feminităţii fascinante femeia prelungeşte tinereţea, amână „marea trecere‖ în ritmurile bătăilor inimii‖ (―Andante‖), poetul antrenând-o
în jocul spiritual al sublimării trăirilor în cuvântul
mântuirilor („Poezia‖). Pasiunea cu care respirau
împreună farmecul versurilor, poetul şi muza atrage
femeia în focul mare al pierderii de sine din „Cântecul focului‖ ( „Luntrea lui Caron‖, p. 505). Această
unică bucurie de-a avea alături femeia adorată compensează suferinţa şi umilinţa la care a fost supus
poetul, ajutându-l să o depăşească şi chiar să o transforme în lecţie spirituală pentru ceea ce va fi cartea
autobiografică: „Robie cerească, Robie pământească‖, o simbolică înălţare prin creaţie.
Adevărat recitativ oferit de scriitoarea universitară Anca Sîrghie din misterul vieţii şi al
creaţiei blagiene prea puţin cunoscute, cartea dedicată ultimei lui muze s-a construit cu o asiduă
muncă focalizată spre aprofundarea poeziei lui, a
momentelor de graţie ale inspiraţiei, ale tainei veşnicului feminin ce i-a împlinit fiinţa creatoare. Pasiunea şi convingerea cu care Anca Sîrghie se dăruieşte
demersului ştiinţific astfel asumat fac din acest minunat documentar încă o piesă de unică valoare spirituală. Gestul domniei sale are menirea de a prinde
în cuvânt sacralitatea mâinii întinse a unei vestale,
cum trebuie înţeleasă Elena Daniello, spre salvarea
flăcării poeziei româneşti şi universale. Ascultând
mărturisirea autoarei, am înţeles că ―Lucian Blaga şi
ultima lui muză‖ a avut între cărţile, deloc puţine,
ale Ancăi Sîrghie o geneză neobişnuită, documentarea ei luând pentru început chipul unui film cu
înregistrarea dialogului purtat la Cluj-Napoca în
1997 cu distinsa ei prietenă, ca doar mai târziu pelicula să se metamorfozeze în imagine livrescă, desigur cu mult mai cuprinzătoare şi valoroasă.
Toate aceste adevăruri sunt întărite de materialul documentar cuprins în „Anexele‖ volumului,
în care îi regăsim însetaţi de cunoaştere şi de adevărata poezie pe câţiva temerari ai timpului nostru,
care caută „Paşii poetului‖ prin periplul runic ce i-a
fost hărăzit, unde Anca Sîrghie îndeplineşte rolul
magic al „nuieluşii de alun‖.
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Elena BUICĂ
(CANADA)

Puterea magică a gândului
MOTTO:
―Omul este produsul gândurilor lui;
el devine ceea ce gândeşte.‖
(Mahatma Gandhi)

Păşind în cea de a 85-a ―primăvară‖ a vieţii
mele, presupunând că cineva m-ar întreba ce cred că
stă la temelia vieţii noastre, acum ştiu că aş avea
indubitabil următorul răspuns: ca scop – evoluţia
spirituală, şi ca armă – forţa gândului.
Starea de spirit este izvorul ce deschide drumul spre
nobleţea sentimentelor, spre lumină, cultură, civilizaţie, iar puterea gândului ne ajută să ne construim
pe noi înşine şi să devenim ceea ce dorim. Se ştie că
un gând este o formă de energie pe care nu o vedem,
dar care produce rezultate concrete.
Puterea gândului face parte din marile taine
ale Universului şi lucrează împreună cu acesta. Asta
înseamnă că noi suntem o manifestare a minţii Universale. Gândurile călătoresc în Univers cu viteză
mai mare decât cea a luminii, călătoresc instantaneu
şi nu cunosc oprelişti decât cele impuse de noi.
Fiecare individ are propria lui lume de gânduri, pozitive sau negative, în diferite proporţii pe
care le emite în Univers. Ele sunt atrase de alte gânduri asemănătoare cu care se întâlnesc, se cuplează,
se întăresc, apoi se întorc de unde au plecat şi
lucrează în favoarea sau în defavoarea individului.
Starea de bine (şansa), sau de rău (ghinionul), este dată de felul gândurilor noastre. Ura,
înşelăciunea, dispreţul, invidia sunt gânduri încărcate de energie negativă care pot deveni forţe de
temut, precum terorismul, criminalitatea. Mai mult
încă, propriile gânduri negative se întorc împotriva
noastră ca un bumerang şi ne distrug părţile luminoase şi eficienţa eforturilor pe termen lung, creează
starea de nemulţumire, de neîncredere, reduc vitali34

tatea, vigoarea, armonia, otrăvesc viaţa. Ele dau
naştere stărilor de nervozitate, de depresie. Lor se
datorează chipul întunecat, vocea răstită sau batjocoritoare. Un suflet trist este un suflet cu luminile
stinse. Gândurile pozitive dau oamenilor optimism,
încredere în ei asigurându-le succese. Optimiştii sunt
oameni luminoşi care îţi zâmbesc, sunt gata să ierte,
să înţeleagă şi să ajute semenii. Gândul bun susţine
atitudinea pozitivă, dezvoltă personalitatea, asigura
o sănătate iradiantă, schimbă destinul, creează mediul înconjurător prielnic, vindecă bolile, transformă
mentalităţile, poate face minuni.
Gândul nu are formă vizibilă, dar prin puterea lui formează lumea vizibilă. Cele mai multe
gânduri ne vin în minte în mod inconştient. Ele provin din subconştient şi doar o mică parte a gândurilor sunt produsul intelectului conştient şi influenţează viaţa zi de zi determinând ceea ce urmează să faci. Pe această temă, păstrez în minte o
lecţie de viaţă din tinereţe, care m-a ajutat de-a lungul anilor, când m-am aflat în impas.
O întâmplare nefericită mă zvârlise sufleteşte
în fundul unui hău de unde nu mai puteam zări
scăparea, deşi construcţia mea a fost întotdeauna
robustă, optimistă, solară. Mă lăsasem pradă deznădejdei. Asemenea unui animal lovit între coarne,
ca paralizată, m-am prăbuşit într-un fotoliu. După un
timp, mintea a început să se liniştească şi am simţit
că mă ridic din fotoliu aproape automat, ca împinsă
de o forţă nevăzută. M-am îndreptat spre locul unde
se află discul cu înregistrarea cântecului din filmul
―Zorba Grecul‖. Ascultându-l, picioarele au pornit
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singure într-un dans din ce în ce mai dinamic, corpul
s-a încărcat de energie pozitivă, şi mai apoi m-am
auzit spunând cu deplină convingere: voi învinge! Şi
aşa a fost.
Acea lecţie învăţată pe cont propriu mi-a dat
convingerea că lumea nu este altceva decât materializarea gândurilor. Atunci am învăţat că gândurile
sunt vii ca şi oamenii, că ele pot crea frumosul, optimismul şi fericirea, sau dimpotrivă, agonia şi suferinţa şi că depinde de noi ce alegem. Eu am ales pentru restul vieţii strădania de a atinge acel prag ce îmi
poate oferi puterea de a dărui gânduri bune, de a
zâmbi vieţii şi de a îmbunătăţi viaţa celor din jurul
meu, prin gânduri pozitive, optimiste, mai ales că
munca mea a fost aceea a formării caracterelor
mlădiţelor şcolare, iar acum, în anii senectuţii, prin
scrieri, transmiterea gândurilor pozitive, de încredere în propriile noastre puteri.
De atunci n-am mai scăpat din vedere că
trebuie să-mi repliez forţa gândului, indiferent de
natura factorilor externi cu care mă confrunt, deplin
convinsă că numai în mine stă puterea de a hotărî
care-mi este calea de salvare.

Acel moment de atunci, devenit pentru mine
unul de referinţă, m-a ajutat de-a lungul vieţii şi
chiar la senectute, la câte un impas mai mare, ascult
melodia lui ―Zorba Grecul‖, chiar dacă acum picioarele se mişcă doar pe sub masă. Mă bucur că simt
benefic schimbarea dispoziţiei lăuntrice aduse de
gândurile pozitive, aşa cum îmi este firea mea, cea
de om optimist care refuză abandonul. Mulţumesc
cu mai multă înţelepciune acelei Energii Universale,
fiindcă m-a înzestrat cu această urzeala a firii şi
lucrează pentru mine potrivindu-mi în mod cumpănit
balanţa vieţii. Pentru că viaţa noastră nu e nici o
dramă, dar nici un poem, trebuie să privim lucrurile
în bună cumpănire. Mulţumesc că pot să acţionez în
direcţia visurilor şi dorinţelor inimii mele şi că pot
să fiu plină de încredere în viaţă!
ianuarie 2017

Al Francisc – Manuela Cerasela Jerlăianu, Lumina sinelui nostru

Aştern câteva cuvinte despre volumul ―Ecuaţii lirice‖, cu ochiul cititorului fără pretenţiile unui critic
literar din tabăra cărora nu fac parte.
La primul contact cu cartea, constaţi că autorii, Manuela Cerasela Jerlăianu şi Al Francisc sunt
nişte poeţi nonconformişti. Forma, în care îşi
îmbracă ei creaţiile personale, este ceea ce se numeşte, îndeobşte, proză poetică, având caracteristica
de a nu se supune nici unei reguli structurale precise
privind rima, ritmul, numărul de silabe al fiecărui
vers, etc. Dar proza poetică se realizează exemplar
în cristalizări individuale inedite încărcate de infuzii
lirice. Valoarea acestor proze poetice o dau tocmai
această formă elaborată şi calitatea imaginilor, chiar
dacă uneori se foloseşte un limbaj prozaic. Ea se
distinge prin unitatea şi lapidaritatea sa, prin universul poetic bazat pe o constantă – esenţializarea. Originalitatea şi actualitatea acestora se desprind uşor,
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iar această structură este agreată ca stil postmodern.
Acest volum mai are o notă specifică, una
mai rar întâlnită, e conceput sub formă de dialog. Pe
fiecare pagină se aud vocea poetului Al Francisc şi
răspunsul poetei Manuela Cerasela Jerlăianu. El
spune: „Am să trec frumoaso/ prin dreptul tău/ de o
mie de ori/ dar autobuzul care mă poartă/ n-o să
oprească / nici măcar o singură dată‖ (Neşansa). Ea
replică: „Mi-aş duce zilele una după alta/ într-un
răsărit târziu/ să văd cum se opresc/ în faţa clipei/ în
care noi/ hoinăream înfloriţi de speranţă‖ (Speranţă,
p. 79).
Deşi nu o spun direct, amândoi poeţii pun
mare preţ pe forţa vindecătoare a creaţiei poetice, pe
lumina ei neînserată, poate şi ca o contrapondere a
faptului că amândoi au dificultăţi fizice
împovărătoare. În urma unor accidente intervenite
drastic în viaţa lor, Al Francisc şi-a pierdut vederea,
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şi Cerasela, mobilitatea membrelor. Ea se foloseşte
acum doar de degetul mic de la mâna dreaptă pentru
a scrie la computer.
Scrisul, această alchimie a vieţii, a devenit
stâlp al bolţii pe care se sprijină neîntrerupt lumea
lor interioară. Între suferinţă şi speranţă, s-au aşternut frumuseţea şi înţelesul adânc al cuvântului care a
făcut legătura între universul vieţii înconjurătoare şi
sinele lor. Din multe poezii, se simte cum glisează
spre o lume numai de ei cunoscută. „Trăiesc/ de azi
pe mâine,/ cu câte o poezie, la cină, şi câteva semne/
de punctuaţie/ în cană‖, aşa cum mărturiseşte Al
Francisc în poezia "Viaţa". „Viaţa mă învaţă zi de zi/
cum să o consum,/ dar eu îi arăt la sfârşitul zilei,/ că
nu am făcut economie/ de rutină‖, îi răspunde Cerasela Jerlăianu, în poezia cu acelaşi titlu (p. 38).
Creaţiile lor s-au născut din capacitatea cu
care au reuşit să-şi asculte experienţele lăuntrice,
raportând totul la eul poetic, ca apoi să le comunice
îmbrăcate în haina cuvântului frumos rostit. Citindule cărţile şi notele lor biografice, aflăm dramele şi
victoriile acestor poeţi care au păşit printre cioburi şi
spini înghiţindu-şi lacrima mută a durerii pentru a
ieşi la suprafaţă, să soarbă o gură de aer curat şi
dătător de energie. Intuim, cu emoţie drumul dusîntors făcut fără întrerupere în adâncul sinelui insondabil şi anxios, acolo unde s-au sedimentat
secvenţele de viaţă, şi ni-i imaginăm căutând cu încordare calea spre lumina bucuriei de a trăi, încununată de speranţe. Acestea pot fi o lecţie de viaţă
chiar pentru noi toţi, cei care avem sănătatea fără
probleme severe. Se cere să le citim poeziile ca pe
adevărate litanii aduse biruinţei în lupta cu marile
încercări ale destinului.
Printre multe altele, am admirat la ei şi faptul
că au trăit din plin afirmaţia lui Paul Valery: ,,Omul
care scrie nu e niciodată singur.‖ Încrederea în forţa
cuvântului a făcut-o pe Manuela Cerasela Jerlăianu
să spună: „ştiu că o simplă sintagmă poate schimba
sau ghida omul‖.
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Harul cu care ei au fost înzestraţi, răbdarea,
dăruirea şi neostoirea au transformat neşansele vieţii
lor într-un univers original, cu totul special, înnobilându-l cu virtuţi artistice care respiră prospeţime
lirică.
Referindu-ne la tematica acestui volum de
poezii, remarcăm că Eul liric al poeţilor este încrustat într-o infinitate de idei, de visuri, de trăiri, de
revelaţii care pun în mişcare energiile creatoare deschizătoare de ferestre, dar iubirea şi bucuria de viaţă,
aplecarea spre o lume mai bună sunt puncte cardinale înscrise în sufletul lor, învăluite în unduirea
mătăsoasă şi tandră a emoţiei.
―Mireasma Iubirii şi miresmele plăcerilor
lumeşti îmi stau aproape, atât de aproape, încât ele
fac din mine omul care sunt azi, aşa cum mă puteţi
distinge fiecare‖, mărturiseşte Cerasela. Dacă iubirea lui Al Francisc este o iubire puţin mai pământeană, în care bărbatul este mai prezent, iubirea Ceraselei este mai spiritualizată, mai înălţată spre cer şi
spre lumină.
EL: „Am spus-o zilnic şi fără oprire/ că fiecare colină aduce cu pântecul tău/ aşa că merg la
deal/ şi cobor către vale/ cu răsuflarea tăiată/ şi
aproape mereu‖ (Mereu).
EA „Am învăţat să te recunosc/ dintre munţi,/văi,
copaci/ sau dealuri/ după zâmbetul dimineţii/ şi căldura excesiv de fierbinte/ a nopţii/ şi am înţeles că
fiecare stea/ poartă numele tău/ pe umeri/ aşa că aleg
să te ajut mereu‖ (Asemănare, p.76)
Te cuceresc imediat sinceritatea, candoarea
şi spontaneitatea ideilor poetei, nu poţi să nu o
îndrăgeşti, şi nici pe Al Francisc nu poţi să-l ţii departe, fiindcă îi auzi permanent respiraţia şi tumultul
trăirilor sale.
În încheiere, nu stau la îndoială să afirm că
poezia acestor poeţi va dăinui în timp, pentru felul
cum sunt înregistrate mişcările lăuntrice, viziunile,
contemplaţiile, întrega lume poetică încărcată de
emoţie şi de frumuseţi turnate în forme care respiră
prospeţime.
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Livia CIUPERCĂ
(ROMÂNIA)

Oreste Tafrali - personalitate proeminentă a ştiinţei şi culturii europene

În această toamnă s-au împlinit 140 de ani de
la naşterea lui Oreste Tafrali1, personalitate de prestigiu în ştiinţa şi cultura europeană şi mondială de
secol al XX-lea. S-a născut, a copilărit şi a absolvit
liceul – şef de promoţie – în oraşul dobrogean Tulcea, acolo unde s-a stabilit încă din zorii secolului al
XIX-a familia sa cu viţe strălucinde în vechea Eladă.
Profesorului Tafrali nu i-a plăcut să ofere detalii
despre originile sale 2, totuşi se mândrea cu faptul că
un grec, adică bunicul său, Georgeos Tafrali – „secretar al Patriarhiei de la Constantinopol‖, şi un turc,
Husni Bey, „guvernator de regiune‖, au ctitorit oraşul modern Tulcea.
Presupunând că ar fi putut intui că niciun
ghid turistic nu are bunăvoinţa de a menţiona aceste
date de istorie locală, profesorul Oreste Tafrafi nu sar fi supărat, pentru că, prin toate ale sale realizări,
el a pecetluit imaginea unui om inteligent, onest,
vertical, adevărat român, bun patriot. Mai mult, s-a
dovedit perseverent, competent şi valoros, atât ca
student al Facultăţii de Litere şi Filosofie, „secţia
clasică‖, a Universităţii din Bucureşti, sub bagheta
unor iluştri profesori 3, pe toată durata cursurilor
postuniversitare de la Paris, cât mai ales ca profesor
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la Universitatea Mihăileană din Iaşi. Nu întâmplător,
compatriotul său, profesorul Constantin Moisil l-a
numit „eruditul dobrogean‖. Încă din anii primei
tinereţi, profesorul Tafrali s-a bucurat de multe formulări apreciative, rostite fără enfază, în diferite
împrejurări. Profesorul Constantin Rădulescu-Motru
l-a numit, la 1916, „bărbat competinte în specialitatea sa, dacă nu cumva chiar singurul competinte‖ 4.
La Paris, s-a bucurat de preţuirea lui Dimitrie Iuraşcu 5, care-l considera „cel mai învăţat‖, iar renumitul bizantinolog francez Hippolyte Delehaye
(1859-1941) – „savant bollandist‖. Asemenea, şi
mai mulţi foşti colegi de facultate. Radu Cosmin îl
numeşte – „mare arheolog şi profesor de Istoria Artelor‖ 6, iar Christofi Cerchez crede că prietenul său
„a lăsat să dăinuie lumina sub specie aeternitas‖ 7.
Oreste Tafrali şi-a dorit mult să se perfecţioneze şi o va face, strălucit, la Universitatea Sorbona
din Paris, urmând concomitent cursurilor doctorale:
Şcoala de Înalte Studii (şase ani), Collège de France
(trei ani), Şcoala de Belle-Arte (patru ani) şi Şcoala
Muzeului Luvru (un an) 8. O mică mărturie a acestui
împătrit efort 9, o dovedesc cele două caiete ce se
păstrează în zestrea Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu‖ din Iaşi, la secţia „Colecţii
speciale‖.
Efortul depus pe toată durata şederii sale la
Paris va fi o binemeritată încununare.
În 1912, Universitatea Sorbona, Facultatea
de Litere, îi acordă titlul de doctor în litere. Teza
complementară, Topographie de Thessalonique, va
fi premiată de Association pour l‘encouragement des
études grecques en France, apoi va fi numit lector de
Limba Română la „École des Langues Orientales‖
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din Paris (1912-1913), iar Colonia română din Paris
îl va sărbători cu tot fastul în localul „Căminului
românesc‖ din capitala Franţei.
Dar cum cercetările sale, în cetatea bizantină
Salonic, au fost atât de minuţioase, vor rodi trei
lucrări: Thessalonique au XIV-e siècle 10, Topographie de Thessalonique 11, Mélanges d‘Archéologie et
d‘Épigraphie Byzantines 12, iar peste alţi câţiva ani,
se va adăuga şi studiul-sinteză: Thessalonique – des
origines au XIV-e siècle 13, care va fi şi acesta premiat de Académie des Inscriptions et Belles Lettres
din Paris, la 11 iunie 1921.
Demn de reţinut că toate cele patru studii ale
compatriotului nostru vor fi mult apreciate în
străinătate, iar părerile formulate vor fi admise în
manualele de Istoria Artei, ale profesorilor Charles
Diehl – Manuel d‘ art byzantin (1910) – şi Ormonde
Maddock Dalton – Byzantine Archaelogy (1911).
Revenind în ţară, are şansa de a fi titularizat,
prin decret regal, profesor la Catedra de Arheologie
şi Antichităţi, la Facultatea de Litere şi Filosofie din
cadrul Universităţii Mihăilene Iaşi, începând de la 1
septembrie 1913. Din acest moment, încep să se
contureze toate proiectele sale. Între timp, profesorul
Tafrali va pune bazele unui muzeu unic în Moldova
(1916), un muzeu în care, la 1935, avea deja şase
secţiuni, cu o zestre arhivistică impresionantă la acel
timp, deţinând chiar şi obiecte de tezaur 14.
Studiile sale15, publicate în perioada 19171918, ca membru activ în Consiliul Naţional al
Unităţii Române de la Paris au avut un rol covârşitor, pentru cauza României Mari. Compatriotul nostru a explicat şi a argumentat, cu probe şi statistici
actualizate, situaţia Dobrogei din punct de vedere
istoric, geografic, politic, economic, etnografic şi
cultural16. La acel moment, doar profesorul Tafrali
va fi fost cel îndreptăţit a explica realitatea din
străvechiul ţinut dobrogean, şi de a convinge pe reprezentanţii europeni, cu rol decizional, privind graniţele României Mari: „Sub numele de Dobrogea se
înţelege întreaga Românie Transdanubiană, mărginită la Est de Marea Neagră, la Vest şi Nord de
Dunăre şi la Sud, printr-o linie care merge de la Sud
de Balcic şi la Vest de Turtucaia‖ 17. Toate argumentaţiile formulate, precum şi harta Dobrogei, conturată de însuşi Tafrali, într-o singură noapte, vor
cântări mult în favoarea României Unite.
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Din 1913, când a fost titularizat pe Catedra
de Arheologie şi Antichităţi a Facultăţii de Litere şi
Filozofie, din cadrul Universităţii Mihăilene, Iaşiul
îl va adopta ca pe un vrednic şi iscusit profesor, cercetător, istoric, arheolog, bizantinolog, publicist,
scriitor, fondator al Muzeului de Antichităţi (1916)
şi al revistei „Arta şi Arhitectura‖ (1927) – unice în
Moldova interbelică. Arhivele din ţară deţin suficiente mărturii despre bogata activitate ştiinţifică,
civică şi literară a acestui intelectual, preţuit deopotrivă, în Europa şi chiar peste ocean, prin toate scrierile sale, unele dintre ele reeditate şi în prezent. A
fost un sensibil profesor universitar, decorat, premiat, elogiat în Europa pentru studiile şi cercetările
sale. Tocmai de aceea va fi cooptat în forumul celor
mai prestigioase Academii şi Societăţi Ştiinţifice din
Europa.
Personalităţi
internaţionale care lau încurajat şi l-au
sprijinit în cercetările
sale sale, elogiindu-l
şi
recunoscându-i
meritele, se cuvin
amintiţi:
Charles
Diehl
(1859-1944),
Jacques
Doucet
(1853-1929),
Aimé
Puech (1860-1940),
François Nau (18641931),
Ormonde
Maddock Dalton (1866-1945), Gabriel Millet (18671953), Louis Bréhier (1868-1951), Jean Ebersolt
(1879-1933), Ernesto Buonaiuti (1881-1946), arhitect George Ghiulamila, deopotrivă profesorii români: Grigore Tocilescu (1850-1909), Ion Kalinderu
(1840-1913), Constantin Rădulescu-Motru (18681957), Alexandru D. Xenopol (1847-1920), Ion
Petrovici (1882-1972) şi mulţi alţii. Aceasta nu se
poate ignora, cântărind mult în evoluţia sa de iscusit
profesor, coordonator şi cercetător ştiinţific, gândind, cu mare tristeţe la acele, totuşi, proeminente
figuri ale vieţii noastre universitare care şi-au dovedit o structură dihotomică-antonimică.
Oreste Tafrali a fost un Philopoemen de început de secol al XX-lea, în sensul că a înţeles să fie
cinstit, modest şi muncitor. Şi mai mult ca orice a
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iubit adevărul şi dreptatea. În numele acestor deziderate a pledat (chiar în conjuncturi speciale), pentru
ca lumina adevărului să strălucească întotdeauna.
Gândind, spre exemplu, la doi foşti studenţi ai săi, în
care recunoştea calitatea, numindu-i, aici, pe Emilian Condurachi şi Mihai Berza, viitori academicieni18. Intuiţia profesorului Tafrali a lucrat, anticipând,
cu verticalitatea-i binecunoscută. Profesorul Oreste
Tafrali a fost precum un pom cu roade. S-a lăsat
lovit, pentru ca fructele sale să rodească până-n miez
de secol al XXI-lea, deşi a plecat spre zările nemuririi, mult prea devreme, în plină putere creatoare,
lăsând multe proiecte în fază de bruion, la 5 noiembrie 1937.
Apreciat a
fost şi ca scriitor,
povestirile
şi
schiţele sale reprezentând un exerciţiu
complementar cercetărilor sale istorice. Descrierile de
peisaj,
atmosfera
unor timpuri mitice,
personajele,
totul
îmbracă veşmânt nu
doar de legendă, ci
se vor reconstituire
a ceea ce a iubit, cu adevărat omul, dobrogeanul
Tafrali, cu străfulgerări naratologice care reînvie
cultura bizantină şi daco-romană, în prim plan. Înţelegem că oriunde s-ar fi aflat, şi oricât de captivat de
profesie ar fi fost, inima sa vibra şi spre vastul şi
mult încercatul ţinut al Moesiei antice şi al Dobrogei
sfârşitului de secol al XIX-lea.
Ochiul său a trecut dincolo de dalta zămislitoare, pentru că a fost înnobilat cu acea tainică
sclipire, hărăzită doar fiinţelor predestinate cu har;
harul de a surprinde mini-scene de viaţă antică. El a
înţeles că oricâte vârtejuri ar fi trecut peste vestigiile descoperite, oricâte dălţi duşmănoase le-ar fi
mutilat, ochiul arheologului se cuvine să surprindă
esenţa, să aducă la lumină şi să recompună acel timp
zămislitor.
Citindu-i poveştile şi schiţele – inspirate de
vestigiile vizualizate şi cercetate în Dobrogea sau în
Grecia Antică – , vom înţelege că a avut intuiţie.
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Privirea sa a pătruns nepătrunsul, a recompus
înlăcrimările unui timp, căruia noi îi spunem, generic, timp mitic. În aceasta constă talentul lui Oreste
Tafrali, povestitorul.
A vizualiza este prea puţin. Însă a străpunge
tăcutul pietrei înseamnă a transfera sinelui fărâma
aceea de viaţă fulguită de zvârcoliri duşmănoase,
care a amestecat-o cu pământul. Arheologul a privit
sau a descoperit. Imaginaţia a înflorit cu privirea. O
privire care a trecut dincolo de bucăţile împovărate
de forma primitivă a unor forme arhitecturale. Uimirea şi admiraţia s-au transformat în poveste. S-a
plasat în centrul lor, le-a animat, le-a adus în prezentul său, imaginând câte un scenariu. Aşa s-a
născut povestea. Aşa se vor contura volumele.
Fără a exagera, prin Oreste Tafrali
povestitorul, arheologia devine artă a cuvântului.
Puţini arheologi autentici (şi istoria cunoaşte multe
nume celebre) au îmbrăcat vestigiile în veşmânt de
poveste. Şi-avem a reţine, plăsmuirile lui Oreste
Tafrali, adunate-n volumele: Scene din viaţa
dobrogeană (1906), Idylle din viaţa antică (1935) şi
Poveştile lui Moş Vremelungă (1937) nu reprezintă
altăceva decât pânze vorbitoare pe harta istoriei,
reîntrupări ale unor fiinţe care au respirat (spre
exemplu) în preajma lui Burebista, a geto-dacilor, a
vechilor greci şi romani, a multor seminţii trăitoare
în spaţiul de la Pontul Euxin, Scythia Minor, Roma,
Athena, Pompei, Theba, Ninive, Muntele Athos etc.
Oreste Tafrali rămâne profesorul care face
plăcută
armura ştiinţifică printr-o îmbinare
armonioasă, coborând în inima pietrei şi redându-i
viaţă, cu fior artistic.
În panoplia creaţiei sale literare, un loc reprezentativ, apreciat şi de criticul G. Călinescu, la
1937, îl reprezintă romanul Urmărind idealul 19.
Publicat mai întâi în foileton, în revista „Literatură şi artă română‖ 20, iniţial, cu titlul Mina
Frunză, romanul va suferi vizibile modificări şi
adaosuri. În noul său veşmânt, romanul Urmărind
idealul 21 se vrea oglindire a unor evenimente istorice ce l-au impresionat pe autor. Scheletul compoziţional este cel moştenit de la Montesquieu, prin
implementarea manuscrisului descoperit, precum şi
a tehnicilor naratologicului specifice, a romanului în
roman. Elemente de substrat, care trădează notaţii de
natură autobiografică, se recunosc cu uşurinţă, prin
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diversitatea spaţială: Galaţi – Tulcea – Bucureşti.
Bifurcaţia Tulcea – Kiev demonstrează preferinţa
tinerilor din Moldova Basarabeană de a studia în
marile oraşe de cultură ale Răsăritului: Kiev sau
Moscova. Studiind medicina la Kiev, Mina Furtună
(româncă din Basarabia, orfană, ocrotită de o
mătuşă, căsătorită cu un negustor rus dobrogean) se
implică emoţional în iureşul mişcărilor ce vor
declanşa revoluţia bolşevică. Aceasta este o mărturie
certă că printre revoluţionarii ruşi s-au aflat şi tineri
români din Basarabia. Pe de altă parte, Radu Flueraş, student la Drept, în Bucureşti, posibil, sub imboldul emoţiei erotice, pare convins de necesitatea
unor schimbări radicale în lume, deşi, în acel moment, Bucureşti – Kiev, erau la poli oarecum opuşi.
O notă de adâncă subtilitatea se intuieşte din titlul
romanului care plasează în centru un gerunziu, ce se
doreşte perceput ca o deschidere-închidere în vâltoarea tinereţii şi care deschide aventuros arc peste
timp.
Aventuroase
aripi fluturând, îndrăzneţ, pentru Mina Furtună şi Radu Flueraş,
doi studenţi înnobilaţi
de visuri îndrăzneţe,
„avânturi‖ bulversante,
cu zvâcniri dramatice
(care ştim prea bine
cum au triumfat, prin
suferinţă,
maltratări,
asasinate, gulag, deportări, „canal‖, Sighet,
Aiud, gropi comune etc.), pe care nu ştim cât de
profund ar fi putut fi intuite, la început de secol al
XX-lea, de către Oreste Tafrali. Nu vom afla niciodată dacă omul Oreste Tafrali avea clar în mintea sa,
triumful „neghinei‖, şi nu cel al „grâului‖, la care
face referire, cu fină detaşare, al său alter-ego, Radu
Flueraş.
Interesant este mesajul pe care doreşte să-l
transmită autorul. Într-un spaţiu restrâns epic, descrierile peisagistice au darul de a recompune imagini din istoria îndepărtată a ţinutului Scythia Minor.
În egală măsură se doreşte implantarea unor tradiţii
şi obiceiuri cu intenţia vădită de a sublinia particularităţile acestei provincii a multiculturalismului şi a
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diversităţii etnice. Şi un exemplu concludent ni-l
oferă personajul Sofronie Kalinenko, al cărui nume
trădează originile, dar în schimb, unele expresii pe
care foloseşte, precum şi unele deprinderi curente,
trădează vizibile influenţe turceşti.
Prin toată activitatea sa la catedră, prin
toate studiile şi volumele
publicate,
Profesorul
Oreste Tafrali rămâne
(sau ar trebui să rămână)
în memoria şi a acestui
început de mileniu, ca un
om ataşat poporului şi
ţării în care s-a născut, sa cultivat şi a trăit, un
om onest, cu plusuri şi minusuri inerente fiinţei
umane, devotat profesiei, lucid promotor al culturii
universale.
Monografia ce i-a fost dedicată reprezintă un
gest onest şi binevenit, întru cinstirea unui savant, a
unui excelent profesor, a unui adevărat patriot şi bun
creştin, la 140 de ani de la naşterea sa.
NOTE DE SUBSOL:
1. Fiul lui Constantin Tafrali şi a Elenei (Kanaki)
Tafrali, Oreste Tafrali s-a născut la Tulcea, la 14
noiembrie 1876 şi a murit în Iaşi, la 5 noiembrie
1937. Odihneşte întru vecie, la Cimitirul „Eternitatea‖ din Iaşi (parcela 14/I, rând 9, locul 11)
2. A repetat mereu: „…aparţin prin opera mea culturii româneşti, iar prin sentimentele şi activitatea mea
socială şi politică Ţării Româneşti…‖ (26 mai 1936.
Către bunul său prieten, Ion Petrovici)
„... j' appartiens à la culture roumaine par rapport à
mon oeuvre et par rapport à mes sentiments et à mon
activité sociale et politique au Pays Roumain…‖ (le
26 mai 1936, à son grand ami, Ion Petrovici)
„… I belong to Romanian culture through my work
and to Wallachia through my feelings and social
activity... ‖ (26 May 1936, Oreste Tafrali to his best
friend, Ion Petrovici)
3. Generaţia sa, o mărturiseşte şi un fost coleg al
său, Radu Cosmin, la 1935, a avut fericirea de a fi
fost instruit de o pleiadă de străluciţi profesori: Grigore Tocilescu, B. P. Haşdeu, Titu Maiorescu, Coco
Dumitrescu, Nicolae Iorga şi mulţi alţii / 4. „Noua
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Revistă Română‖, martie 1916
5. Dimitrie Iuraşcu, fost ministru plenipotenţiar clasa I la Ministerul Afacerilor Extrene, diplomat de
carieră
6. Radu Cosmin, în Amintiri din viaţa culturală a
vechiului Bucureşti („Cele trei Crişuri‖, 1935)
7. Christofi Cerchez, în Murmurul Oltului, din volumul Oltenia (1943)
8. Conform propriilor consemnări: Memoriu de
Titluri şi Publicaţiuni, Tip. „Gutenberg‖, 1913, p. 67
9. La care se adaugă prepararea lucrării sale de doctorat, de fapt, conform regulamentului Universităţii
Franceze, prin materializarea a trei lucrări: Thessalonique au XIV-e siècle, Topographie de Thessalonique,
Mélanges d‘Archéologie et d‘ Épigraphie Byzantines
10. Thessalonique au XIV-e siècle (Paris, Paul
Geuthner, 1912, 312 p., fig., planuri)
11. Topographie de Thessalonique (Paris, 1913, XII,
220 p. +32 planşe + 14 figuri + 2 planuri)
12. Mélanges d‘Archéologie et d‘Épigraphie Byzantines (Paris, Paul Geuthner, 1913, 95 p.)
13. Thessalonique – des origines au XIV-e siècle
(Paris, Ernest Leroux, 1919, 339 p.)
14. Cu o suprafaţă totală de 6000 m2, acest imobil,
care avea „trei corpuri de casă‖, a fost cumpărat cu
suma de 1.350.000 de lei. Ministerul al Culturii şi
Artelor a alocat (la timpul respectiv) o sumă importantă. În completarea sumei de cumpărare, Profesorul Tafrali va susţine mai multe conferinţe „cu
plată‖. Aşadar, clădirea din strada Carol, nr. 16, a
aparţinut Universităţii Mihăilene Iaşi. Desfiinţarea
Muzeului de Antichităţii şi schimbarea destinaţiei
clădirii a fost un gest abuziv. Astăzi, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza‖ s-ar cuveni să recupereze
clădirea şi să-i redea strălucirea de altădată. Până
atunci, totuşi, dacă profesorul Oreste Tafrali nu a
fost onorat cu un bust (deşi fonduri alocate acestui
demers au existat cândva), s-ar cuveni măcar o ins-
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cripţie comemorativă – la intrarea în această clădire
– care să amintească ieşenilor (şi întregii Românii)
care a fost destinaţia, de fapt, a clădirii, elogiind,
totodată, efortul profesorului Oreste Tafrali de a
pune bazele unui muzeu unic în Moldova secolului
al XX-lea. Din zestrea muzeului făceau parte nu
doar cărţile, albumele, hărţile şi colecţiile personale
ale Profesorului Tafrali, ci mai ales acuarelele pictate de el şi de colaboratorul său, pictorul VASILE
HUDICI, angajat al muzeului, drept „desenator‖;
15. România şi popoarele balcanice, din Culegerea
România şi popoarele balcanice (Bucureşti, Tipografia Românească, 1913, coordonată de Liga pentru
unitatea culturală a tuturor Românilor); Carpaţii în
România de Azi (revista „Convorbiri literare‖, iulieaugust, 1924); Influenţele mediului fizic asupra capitalului biologic naţional („Buletinul Eugenic şi
Biopolitic‖, 1927); Basarabia (revista „Cultura‖, I,
1924); La Dobroudja et les prétentions bulgares,
par un autochtone (ziarul „La Roumanie‖, nr. 5/14
februarie 1918); La Roumanie Transdanubienne
(La Dobroudja). Esquisse géographique, historique,
ethnographique et économique (Paris, Ernest Leroux, 1918)
16. În România şi popoarele balcanice, O. Tafrali
arată că la Sud de Dunăre, mai precis, în N-E Serbiei, trăiau în acel moment, „peste 300.000 de români‖. Însă, într-acel „adevărat mozaic de naţionalităţi‖, după cum aprecia şi profesorul Constantin
Moisil, românii erau majoritari
17. Oreste Tafrali – Apărarea României TransDanubiene în străinătate. Cţa, Tipografia „Victoria‖, 1921
18. Livia Ciupercă – Oreste Tafrali. Capitolul Loialitate profesională (Ed. StudIS, Iaşi, 2016, p. 402409 )
19. Monografia citată, capitolul XIII / 20.1906, p.
450-466; 557-571; 622-651
21. Oreste Tafrali – Urmărind idealul (Bucureşti,
Editura „Viaţa Românească‖, 1921)
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Grigorie M. CROITORU
(ROMÂNIA)

Popas de noapte pe malul Oltețului
Destăinuirile unui prieten din copilărie – (Continuare din numarul 82-83)

A doua oară când l-am văzut eram mărișor.
M-am dus după mânătărci pe Valea Baurului. Singur. Prietenii mei nu s-au nimerit să fie acasă. Gelu
era, dar a zis că nu poate nicicum veni, că i-a dat
mă-sa ceva de lucru și n-o mai poate păcăli. Ar fi
bine să aștept și eu până în ziua următoare, fiindcă
vine precis. I-am spus că mă duc, dacă tot m-am
pornit, iar în ziua următoare mă duc și cu el.
Am plecat, dar, dacă știam ce-o să pățesc, nu
m-aș fi dus cu niciun chip. Am mers pe poteca ce
urcă dealul Măiag cu gând să ajung la drum, s-o iau
pe din sus de casa lui Coțofeanu, să trec prin pădurea noastră și să ajung în pădurea mare dinspre Poieni, unde știam că se fac mânătărci. Îmi luasem cu
mine două nuiele de salcie, ca să înșir mânătărcile și
să le aduc pe umere, cum îmi plăcea mie.
Așa ar fi trebuit să se întâmple, dar știi cum este cu socoteala de-acasă și cu cea din târg. Am mers
cum plănuisem până în dreptul casei lui Coțofeanu.
M-am uitat, am ascultat, n-am văzut și n-am auzit
nimic. Liniște, liniște… Mai fac câțiva pași s-o iau
spre pădurea mare. Hop! Aud un fornăit de cal. Mă
opresc. În coșarul lui Coțofeanu, doi cai. Măi să fie!
Hoțul este acasă, a venit să ducă iar cai la târg, să-i
vândă. Fiecare cal avea un măldăraș de iarbă înainte
și rodea. Pe prispă, în capătul dinspre pădure, un
bărbat peste o femeie, își făceau făcutele. Auzisem și
eu povestind băieții mai mari că bărbatul și femeia
fac așa ceva, dar nu văzusem. Acum, mă uitam la ei.
În clipa aceea n-am știut nici cine era bărbatul, nici
cine era femeia, fiindcă nu-i vedeam la față. Cum
mă uitam la ei, mi-a trecut prin minte o năstrușnicie.
Ce mi-am zis? Ia să fac eu să le placă și mai bine!
Mă uit în jur și zăresc un bulgăre. Îl iau și arunc înspre ei, dar nu cu gând să-i lovesc, ci să-i sperii pu42

țin. Își găsiseră și ei să facă lucrul acela pe prispă, la
vedere. Nu știu pe ce o fi căzut, că a ricoșat și s-a
dus în fereastră. Am auzit cioburile căzând și m-am
ascuns după un copac. El a sărit de pe femeie cu
pantalonii în vine și a început să strige și să înjure:
- Care pizda mă-tii dai, mă? Stăi că pun eu
mâna pe tine, grijania cui te-a închinat și ți-a dat
țâță! Prinde-l, mă!
L-am văzut bine, era Coțofeanu, își trăgea pantalonii și-și lega cureaua. Femeia era nevastă-sa, țața
Măria, pe care o cunoșteam bine. Venea la apă la
fântâna din marginea Aninoasei. De multe ori am
intrat în fântână și i-am umplut găleata cu apă. Vara,
pe timp de secetă, fântâna aproape seca și nu mai
puteau femeile scoate cu găleata apă. Venea la poartă și-o ruga pe mama să mă lase să intru în fântână,
să-i scot și ei apă, să nu se ducă până la fântâna
Cocoșoaică, că e prea departe. S-a ridicat și ea, și-a
lăsat poalele în jos și a intrat în casă.
Când a strigat el, din coșar a ieșit alt bărbat.
Era înalt ca o coprelă* și cu mustață. Și el își lega
pantalonii. Îl întrerupsesem și pe el din acțiune, căci
lângă el a apărut Elena, una dintre fetele
Coțofeanului, își aranja și ea poalele pe ea.
Coțofeanu nu m-a văzut, m-a văzut, în schimb, lunganul din coșar:
- Uite-l acolo, șefule, după copac. E un băiețaș…
- Prinde-l, mă! Fugi după el și prinde-l! Nu sta
și te uita ca vițelul la poarta nouă, prinde-l și adu-l
aici să-i scot eu dinții din gură și să-i jupoi o curea
de piele de pe spate!
Când am auzit, rade-o, nene, am luat-o la goană prin pădure. S-a luat lunganul mustăcios după
mine. Al dracului, dar fugea, nu glumă. M-ar fi
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prins, poate, dar am găsit scăparea la râpa lui Gâtan.
Am ajuns acolo și n-am mai stat pe gânduri, m-am
aruncat, fie ce-o fi. Și n-a fost bine. Până jos m-am
dus numai Dumnezeu știe cum; când rostogolindumă, cum zicem noi copiii, în cap și-n cur, când târâș
pe spate, pe burtă, pe câte o rână. Am ajuns în vâlcea
mai mult mort decât viu. L-am auzit pe mustăcios:
„Așa îți trebuie, dacă te amesteci în treburile alor
mari, fi-ți-ar mă-ta a dracului!‖ A mai stat mustăciosul un pic pe buza prăpastiei și a plecat. O fi crezut
că mi-am dat duhul, că nu m-am mișcat, cât timp el
a stat acolo.
Și după ce a plecat el, eu am mai stat în
ududoi*. Mi-era frică să încerc să mă scol, ca să nu
constat că am picioarele rupte și n-o să pot merge.
Dureri aveam și în membre, și în tot corpul. Pe
piept, pe burtă, pe mâini eram plin de sânge și mă
încercau niște usturimi, de-mi venea să urlu.. Și spatele mă ustura și mă durea, dar nu mă vedeam.
Am început să mă mișc. Mi-am ridicat un picior și am văzut că pot. Îl ridic și pe celălalt. La fel.
N-am mai simțit nicio durere, nicio usturime. Am
zis cu glas tare: „Nu sunt rupte, lunganule!‖ Și i-am
tras și eu o înjurătură pe care n-o transcriu. Am sărit
în picioare și am încercat să merg și am putut. Simțeam dureri, dar nu erau rupte. Nici mâinile nu-mi
erau rupte. Am plecat de acolo. Am luat-o pe vale în
sus și m-am dus la piatră, unde era un fel de adăpost,
acolo ne băgam noi, copiii, să ne ascundem de ploaie. Am intrat, mi-am dat cămașa jos. Era ferfeniță,
Pantalonii scurți scăpaseră. Erau din doc de culoare
albastră și rezistaseră. Ce-i de făcut? Așa nu mă puteam duce acasă, că mă omorau ai mei. Plus de asta,
cine știe cu cine mă mai întâlneam până acasă și
ajungeam de poveste…
Am decis să stau în ascunzătoare până se face
seară și, apoi, să plec spre casă. Dar cum să mă duc
acasă în halul acesta? Când mă vede mama, crapă
inima în ea. Tata și frații mai mari, Ion și Titi, nu mă
lasă până nu le spun și iasă scandal, îi dau foc lui
Coțofeanu! Doamne, ferește! Trebuie să mă gândesc
bine cât mai stau aici.
M i-e sete. La coada Baurului, spre Poieni, este
un izvor. Până acolo sunt cam trei-patru sute de metri. Mă și pornesc spre izvor. O iau prin pădure și
ajung ușor, fiindcă fusesem de multe ori la el. De
câte ori mergeam să furăm lubenițe din bostănăria
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lui mea Costică al Dudii, și le dus, și la venit, ne
opream și beam apă rece. Nu ne păsa că este plin de
mormoloci. Luam cu pumnii și beam până ne săturam. Am adus și cană de lut, dar au lăsat-o românii?
Pe una au spart-o, a dat un nemernic cu ea de un
copac, că am văzut locul unde a lovit și cioburile
lângă copac. A doua a dispărut.
Am băut apă și m-am spălat de sânge pe unde
am văzut și am ajuns cu mâinile. Am rupt o bucată
din cămașă, am înmuiat-o în apă și mi-am șters sângele închegat. M-am spălat bine. S-a luat sângele și
au rămas doar zgârieturile. Erau multe, dar nu erau
adânci. În câteva zile nu se vor mai vedea, am gândit. Durerile se mai potoliseră și ele.
Când s-a dus soarele spre scăpătat, am plecat
acasă. Am ajuns, m-am furișat și mi-am luat o cămașă. M-am îmbrăcat și m-am dus la râpă. Amicii erau
acolo. Lipsea doar Mița, dar ea spusese că nu va
veni. Gelu tocmai despre mine pomenea. Ironic, cum
îi era obiceiul, deși eram prieteni buni:
- Eram sigur că George întârzie. Or fi prea grele mânătărcile!...
- Da‘ s-a dus după mânătărci? – întreabă Aurică.
- S-a dus singur, că noi n-am fost disponibili,
iar el când își pune ceva în cap, nu renunță!
- Poate că face o ciulumea* și ne aduce și nouă. Să vedeți ce bine om mânca! – comentează și
Mitică.
În acest moment am picat eu.
- Ce-ți mânca, măi flămânzilor?
- Mânătărci de-ale tale. Găsiși? – întreabă Gelu.
- Ohoho! O grămadă. Mă dusei cu căruțul după
ele și abia le trăsei până acasă. Apoi, mă puse Mama
să le aleg deoparte pe cele tinere, pe care le mâncăm
acum, și de cealaltă parte pe cele mai bătrâne, să le
curăț, să le înșir pe ață și să le agăț afară, să se usuce, ca să le mâncăm la iarnă, când o șuiera Sărăcilă…
- Înseamnă că nici nu le văzuși culoarea, dar să
le mai și culegi! – zise Nicu Guică
- Ai dreptate, Nicule. Nu găsii niciuna. Găsii,
în schimb, pe dracul! Se luă după mine și, să scap de
el, sării în râpa lui Gâtan, o știți voi.
Auzind, Linuța sare de la locul ei și vine la
George:
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- Și nu pățiși nimic? Ia să văd! Să văd!!
- Stai tu acolo și vezi-ți de treaba ta, că, dacă
vezi, te sperii… Leșini, fată, și dau de belea cu tine.
Stai cuminte…
- Cum să stau, George? Tu ești prost? Pot să
stau liniștită? Vino aici la locul tău, să văd eu cu
ochii mei…
- Nu mai vedea tu atâtea!
- Ba o să văd, uite, șezi aici și taci din gură!
- Șezi bine, că-ți și dau câteva! – adaugă Gelu,
râzând cu gura până la urechi!
- Să-i dau lui câteva, Gelule? Mai degrabă maș lovi pe mine, dar pe el nici în glumă nu l-aș atinge. Ei, ce știi tu, băiatule! Nu știi tu ce știu eu, dar
încă nu dau pe față nimic. Înțelegi, Gelule? Nu cred,
că, altfel, ți-ai da seama că între mine și el este mai
mult decât se vede. Cel puțin din partea mea, din
partea lui încă nu sunt sigură: ba da, ba nu, e cam
nedefinită treaba, dar eu trag nădejde! Deocamdată
trăiesc, mă hrănesc cu nădejdea…
- Vezi să nu tragi nădejde ca broasca de păr,
fato! – râde iar Gelu…
- Sau ca ursul de coadă! – îl completează Nicolae.
- La fel trage nădejde și spânul de barbă și baba de dinți! – continuă Mitică.
- Văd că sunteți meșteri în a băga strâmbe, dar
voi nu aveți ochi? Mă tem că sunteți cam scurți la
vedere. În acest caz, vă spun și eu o zisă, nu de-a
mea, deși mi-ar fi plăcut să-mi aparțină: câinele
moare de drum lung și prostul de grija altuia! Na,
vă zisei, dacă vă amestecați unde nu vă fierbe oala.
Gata, s-a-nchis portița! Hai, mă, așează-te, nu mai
face și tu mofturi!…
Zicând așa, mă prinde de cămașă și mă trage
pe laviță. Cămașa se freacă de pielea de pe spate șimi produce o durere ce m-a determinat să mă vaiet și
să strig:
- Auuuu! Tu ești nebună, fată? Tu știi ce am pe
spate? Carne vie! Pe aici, pe mâini, pe picioare, pe
piept, pe burtă mă spălai eu la izvorul de la coada
Baurului, dar pe spate nu putui…
- Așa? Și zici să te las în pace? Cum să te las,
măi băiatule? Stai cuminte, că trag și te doare iar!
Am stat liniștit. Mi-a deschiotorat cămașa și
mi-a scos-o încet de pe mâini. Când mi-a văzut spatele, s-a încrucit. A izbucnit:
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- Și zici că sunt eu nebună? Dacă eu sunt nebună, tu cum ești? Tu ești șeful nebunilor! Veniți și
vedeți și voi și spuneți care dintre noi nu suntem
întregi la minte?
S-au strâns toți în jurul meu și i-au dat dreptate
fetei. Unii s-au distrat, m-au luat în râs, numai
Linuța era necăjită și a trecut la acțiune:
- Să fiți ai naibii, nu vă este rușine să râdeți de
prietenul nostru al tuturor? Plecați de-aici, că pun
mâna pe-un retevei și vă altoiesc, de vă merg fulgii.
- Nu te necăji, fată, că știm cât îți este de drag,
dar se mai spune să-l necăjești pe om când este necăjit, că atunci nu uită. Iar noi nu vrem să uite.
Nu-i mai bagă în seamă, ea se ocupă de mine:
- Hai, vii cu mine, să te spăl și pe spate. Nici
nu-ți mai dau cămașa pe tine. Vii așa, că nu te vede
nimeni noaptea.
- Unde să vin cu tine, fată?
- În Aninoasa. În capătul grădinii lui Mișcă este fântână, iar în Aninoasa este gâldan*. Ori la fântână, ori la gâldan, unde vrei, te spăl. Te-aș duce
acasă la mine, dar nu vii, că râd nerozii ăștia de tine,
ca și când tu ar trebui să ții seama de râsul lor…
- Acasă du-l, Linuța, îl bagi în albie și-i faci o
baie strașnică! – zice și râde în hohote Nicolae al lui
Mitre, vecinul fetei. Apoi, îi dai și un pic de țâță să
sugă, îi cânți și-l adormi. Te poți băga și tu lângă el,
ca să se facă mai repede bine!
- Fi-ți-ar rușine, Nicolae, să-ți fie pentru ce ziseși! Nu-l asculta, vino cu mine și să vezi ce bine te
fac.
Mă prinde de braț și mă trage după ea. M-am
lăsat dus, am pus o ușoară rezistență de ochii celor
care se uitau la noi. În sinea mea mă bucuram. Întreaga strădanie a fetei și dârzenia cu care voia să se
facă utilă erau dovezi că fata asta frumoasă ținea la
mine și în clipele acelea suferea alături de mine. Am
coborât coasta în Aninoasa și-am luat-o pe pârâu la
vale. Nu ne-am oprit la gâldanul lui Mișcă, să nu ne
urmărească curioșii noștri prieteni. Fântâna am exclus-o, fiindcă apa era prea rece. Am găsit mai la
vale, la Răducănești, un gâldan. Ne-am oprit acolo.
Linuța a dat într-o parte mărăcinii puși la intrare și
mi-a zis:
- Coboară tu!
- Și tu?
- Cobor și eu, dar mai întâi cobori tu, te dezdestineliterare@gmail.com
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braci și intri în apă…
- Ce să fac? Să mă dezbrac? Tu chiar nu ești
sănătoasă, Linuța! Cum să mă dezbrac, fată, tu-ți dai
seama ce spui?
- Ba să știi că sunt sănătoasă. Tu nu vezi că ești
dezbrăcat? Mai dai jos pantalonii scurți de pe tine și
e gata. Chiloții îi poți lăsa, dar eu zic să nu-i uzi, să-i
iei uscați pe tine, când terminăm. Dacă nu vrei să
văd eu ce ascunde acel petic de stambă sub el, intri
în apă până la brâu și ti-ai acoperit goliciunea. Dar
n-am făcut noi baie în Olteț în pielea goală. Așa cum
ne-au făcut mamele noastre? Și-acum ți-e rușine?
- Atunci eram mici, Linuțo, dar acum, ehei,
acum este altceva, fată!
- Știu, George, că și la mine este altceva… Îmi
închipui cum este la tine, cum și tu îți imaginezi cum
este la mine. Așa că n-ar trebui să ne rușinăm… Am
vorbit destul. Hai, nu mai face mofturi, că ne apucă
miezul nopții. Dă-ți jos pantalonii! Așa. Mă întorc
cu spatele, dacă ți-e rușine, și intră în apă până la
brâu.
- Intru doar până mai sus de genunchi, stau
aplecat și tu mă speli. În pielea goală în fața ta nu
stau, Linuțo, că mi-e frică de ce s-ar putea întâmpla.
Nu vreau să-ți fac rău, fato! Decât să-ți fac rău ție,
mai bine mor, auzi?
- Bine, fie așa cum zici tu, dar va veni și clipa
aceea, George. Eu o aștept ca pe un codru verde. Și
tu te gândești acolo, sunt sigură, dar nu vrei să recunoști. Când te culci seara, George, te culci cu gândul
la mine și la clipa aceea. Poate că mă și visezi goalăgoluță și te apropii de mine, dar te trezești…
- Dar tu te gândești, Linuța, la mine când te
culci, seara?
- Oooo! Doamne, Doamne! Nu știi ce chinuri
rabd, George! Ți-aș zice dragul meu, însă nu sunt
sigură că-ți place să auzi așa. Cât aș vrea să știu dacă, într-adevăr, ți-s dragă măcar un picuț, ia, atâtica… Tu mă suporți lângă tine, e drept, mă lași să
pun capul pe brațele tale, îți pui mâinile pe sânii mei,
dar de zis, nu zici nimic, altceva nu îndrăznești. O
fată mai are și alte puncte sensibile în afara sânilor,
dar nu le cauți, nu le știi sau nu vrei. Eu îmi fac probleme, mă gândesc că nu-ți sunt pe plac, nu sunt
destul de frumoasă, tu ai alte gusturi… Și eu mă
frământ, mă frământ, mă frământ… Nu por să dorm,
stau și mă uit la stele și mă gândesc la tine… Poate
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că ai pe altcineva și eu sunt doar așa ca să le faci în
ciudă celor din grup. Tu îi vezi pe ăștia? Se uită la
mine ca și cum ar vrea să mă mănânce! M-ar bea
într-o cană cu apă. Mă sorb din priviri! Poate că și
ție îți place jocul acesta, sadic i-aș spune… N-ai
nimic de spus? Vreau să aud…
- Și astea sunt pentru chinuri, draga mea? Iacă,
ți-am zis draga mea și nu din vârful limbii, nu pentru a te amăgi, ci pentru că așa simt și nu de acum,
ehei! de ceva timp. Crezi că te-aș ține lângă mine,
dacă nu mi-ai fi dragă? Nu te-aș ține, chiar de m-ai
lega cu funii de mătase cât vița de groasă…
- Gata, să nu zici nimic!
S-a apucat fata și m-a spălat pe spate cu apă
din gâldan. Au rămas doar zgârieturile, care nu erau
nici acestea prea adânci.
- E bine. Îți mulțumesc că mă ascultași. Mai
ascultă-mă încă o dată și vino la mine în grădină. Mă
duc acasă și iau sticluța în care avem o soluție, nu
știu cum i se spune, și-ți dau peste zgârieturi. O să te
usture nițel, dar prind scoarță repede și în două-trei
zile nu mai ai nimic. Te rog, dragule!
- Ești și o fată bună, Linuțo, pe lângă că ești
frumoasă-frumoasă. De-aia îmi place să stai lângă
mine. Ce-ți spun acum nu este pentru a te liniști, ci
pentru a-ți întări convingerea că-mi ești dragă cu
adevărat. Sunt multe cele care mă atrag la tine, dar
n-a venit vremea să le afli, iar eu să mă bucur de ele
din plin… Vin cu tine. Eu când o să fac ceva pentru
tine?
- Tu faci în fiecare seară, George. Tu mă suporți lângă tine seară de seară și mă simt în al nouălea cer. Dacă m-ai alunga din locul acela, n-aș mai
veni deloc. Și cu asta ți-am spus mai mult decât aș fi
vrut. De-ai ști tu ce simții când dădui cu mâinile
mele pe pielea ta…
- Eu simții atingerile tale ca pe niște mângâieri
și aș fi vrut să ți le sărut…
- Și ce te împiedică s-o faci? Nu este târziu nici
acum. De faci tu începutul, continui eu!
- Ei, fată, fată, de-ai ști tu ce mă împiedică! De
ți-aș spune, ai râde de mine de acum și până la sfârșitul zilelor!
- Eu? Să râd de tine? Eu mă uit la tine ca la cineva pe care îl doresc din tot sufletul… Nu mai zic
nimic, dragule! Mai bine te pup, uite-așa…
Se agață de gâtul meu și mă pupă pe gură.
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Apoi, fuge spre casă fără să zică ceva. Se întoarce
repede cu sticluța de care pomenise, dar și cu o cergă, un căpătâi și un cearșaf, pe care le pune jos lângă
păr. Pe mine mă ia de mână și mă duce la lumina
lunii.
- E bine. Se vede. Aici aștern cerga. Cu asta
mă acopăr eu când dorm afară pe prispă. Te culci pe
ea și pui capul pe căpătâi. Pe el pun eu capul. E
moale, că e umplut cu puf de gâscă. Mai este udat cu
lacrimi de-ale mele, pe care le vărs în nopțile cu
gânduri grele. Dă-ți jos cămașa, să te doctoricesc eu,
cum mă pricep. Sper să nu te usture prea tare, dar
ești băiat și-ți este rușine să te vaieți în fața unei fete.
S-a dovedit foarte îndemânatecă și așa de ușoară la mână, că aproape n-am simțit. Tinctura de iod
s-a dovedit benefică. M-a usturat puțin, dar a trecut
repede usturimea.
- Mulțumesc, fată dragă. Este o binecuvântare
pentru cel care te are în preajmă. Acum, te pup și eu,
dar îmi cer iertare pentru stângăcie, pentru nepricepere!
Am prins-o și eu în brațe și am sărutat-o, cum
m-am priceput. I-am mai mulțumit și am dat să plec.
- Nu, dragule, nu pleci. Vreau să te mai ung o
dată spre dimineață, apoi te las să pleci. De-aia am
adus cerga, căpătâiul și cearceaful. Cerga o îndoi,
uite așa, că este mare, și o aștern aici, sub păr. Ne
culcăm pe ea, pe căpătâi punem capul unul lângă
altul și cu cearceaful ne acoperim, că poate cade
rouă.
- Lina dragă, ne jucăm cu focul! Nu-ți este frică de ce ți-aș putea face? Știi cât de mare este tentația pentru mine? N-are limite. Crezi că pot sta lângă
tine fără să te ating, când eu te visez noapte de noapte de câteva ori? Când tu nu-mi dispari o clipă din
fața ochilor?
- Mă bucur să aud, George. Și cum mă vezi,
dragule? Dar mai pupă-mă și apoi îmi spui! Simți
cum îmi ard buzele? Dar trupul cum îmi arde! E jar
și trebuie stins, că mă aprind… Hai, spune…
- Visez că vii înspre mine. Îmi zâmbești și te
culci pe spate lângă mine. Îmi prinzi mâna și mi-o
duci la sânul stâng. O apeși, să-ți simt bătăile inimii:
„Mă supără nasturii ăștia!‖ – îți zic. Îi deschei până
jos și-ți rămâne trupul tău gol-goluț. Mă uit la tine ca
la o minune și-ncep să te pup și te acopăr cu sărutări
de sus până la degetele de la picioare… Îți dai seama
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în ce sfere plutesc eu atunci?!
- Vise, dragul meu, vise! Acum suntem cât se
poate de reali, în carne și oase, vii și treji. Îmi dovedești și te cred. Primul nasture îl deschei eu, pe ceilalți tu, iar eu stau cuminte, trăiesc și eu emoțiile tale
și plutesc în sferele în care plutești tu noapte de
noapte. Fă-mă fericită, George, nimic și nimeni nu te
împiedică! E destul să vrei… Doar Luna ne vede,
dar știi cum se spune: Luna vede, dar nu spune. Câte
scene de iubire vede Luna în fiecare noapte! Ea știe
ce înseamnă să suferi din iubire, căci ea n-a avut
parte de iubire, de aceea îi îndeamnă pe îndrăgostiți
să se iubească. Uită-te bine la Lună și ascultă-i îndemnul. Vei înțelege că-ți spune și ție să mă iubești.
Și stelele clipesc și ne spun același lucru. La mine
sub căpătâi, pusei dragostea dintâi. Asta este prima
mea dragoste, este o floare frumos înflorită și înmiresmată. Culege-o, George, n-o lăsa să se ofilească!
- Lino fată, nici nu știi cât de mult aș vrea să
fac ceea ce, înțeleg, și tu dorești. În această clipă
nimic nu te-ar opri să mi te dai cu trup și suflet,
dar…
- Fără niciun dar… Nimic nu mă va opri. E de
ajuns să vrei. Fructul a dat în pârg, poți să-l culegi…
- Mai înainte, aș vrea să-ți spun ceva, poate vei
înțelege…
- Bine, dar sper că nu vrei să mă amăgești și
apoi să te strecori și să fugi de mine. În timp ce-mi
povestești, înlănțuie-mă cu brațele și strânge-mă
lângă tine cât poți de tare. Eu, ascultându-te, voi visa
cum ni se unesc trupurile. Simte-mi dorul din piept,
simte-mi dorul din mine, simte-mi toate dorurile și,
dacă nu le faci să dispară, măcar mai potolește-le,
George.
- Dragă fată dragă, de când am început să înțeleg și eu ceva din lumea asta, am trăit în lumea basmelor. A avut Mama grijă să mă introducă și n-am
ieșit nici astăzi, la o vârstă când țin și eu o fată ieșită
din basmele copilăriei în brațe și pe care o doresc, de
nu-și închipuie ea cât de mult. Să nu spui nimic, stai
și ascultă. Am fost, draga mea, peste mări și țări s-o
caut pe cea care mă fermecase cu o privire doar, am
intrat pe tărâmuri necunoscute și inaccesibile omului, muritorului de rând, am străbătut împărății, am
fost la curți împărătești, am văzut prinți, prințese la
care nu te puteai uita, că te orbea frumusețea lor
nepământeană mai abitir ca soarele. Când o întâlnea
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eroul pe fata de împărat, pe Zâna de Rouă, pe Fata
din Dafin, pe Frumoasa Drumoaselor și nu mai știu
pe care, o auzeam pe Mama: „Așa frumusețe nu mai
văzuse: la soare te puteai uita, dar la dânsa ba!‖ La
fel se poate spune și despre tine…
- Ce se poate spune despre mine, George? Tu
nu te poți uita la mine? Ia să văd. Privește-mă în
ochi. Așa. Poți?
- Pot și … nu pot. Mi-e frică, fată!
- De ce ți-e frică? De cine ți-e frică?
- De mine mi-e frică. De tine mi-e frică, Lino!
Tu ești o forță de atracție căreia cu greu îi fac față,
iar tu nu mă ajuți deloc. Dimpotrivă, tu vrei cu tot
dinadinsul să mă bagi în păcat, te folosești de întregul arsenal de farmece cu care te-a dăruit Cel de Sus
să-mi distrugi și bruma de rezistență care mi-a mai
rămas.
- Nu te mai abține! Ai liber din partea mea. Eu
te vreau, asta trebuie să înțelegi. Și nu-ți cer nimic
altceva decât să mă iubești. Iubește-mă, George,

acum, aici. Și chiar dacă în clipa următoare mă părăsești, nu-ți reproșez nimic, nu te țin legat de mine.
Mă voi ruga mereu să-ți călăuzească Dumnezeu viața și să te aibă mereu în pază lui. Crezi în dragostea
mea, George! Crezi în puterea binefăcătoare a dragostei, dragul meu! În caz contrar, știi cum se spune,
cum cântă fata mare: „Verde, verde și iar verde, /
Cine-n dragostea nu crede / N-ar mai călca iarba
verde / Și-ar călca pământ uscat, / Să știe că-i blestema…‖ Sau: „Cine-n dragoste nu crede / N-ar călca
iarbă cu rouă / Și n-ar vedea lună nouă…‖, căci: „Nu
știi dragostea când vine, / Doar la inimă se pune; /
Când iubești cu-adevărat, / Nu este niciun păcat…‖
La mine a venit dragostea, iubește-mă, că nu-i păcat.
Va fi mare păcat, dacă nu mă iubești…
*Ududoi, ududoaie, s. n. – Vale strâmtă și
adâncă.
(va continua)

Valea Oltețului
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Maria V. CROITORU
(ROMÂNIA)

Trandafirul roz
Era odată un împărat care trăia liniștit cu
împărăteasa lui. Treburile din împărăție mergeau
bine. Oamenii îl iubeau pentru că le asculta toate
necazurile și lua măsuri să fie îndepărtate. În plus,
era și darnic, îi ajuta pe cei nevoiași, le dădea de
lucru și făcea în așa fel ca toți să trăiască omenește.
Nu-i plăceau, însă, leneșii și avea iscoade
peste tot, să-i prindă și să-i aducă în fața lui. Pe aceștia îi punea să lucreze numai pentru mâncare, până
când promiteau și dovedeau că s-au schimbat.
Nici împărăteasa nu lenevea în palat, ci lua
parte la diferite treburi, încât toată ziua nu sta o clipă
degeaba. Cel mai mult și mai mult îi plăcea împărătesei să îngrijească florile din jurul palatului.

Ei aveau un singur fiu și-l iubeau ca pe ochii
din cap. Cu toate acestea, și pe el îl puneau la lucru,
fiindcă, ziceau, e bine să știe de toate, pentru când îi
va locul tatălui său pe tronul împărăției. Astfel, tânărul a învățat să facă de toate și, orice lucra, era mereu vesel, cânta, fluiera și nu se plictisea niciodată.
Într-o zi, împărăteasa îl chemă s-o ajute să curețe
trandafirii. Florin, că aș îl chema pe flăcău, își alese
să curețe trandafirii din grădina din fața castelului
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împărătesc. Împărăteasa fu de acord, ea urmând să-i
curețe pe cei care mărgineau aleea ce ducea spre un
lac din apropiere.
Florin a luat cu el un coș în care să pună florile uscate pe care le tăia. Ca de obicei, era foarte
vesel și se gândea să lucreze cât poate de repede, ca
să termine și să meargă apoi s-o ajute și pe maică-sa.
Deodată, din grabă, din neatenție, din greșeală a tăiat
un trandafir roz. Floarea a căzut jos. Repede, flăcăul
a luat floarea, a privit-o și a mirosit-o îndelung. Era
nemaipomenit de frumoasă și nu-și putea lua ochii
de la ea. Parcă îl vrăjise. Și-avea un parfum cum nu
mai simțise niciodată. Cum se uita la floarea de
trandafir roz, aceasta se răsuci, îl zgârie cu spinii din
codiță, se înalță, după care, căzând jos, se transformă
într-o fată de toată frumusețea. Aceasta îl privi pe
flăcău, care era năucit, și zise:
-Uită-te bine la mine și caută-mă!
Apoi, fata se prefăcu iar în floare și un vârtej de vânt
se răsuci și-o luă ridicând-o în înaltul cerului,
lăsându-l pe Florin fără glas, dar cu privirile urmărind vârtejul, până când nu mai văzu nimic.
Își reveni și reluă lucrul, continuând să taie și
trandafirii ceilalți. Gândul, însă, îi era la fata pe care
o văzuse și care dispăruse în mod misterios. Zgârietura de la mână îi dovedea că n-a fost un vis. Reuși
să termine și se duse să-i ajute și împărătesei. Aceasta se miră văzându-l așa de tăcut, fiindcă nu-i era în
fire, și-l întrebă care este cauza tristeții și supărării.
Nu-l văzuse așa niciodată în viața lui de până acum.
-Nu sunt în apele mele, mamă! Se întâmplă
ceva cu mine, dar nu știu ce. Ți-aș spune, dar mi-e
teamă că nu mă crezi și nici nu vreau să te neliniștesc și pe tine, mamă!
-Du-te și te plimbă, dragul meu flăcău, că
poate îți trece!
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-Nu merg până nu terminăm.
După ce terminară, Florin se duse în locul
unde o văzuse pe fată. Se uită peste tot, sperând să
găsească niscaiva petale căzute din trandafirul luat
de vânt. Spre norocul lui, găsi o petală pe care o luă
și merse în castel. Se retrase în odaia lui și stătu ca
fermecat, privind petala. Toată noaptea n-a dormit.
Cum închidea ochii, cum îi apărea în față chipul
fetei ieșite din trandafirul roz, tăiat din greșeală de
el. Sau nu fusese greșeală? Poate că așa trebuia să se
întâmple. Mister!
Dimineața ieși devreme să se plimbe. Când
ajunse aproape de lac, se așeză pe o buturugă. La
câțiva pași de buturugă, văzu o răsură încărcată cu
boboci de flori. Se apropie mai mult și privi cu atenție bobocii. „Petalele florilor vor fi roz‖, gândi flăcăul. Deodată, un boboc își desfăcu petalele, le închise și iar le deschise! Și tot așa de mai multe ori.
Se apropie și mai mult de răsură. Întinse mâna să
rupă floarea, dar numai o petală căzu, iar celelalte se
uscară sub ochii lui. „Doamne, Doamne, ce să fie?‖
zise cu glas tare Florin.
-Sunt aici! – auzi o voce în spatele lui.
Când se-ntoarse, o văzu iar pe fată, care-i zise:
-Caută-mă în Poiana Florilor, Făt-Frumos!
Vru s-o prindă de mână, dar nu se putu mișca, parcă
era țintuit locului. Necăjit, cu petala din floarea de
răsură în mână se așeză iar pe buturugă. Cum stătea
acolo cu inima frântă, văzu o turturică scormonind
pământul, căutând mâncare. Își aduse aminte că are
la el niște grăunțe, pe care le luase să le dea porumbeilor. Luă punga și-i aruncă turturelei o mână de
boabe. Pasărea nu se sperie și începu să ciugulească.
După ce-și umplu gușulița, veni în fața lui și-și plecă
căpșorul, ca și cum i-ar mulțumi.
-Îți mulțumesc și eu, păsărică dragă, că m-ai
înveselit o clipă!
-Supărarea ta va trece, dar ai mai multe lucruri de făcut! – îi vorbi pasărea.
Se uită la ea și nu-i venea să creadă că vorbește cu el. Turturica continuă:
-Dacă vrei s-o găsești pe fată, du-te și-ți alege un cal dintre cei pe care îi are împăratul. Ca să-l
alegi pe cel care trebuie, pune în apropiere o tavă cu
un trandafir roz. Calul care va veni la trandafir acela
va fi al tău. Să-l hrănești trei zile cât se poate de bine
cu grăunțe fierte în lapte, să-l speli și să-l țesali zildestineliterare@gmail.com

nic, ca să se curețe și să se facă frumos ca în tinerețe,
când îl purta pe împărat. Calul acela te va duce în
Poiana Florilor, care este în împărăția vecină cu noi
la răsărit. Să ai grijă că poiana este păzită de un balaur cu trei capete și este așa de mare că stă încolăcit
în jurul poienii. Ca să-l poți răpune, du-te la faurul
tatălui tău și cere-i să-ți facă un paloș ascuțit pe
amândouă părțile, iar vârful să-i fie ca un vârf de
suliță. Tu să bei lapte de la caprele voastre, iar înainte de a pleca să iei o ploscă de apă din izvorul de
lângă castel și să te stropești cu parfum de trandafir,
să nu te simtă balaurul. Te vei furișa încetișor și-i
vei tăia trupul balaurului pe la mijloc, să nu te poată
lovi cu coada, când te vei lupta cu el și-i vei tăia
capetele. Dacă vei reuși să răpui balaurul, va trebui
să recunoști floarea de trandafir în care-i prefăcută
fata. Vezi că poiana e plină de trandafiri roz și de
răsuri tot cu floarea roz. Să iei cu tine cele două petale și, după ce-l răpui pe balaur, să le pui în palmă.
Eu atât pot să-ți spun, zise turturica și zbură.
Flăcăul se uită după turturică, până când dispăru în zare, apoi se duse acasă. Intră în grădina din
fața palatului și alese cel mai frumos trandafir roz.
Luă apoi o tavă, puse trandafirul pe tavă și se duse la
grajdurile cailor. Caii, însă, erau pe o pajiște din
spatele grajdurilor și pășteau. Când ajunse acolo, se
apropie de ei și puse jos tava. Un cal slab, numai
piele și os, o gloabă de cal, cum spun oamenii pe la
noi, se și îndreptă spre tavă. Mirosi trandafirul și se
culcă lângă el. Flăcăul se duse și-l mângâie pe cap.
Calul necheză ușor și se ridică în picioare. Florin îl
luă de frâu și-l duse în grajd. Îi dădu să mănânce
niște fân, după care îi aduse grăunțele fierte în lapte.
Calul necheză a doua oară, iar după ce mâncă boabele, zise:
-Făt-Frumos, îți mulțumesc! N-am mai mâncat boabe fierte în lapte de multă vreme, de când îmi
dădea stăpâna mea.
-Dar cine era stăpâna ta?
-Fata pe care o cauți tu.
-Și cum ai ajuns la noi?
-Tatăl tău m-a găsit mai mult mort decât viu
și m-a adus aici. Eu te voi ajuta s-o găsești pe fată.
Peste trei zile plecăm.
Flăcăul mai mângâie calul și apoi plecă la
faurul împărăției și-i spuse ce dorește. Acesta tresări:
-Te duci să omori balaurul? Mă bucur că ai
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curaj și doresc să-l învingi. Multe stricăciuni a făcut
acest balaur și în împărăția tatălui tău. Mă și apuc de
lucru și ți-l termin până pleci.
Florin îi mulțumi meșterului și plecă. Trei
zile făcu așa cum îi spusese turturica. Înainte de ziua
plecării, seara, le zise împăratului și împărătesei ce
are de gând să facă. Să nu încerce să-l oprească, fiindcă nu vor reuși. Fără fata pe care a văzut-o el nu
poate trăi și trebuie s-o găsească neapărat.
Auzind, împărăteasa începu să plângă,
spunându-i că toți cei care au încercat să omoare
balaurul au pierit. Chiar tatăl său a încercat cu oaste
să-l răpună, dar n-a reușit…

-Ce-au pățit alții au pățit, nu mă interesează.
Eu știu una și bună: trebuie s-o salvez pe fata asta,
zise hotărât feciorul împăratului.
-Nu-ți pune viața în pericol, fiule, sunt destule fete, ți-o poți alege pe care o vrei! – mai încercă
împărăteasa să-l determine să renunțe.
-Nu, mamă, eu numai pe aceea o vreau! De
alta nu vreau să aud! Gata, am zis!
-Ai văzut-o… Știi c-a fost blestemată de măsa la naștere să fie floare frumoasă și cu țepi. Era
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supărată foc că n-a fost băiat…
-Eu o voi salva și ți-o voi aduce noră aici!
-Dacă se crede în stare, să plece! – zice împăratul. Va face un mare bine și împărăției, dacă ne
va scăpa de balaur.
A doua zi, dimineața, își luă ziuă bună de la
părinți și de la slujitori și merse să ia calul și să plece. Rămase uimit când văzu un cal de-ți era mai mare dragul să-l privești. Strălucea de frumusețe. Calul,
cum îl văzu, necheză și-i spuse:
-Stăpâne, sunt gata să te slujesc. Ai luat petalele și apă? E bine că miroși a trandafir. După ce
omori balaurul, să pui în palmă cele două petale. Ele
vor pluti și se vor lăsa pe floarea în care este prefăcută fata vrăjită. Vei stropi floarea cu picături de apă
din ploscă. Să ai grijă să-ți mai rămână apă în ploscă. Acum, stăpâne, după ce ai auzit toate astea, urcă
în șa, să pornim la drum.
Flăcăul încălecă, iar calul îl duse lin ca vântul și iute ca gândul. Trecură de împărăția tatălui său
și intrară într-un tărâm întunecos, cu copaci cu vârfurile până la cer. La un moment dat, calul se opri.
-Descalecă, stăpâne, c-am ajuns! Să teapropii încetișor și să faci ceea ce trebuie, ca să izbutești. Minte limpede și braț puternic, stăpâne, că
acolo te așteaptă cea care îți va fi soție iubitoare.
Lovește fără frică și vei învinge.
Balaurul se pregătea să doarmă. Simțind un
puternic miros de trandafir, adormi mulțumit. Florin
se furișă printre copaci și văzu poiana. Era plină cu
trandafiri. Văzu și trupul balaurului care înconjura
poiana. Socoti cam pe unde este mijlocul trupului și
merse încet într-acolo. Izbi trupul balaurului cu paloșul și-l reteză dintr-o singură lovitură. O zeamă
verzuie și urât mirositoare începu să se scurgă din
trupul tăiat. Balaurul începu să urle de durere și să se
zvârcolească. Își săltă capetele, să-l vadă pe FătFrumos și să-l înghită. Strigă:
-Unde ești, Făt-Frumos, să te-nghit cu paloș
cu tot? Încă nu m-ai răpus și nu mă vei răpune.
Balaurul începu să arunce foc pe nări. Flăcăul aruncă apă din ploscă și rămase uimit câtă apă
vine dintr-o ploscă așa de mică. Vezi, Doamne,
plosca era fermecată, iar apa avea puteri miraculoase. Flăcările se stinseră cum le atinse apa din ploscă.
Cele trei capete ale balaurului erau cu ochii țintă la
flăcău. Atunci, calul, care mersese în partea opusă,
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începu să necheze. Balaurul întoarse capetele întracolo, crezând că de acolo vine pericolul. Atunci,
Florin se apropie și-i tăie un cap. Se gândea cum să
le taie și pe celelalte două și văzu turturica. Aceasta
se învârti pe lângă capul balaurului și-l ciupi de capul din mijloc. Balaurul se uită în sus, iar flăcăul îi
mai tăie un cap. Mai avea unul. Balaurul se zvârcolea de durere. Calul nechează tare, iar balaurul căscă
o gură cât o șură și se-ntoarse să-l înghită. Flăcăul cu
o lovitură puternică îi reteză și ultimul cap.
Bucuros că a răpus balaurul fioros, fără a mai
pierde vremea, luă petalele de trandafir și le puse în
palmă. Acestea începură să plutească prin aer și se
așezară pe un trandafir roz de toată frumusețea. Flăcăul stropi floarea cu ultimele picături de apă rămase
în ploscă. Ca în povești, în fața lui apăru fata pe care
o căuta. Ea îl cuprinse în brațe și-și culcă capul pe
pieptul lui de voinic. Apoi, ridică privirile spre Florin și zice:
-Îți mulțumesc, Făt-Frumos! Vă mulțumesc
și vouă, dragii mei prieteni năzdrăvani, turturica și
calul, pe care nu mai speram să vă revăd.
Florin amuțise de emoție. Se uita fermecat la frumoasa făptură din fața lui și nu putea spune nimic. O
auzi tot pe fată:
-Acum, calul ne va duce la tatăl meu, împăratul acestei împărății!
-Bine, fată! Bine, frumoasa mea!
Încălecară și calul îi duse ca vântul la palat. Împăratul era la o fereastră. Când văzu calul intrând pe
poartă, o strigă pe împărăteasă:
-Vino să vezi! Calul o aduce pe fata noastră,
dar și un flăcău!
Le ieșiră înainte. Calul necheză, tinerii descălecară,
în timp ce împăratul și împărăteasa plângeau de bucurie.
-Tată și mamă! strigă fata și o podidiră și pe
ea lacrimile.
Apoi, îl luă pe Făt-Frumos de mână și zise:
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-Acesta este Florin, flăcăul care m-a salvat
din ghearele balaurului și de blestemul lui. Vreau
să-mi fie soț și vă rog să nu vă opuneți!
-Tu ce zici, flăcăule? De unde vii?
-Eu sunt fiul împăratului Verde, vecin cu
Înălțimea Voastră. Și eu o vreau de soție pe fiica
Înălțimilor Voastre, dar voi merge acasă, să duc vestea alor mei, căci nu știu nimic despre mine de când
am plecat s-o caut pe fată și s-o scap din ghearele
balaurului. Vom veni s-o cerem cum se cuvine pe
fiica Înălțimilor Voastre și apoi să facem nunta împărătească.
-Îl cunosc pe tatăl tău, fiule! Sunt cunoscute
în toate împărățiile din jur hărnicia și iscusința cu
care conduce Măritul Împărat treburile împărăției,
precum și spiritul de dreptate cu care îi tratează pe
toți supușii săi. Du-te, fiule, și dă-le de veste că ești
teafăr și ai izbândit în lupta cu balaurul, iar fata
noastră te așteaptă cu nerăbdare să-ți fie soție. Și noi
ne vom pregăti să vă primim cum se cuvine.
Făt-Frumos își luă la revedere, încălecă și pleca acasă. Părinții lui știau deja că l-a învins pe zmeu și a
scăpat-o pe fată.
-Cum ați aflat?
-O turturică a intrat pe geamul acela, care era
deschis și ne-a spus: „Fiul vostru l-a învins pe balaur
și s-a făcut nevăzută într-o clipă!‖ zise împărăteasa
numai zâmbet.
Florin le-a povestit tot părinților. A doua zi,
au mers în împărăția vecină s-o pețească pe fata salvată. S-au înțeles repede, iar peste trei zile au făcut o
nuntă cum nu s-a mai văzut. Toată suflarea a petrecut împărătește, boieri și slujitori la un loc. Pe toate
mesele erau puse flori de trandafiri, după cum au
fost dorințele miresei.
N-a trecut mult timp și cele două împărății sau unit, devenind una singură, mare și puternică, iar
Făt-Frumos și aleasa lui au cârmuit în pace ani
mulți, al căror număr l-au pierdut și ei.
Poate trăiesc și acum, dar n-am vreme să vă
mai spun, că luna a asfințit și e vremea de dormit…
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Cu dragostea nu se glumește, dar umoru-n ea trăiește!
EPIgrame!
De 1 martie

Visuri plăcute

Condiţie

În ţară-i mare sărbătoare,
Eu anu-întreg o tot aştept,
Căci mărţişoru-i o favoare,
Când poţi să pipăi câte-un piept.

Mă bucur mult şi eu de vară
Şi-o aştept deşi-s bunic,
Să mă plimb prin parc-afară
Să mai văd câte-un buric.

Dacă vreai să prinzi vreun os,
Cu femeia care-ţi pică,
S-o dezbraci de sus în jos,
...Evident, când se ridică.

Gentileţe

Voiaj fără vize

Compasiune

Şi la mare şi la munte
Huzuresc ca în Eden,
Că-s în stare să înfrunte
Toţi bărbaţii din Schenghen.

Când m-aventuram cu vreo
cadână,
În anii buni era o cură;
Azi m-aş mulţumi şi c-o bătrână,
Dar ce să fac fără dantură?!

De ziua voastră, dragi femei
Vă dăruiesc eu câte-o floare,
Şi să uitaţi, ca de-obicei,
Ce v-am promis prin dormitoare...
La vârsta a treia
Când prin parc mai dăm de fete,
De sărmane suferinde
Le-ntindem mese pe-ndelete,
C-altceva nu ai ce-ntinde.

Mărturisirea unei vecine
După căsătorie
Cu gripa aviară-i chin
Şi nu mănânc atâtea ouă,
Dar am noroc de un vecin
Că mulţămită sunt cu două...

Unui chel
(statistica medicală confirmă că bărbaţii
cheli sunt sexuali)

Sub auriul lănţişor,
I-am prins la piept un mărţişor;
Azi de nevastă cu tupeu,
Sunt strâns de gât la piept şi eu.

Ghinion
Avantaj în căsnicie

Se mândrea cu-a sa chelie,
C-are spor la bărbăţie
Şi doar soaţa cu mult zel:
-Peste tot şi-n toate-i chel!

După cină-i zise moşul
Babei pe un ton isteţ:
- Ar cânta şi azi cocoşul,
Dar nu iese din coteţ.

Un student la plajă

Dragoste în vis

Viaţa celor doi e-amară,
Într-o lume foarte dură,
Dar, oricum, e mai uşoară,
Pentru cel mai bun de gură
Tot la vârsta a treia

Conduita de la şcoală
I-a priit pe litoral:
Cum văzu o jună goală,
Şi-aminti de ... manual.
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Soţul, pe la miez de noapte,
Cuprizând nevasta-a zis:
- Dacă vrei reale fapte,
Hai să ne iubim în vis.

-Vă declar şi cu temei,
Căci şi noi din când în când
Ne întrecem la femei,
Adevăr e – doar în gând.
destineliterare@gmail.com
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Milostenie

Conştientizare

Pe-o viaţă

Vecina mea e bucuroasă
O mai ajut la o adică.
Îi port de grijă lângă casă
Şi evident, de păsărică.

Când în curte dau de fete,
Doar privesc de sus în jos,
Căci ajuns la dalbe plete
Numai ochii au folos.

E mândru după-nsurătoare
Şi admirat de-ntregul sat,
Dar nu-i nimica de mirare,
Căci este bine încălţat.

Artă subtilă

Decepţie

Licenţiată peste hotare

Pe la băi, peste hotare,
Cântă, joacă-a mea copilă,
Dar primeşte onorare
Pentru-o artă mai subtilă.

Frumoasă-i doamna, n-ai ce zice,
O mai admir seară de seară,
Şi mi-aşi dori-o ca să-mi pice,
Dar ce folos din apă chioară?

Pe la turci şi ciprioţi
Fata mamei, fată mare,
Dacă stai şi mai socoţi ,
Are dreptul de-autoare.

Populară

Conjugală

La libertate

Te aştept, bădiţă, iar;
De-al meu soţ să n-ai habar.
Că de pică neaşteptat,
Mai găsesc un loc... sub pat.

Soaţa nu şi-a înşelat,
Este-un soţ model fidel,
Singur doarme noaptea-n pat,
Dar de ea nu zic la fel.

Dum spiro spero!

În faţa profesorului

La concursurile MISS,
Admirînd fete-amuzante,
Poţi visa ca-n paradis
Că le ai ca di...amante.

Studenta-şi achită restanţa
În alianţă cu natura.
Foloase-aduse circumstanţa
De-ndată ce deschise gura.

Măiestrie

Unuia în rezervă

Domnişoara e cu şcoală,
Se descurcă bine-n viaţă
Şi mi-i dă la socoteală
Pe bărbaţi când o agaţă.

Fiind soldat şi el cândva,
Mai împuşca din arma sa,
Şi azi ar vrea s-o mai ridice,
Dar duce lipsă de alice.

Dibăcie

Nostalgică

Pentru mamă-i mititică,
Pentru noi e fată mare,
Când se-achită fără frică
Pe la litoral... la mare.

În tinereţe zi şi noapte,
Eram harnic, mai ţin minte,
Şi azi nevasta-mi cere fapte,
Dar le fac doar prin cuvinte.

Cu... punga goală

Perfecţionare

Bolnăvioara lui mătuşa,
Pe la băi, la munte, mare
Nu mai ţine-nchisă uşa,
Căci e bună la curtare.
Sufletistul
Sunt un mare sufletist,
Dau cămaşa de pe mine,
Mai ales că nu rezist,
Goală, când o văd cum vine.
Destinaţie
Multe mândre jucăuşe
Pe ospeţe nvitate,
La copii au fost mătuşe,
Pentru tată doar păcate.
Unei prostituate

Cum văzu şi el femeia
Se porni la o idilă,
Dar respinsă-i fu ideia,
Când i-a spus că-i de feştilă.
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Desfrânata cea drăguţă
Îmi provoacă-o întrebare:
Ea se trage din maimuţă
Ori se trage ... din născare?
Păgânii

Biblioteca l-a-nvăţat
S-aibă-o viaţă mai uşoară,
Dar şi mai multe a luat
…De la bibliotecară.

Se ceartă turcii cu islamul
Şi văd că mulţi î-şi schimbă
hramul,
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Dar crucea n-are nici o vină,
Că ei româncelor se-nchină.

Şi de atâta desfătare
Vine acasă numai... os.

Epigrama

La azilul de bătrâni

Epigrama-i ca femeia,
Când cu poftă se consumă
La-nceput cu vorba ceea
Mai apoi c-a fost o glumă.

Crezând în marea dragoste propusă,
Și în promisiuni cu dulci cuvinte,
„Mireasa‖ pentru-o nuntă e dispusă,
Dar „mirele‖ deja nu ține minte.

Unui răsfăţat
Plin în jur de secretare
Şefu-i mare amoros

Avantaj la vârsta a treia
Invitat fiind la cină,
Am mers seara la vecină,
Și, evident, că mult n-am stat,
Dar cel puțin m-am mai plimbat.
La vârsta a treia
Mi-s dragi femeile frumoase,
Și când le văd, tot le ador,
Și-un gând năstrușnic mă apasă,
Dar teamă mi-i de-acceptul lor.

Pictură de Elleny Pendefunda
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Ion Anton DATCU
(ROMÂNIA)

Argument
Trecutul Amânat este o lucrare alcătuită
dintr-un cumul de eseuri, cronici şi opinii. O evocare
a unor fapte şi evenimente reale, fără fantezii imaginare, care face parte din trilogia „Erori au fost, erori
sunt încă‖. Celelalte volume componente, tipărite cu
ani în urmă, au purtat titlurile - Gloanţe cu dedicaţie
şi Dulceaţa trădării. Autorul a încercat să ofere o
serie de informaţii, cu întrebări vechi şi actuale, ale
căror răspunsuri se amână în continuare. Deviza
acestui expozeu este celebrul distih: Libertatea de
expresie/ este o vagă...impresie!
Consideraţiile prezentate pot fi acceptate sau
infirmate, în funcţie de unghiul din care evaluăm
verdictele timpului. Cu această ocazie le mulţumesc
sincer tuturor celor care mi-au adus critici punctuale,
pe parcursul intervenţiilor mele anterioare.
Atenţionările primite le-am consemnat ca valoroase
puncte de vedere, pline de obiectivitate. Am căutat
să le respect opinia, de care am ţinut cont, pentru a
elimina unele ambiguităţi.
Cele nouă capitole din cuprins nu au legătură
între ele, deoarece, fiecare tratează structura unui
anumit domeniu, sub formă de analize comparative
ale unor evenimente controversate. Adică, a situaţiilor la care trebuie să ne conformăm distihului:
Poţi avea opinie.../ Dacă eşti pe...linie! (Nic Petrescu). Un fel de independenţă limitată, care impune o
singură direcţie de abordare a unei situaţii complexe.
În consecinţă, dacă se continuă aplicarea de presiuni
pentru reducerea libertăţii de expresie, este bine să
ne consolăm cu faptul că, o perioadă vom avea asigurată libertatea de... gândire...! Până va fi şi ea,
gradual, restricţionată, atent monitorizată şi, în final,
cu fermitate combătută.
În cadrul comentării unui act istoric, unanimitatea aprecierilor se manifestă rar. De regulă, analiza unui eveniment se face în mod părtinitor.
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Trebuie consultate mai multe documente, pentru a
verifica dependenţa unora faţă de altele. O dovadă
singulară poate sau nu să fie adevărată, dar, în unele
cazuri induce în eroare pe baze senzaţionale. Adepţii
adevărului susţin că, „o ciorbă nu poate fi reîncălzită la infinit‖. Unii ne asigură că, în fiecare caz al
istoriei, la cumpăna epocilor doctrinare, a existat
trădare de neam şi ţară. Alţii, din contră, se jură, că
de fiecare dată a fost vorba de salvare naţională. Nu
puţine sunt situaţiile în care un eveniment istoric
este descris în variante convenabile celor care le
prezintă. Dar, dintre toate numai una este reală, până
când este şi ea interzisă.
Trecând mai departe, la evenimente recente,
voi selecta două fragmente dintr-un comunicat de
presă important, emis la data de 13 aprilie 2016:
„Asociaţia Evreilor din România, victime ale Holocaustului, protestează energic faţă de publicarea
volumului „Holocaustul – Gogoriţa diabolică – Extorcarea de bani de holocaust‖, de Vasile I. Zărnescu şi evenimentul public al lansării acestuia, pe 8
aprilie 2016, la Librăria Mihai Eminescu, din
Bucureşti. (...)
Autorul, editorul, cei care îşi declară public
adeziunea la ficţiunile revoltătoare din volum sfidează prevederile legii, se folosesc de democraţie în
încercarea de a o distruge. Libertatea de exprimare
are totuşi limite: nu poate batjocori memoria şi
demnitatea unor victime. Invocarea iresponsabilă a
acestei libertăţi nu scuteşte de consecinţe. Şi nu e
nevoie de reflecţie aprofundată pentru a înţelege că
încălcarea unei legi ce apără demnitatea umană
merge în direcţia anarhiei, e o ameninţare la adresa
statului de drept, pe care ne străduim să-l facem să
existe. Sperăm din suflet ca forurile în drept să-şi
facă datoria, să ia măsurile ce se impun. Încheiat
citatul. Semnează – Preşedintele Liviu Beriş, în nu55
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mele Asociaţiei Evreilor din România, Victime ale
Holocaustului.
Încălcarea legii amintită în scrisoarea de mai
sus, se referă la Legea nr. 217/2015, care modifică şi
completează Legea nr. 107/2006, care la rândul ei a
modificat şi completat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 31/2002. Toate aceste acte normative
pedepsesc promovarea cultului persoanelor vinovate
de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, inclusiv negarea Holocaustului şi a afirmaţiilor
cu caracter antisemit. Aceste legi acţionează numai
pe teritoriul României.
La aflarea protestului energic de mai sus, o
serie de nedumeriţi ar fi dorit să-i transmită autorului
incriminat, colonelul sociolog, Vasile I. Zărnescu,
câteva întrebări retorice: - A ştiut sau nu că, libertatea de exprimare este limitată, aşa cum sună acuzaţia
din comunicatul de presă? De ce nu a publicat cartea
în altă ţară, în care populaţia majoritară nu este monitorizată de o comunitate minoritară? Pentru ce nu a
renunţat la editarea ei, conformându-se legilor în
vigoare? Ce motiv l-a determinat să scrie o astfel de
carte? Totdeauna efectul are o cauză. Îndatorirea de
bază a istoricului este de a respecta adevărul.
În consecinţă aflăm că, lucrarea a fost retrasă
de la vânzare, la cererea expresă a Centrului pentru
Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului din
România. Nu voi intra în amănunte, deoarece, accesând pe internet numele colonelului de informaţii,
Vasile I. Zărnescu, născut în 1947, se pot afla variate
reacţii ulterioare, precum şi filmul lansării cărţii contestate, care, în opinia autorului culpabilizat, este un
răspuns în legitimă apărare.
Revenind la prezentul volum, pe parcursul
capitolelor din cuprins, cititorul poate să reţină câteva titluri incitante, precum: utopia căutării unei societăţi perfecte, Patriotismul devenit metaforă, Dreptul emigrării „respectat‖ cu gloanţele puterii şi altele.
Nu a fost uitat nici războiul împotriva
ţărănimii, începând cu memorabila Răscoală de la

1907 şi cumplita Colectivizare din 1962, evenimente
triste, care au fost descrise într-un mod eronat de-a
lungul istoriei, depinde de cine, de ce şi în ce context. Periplul expunerii chinurilor îndurate de generaţiile de sacrificiu continuă cu evocarea celor patru
reforme monetare, unele benefice, altele exterminatoare, referitoare la strălucirea şi jefuirea leului românesc.
Prin aceste rânduri, autorul nu doreşte să
povestească cele cuprinse în carte. Conform definiţiei, memorialistul echidistant trebuie să se plaseze
la intervale egale faţă de părţile aflate în conflict,
faţă de tendinţe, forţe, orientări politice, persoane,
etc. Fără să hotărască cine are dreptate. Mai trebuie
semnalată afirmaţia lui Marian Munteanu, unul
dintre liderii revoltei din decembrie 1989. Invitat de
moderatorul Rareş Bogdan, joi, 3 martie 2016, la
postul Realitatea tv. , fostul revoluţionar a concluzionat: „Românii au devenit un popor-râmă‖.
Adică, uşor de călcat în picioare, uşor de strivit. Invitatul a făcut şi o comparaţie: „Există multe ţări
care se bat pentru identitatea şi demnitatea lor. Protestează, se răzvrătesc. În schimb, românii acceptă
umilinţa‖. Să aibă dreptate actualul politician sau
exagerează, coborând imaginea falnicului popor
român, bătut de ploi şi de nevoi?
Argumente care nu au fost decisive pentru a
deveni parlamentar la alegerile din 11 decembrie
2016.
În totalitatea lui, volumul Trecutul Amânat
încearcă să reprezinte o cheie, menită să deschidă
lacătul ruginit al istoriei, care, după ce a fost
desfăcut cu mare greutate, a facilitat, cu evidentă
dificultate, accesul investigatorului la consultarea
unor dosare incomode. Prin definiţie argumentul
este un raţionament, o dovadă adusă în sprijinul
unei afirmaţii. Dacă am reuşit sau nu, numai cititorul va decide.

15 decembrie 2016
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Dr. Bidhan DATTA
(INDIA)

Vedas: the ultimate voice of the world
(continuation from December issue of Literary Destinies)

Still today, we become astonished noticing
the various functions of saintly persons like
Concentration of the honest profession, evaluation of
incessant creation of Vedas etc. In this place, it is of
utmost necessary to narrate an anecdote of Swami
Abhedananda. Swami Abhedananda is saying, ―I
had an extreme curiosity to perceive different subjects since my childhood. I had as much concentration of mind that much was my remembrance power.
I could recall, once I hear anything. My memory
was so much sharp that there was no scope to forget
anything. I was able to perceive the mystery & causation of any subject. I used to keep my father busy
with various questions. My father sometimes used
to say ‗The eagerness to know so much in this
young age, I did not notice in any of my offspring.‘
During my childhood my eagerness to know &
learn, both was predominant.

When other boys were spending away time
in lethargy, I was being educated in various subjects
from my elder brother just to gain new experiences.
As for example, how to preserve the various birds
e.g. Payra (pigeons), Mayna (parrots), Shalik (a kind
of bird), Muniya (a kind of small bird), Bulbul (Indian nightingale), various skills of fishing, how to
make the shoe durable by stitching, book binding
etc. on the whole what is necessary in life I learned
destineliterare@gmail.com

from my elder brother. I had an eagerness to learn
any subject since my childhood. I was fond of reading anything. Occasionally, the paper bags made of
the new paper used to lie in the home. The writings
on that paper-bag could be not escaped from me.
Whatever readable on the paper-bag I used to read
that. To learn something new, I used to study any
books. Even I used to purchase various books from
my Tiffin money. Once I happened to see a thick
book, named ‗Bhagavad Gita‘ in the library of my
father. As soon as I saw the book, I took out from
the shelf and began studying. At that very moment,
my father entered the library & saw me studying the
‗Bhagavad Gita‘. Immediately he snatched the book
from my hand & told that this type of books need
not be studied in tender age. Saying that studying
that book I might become lunatic, he hid that book
from my sight. But my inquisitive mind was not
accepted that. I would have to find out the book,
where my father hid it. Somebody whispered in my
ear by some divine power that the book kept on the
shelf. While searching, I noticed that ‗Bhagavad
Gita‘ behind the shelf. I was not able to perceive
who indicated me in my ear. I too kept the book
hidden. At night, I used to study the ‗Bhagavad
Gita‘ lighting a lamp, after shutting the door, when
everyone was in the slumberous state, Of course, my
father did not enquire about that ‗Bhagavad Gita‘
any further. After studying that scripture, there was a
lot of change in my mind. I stopped playing with my
friends of my same age.
ften I used to go to the school of Brahmo
society (Community holding monotheism), establish
by Keshab Chandra Sen. Wherever Shashadhar
Tarkachuramani (Chief Logician) use to deliver a
speech, I used to be present there. His speeches used
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to be published in the daily newspaper, known as
‗Bangabasi‘. I used to comprehend his speeches
reading the newspaper. He had vast scholarship on
Sankhya Darshan (Sankhya system of philosophy).
Besides that he used to explain gracefully on the
Practice of Yoga & its philosophical works according to the Patanjali Darshan (Patanjali Philosophy).
I decided in mind that it would be worthy to learn
from that high-souled person like him.
Without considering the pros and cones, I enquired
about the dwelling place of Shashadhar Tarkachuramani. Actually, I was extremely eager to acquire
knowledge since my childhood. I received several
awards for al the subjects e.g. games, wrestling,
preservation of animals, working out a sum, painting, from my teachers. My teachers were very fond
of me. Observing my exclusive concentration, all the
teachers tried to grab me. But none was successful.
Relinquishing everything from my mind, I rushed in
search of Shashadhar Tarkachuramani. As if, some
unknown divine power was leading me. I found a
trace that he resides accepting hospitality as a guest
of Bhudar Chattopadhyay under publication of publisher Gurudas Chattopadhyay. A supernatural power started working within my mind. Meeting with Sir
Shashadhar Tarkachuramani I said, ‗I am the most
devotee of you. After reading your all the speeches
especially the evolution of Sankhya Darshan (Sankhya system of philosophy), the scientific explanation of Hindu religion, Practice of Yoga & its philosophical works according to the Patanjali Darshan
(Patanjali Philosophy), I am unable to comprehend
these properly. The explanation of these clues would
be incomplete without your active help. If you kindly
explain all these to me, I will be ever grateful to
you.‘
Churamani sir being highly pleased with my
enthusiasm said, ‗I am now very busy in delivering
speeches. I do not have much time. However, I am
very much pleased with your eagerness. The boys of
your age do not want to learn such book of maxims.
This scripture is very much delicate in nature. I presume you may possess some divinity. Otherwise,
how did you become interested to know about the
mystery of creation of the universe leaving behind
high literary excellence?‘ Churamani sir looked at
me for long with a steadfast look. All on a sudden,
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he got back senses. He said, ‗I am very much intent
to teach this difficult subject to you. But I do not
have much time‘. Saying so again he said, ‗You better go to Kalibar Vedanta Bagish. He will explain to
you all your queries. You go & refer my name to
him. He will certainly teach you, the Practice of
Yoga & its philosophical works according to the
Patanjali Darshan (Patanjali Philosophy)‘. As he
directed, I rushed towards the residence of Sir Vedanta Bagish. Kalibar Vedanta Bagish was an easeloving person. Arriving at his residence, I intimated
him all about my eagerness. He clearly said, ‗I do
not have time to teach. I am totally engaged in
translating Patanjali Darshan in the Bengali language. But since Churamani sir recommended you,
he will certainly not send any ordinary boy. Definitely, he has sent you to me after testing your brain
thoroughly.‘ He enquired about my name, residence,
address & lineage. When I told the name of my father, uttering my father‘s name thrice he said, ‗Oh!
Then you are the son of Rasik teacher? Rasik has
profound learning & wisdom. If you desire, you can
take lessons from your father about Practice of Yoga
& its philosophical works according to the Patanjali
Darshan (Patanjali Philosophy). Your father has
erudition in English; equally, he is erudite in Sanskrit. When there is such a large prodigy of learning
at home, why you have come out on street in search
of prodigy of learning? Go home & get lessons from
your father. He will clearly explain you everything.‘
I said inwardly, ‗What a pity, Shall I take the lesson
of Patanjali Philosophy from my father? Who did
not allow me to study Bhagavad Gita? He said that
studying that book I might become lunatic. Shall I
have to go to that father to get lesson on Patanjali
Philosophy?‘ Bending my head down I said, ‗I desire to take lesson from you only.‘ Vedanta Bagish
sir was an ease-loving person. Keeping mum for
some time he said, ‗OK, I cannot refuse your request. Because, since Churamani sir has sent you,
more so you are the son of Rasik teacher. That‘s
right when my attendant will come for messaging oil
on my body before my birth if come that time I will
explain you about the Patanjali Philosophy.‘ Agreeing to his advice, I told him that I would come at the
same time. According to his advice, I used to go to
him every day in the morning eight to nine to get a
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lesson on Patanjali Philosophy. While learning that
philosophy I came to know about Shiv Samhita from
Vedanta Bagish sir.

Studying all these scripts enlightened the life
of mine. My attraction towards Shiv Samhita enhanced much more. Making inquiries, I came to
know from where Shiv Samhita is available. By the
slightest hint, I could not dare to inform anybody
about Shiv Samhita. Looking at the subject of Shiv
Samhita I became stunned. There are various methods of practicing Hatha Yoga (A kind of mental discipline by practicing different poses and controlling
breathing), Kundalini Yoga (Latent power in man
roused by yogic exercises) , Pranayama (Practice of
suspension of the breath) & Raj Yoga (Raja Yoga is
a science, art and a path in life to enhance, enrich
and strengthen our spiritual focus).
Once, with extreme hesitation, I said to Vedanta Bagish sir, ‗Gurudeva (Spiritual Guide) I
would like to practice Hatha Yoga.‘ Gurudeva Vedanta Bagish sir said in a grave voice, ‗Do you want
to die? The rules, regulation & procedure may not
be precise if Practicing Hatha Yoga as per reading
a scripture. For that required a Guru (Preceptor).
If you can find out that guru, then only you will
practice Hatha Yoga as instructed by him. Be careful, this Yoga is very tough. There is every possibility of death. Practicing this Yoga is not an easy
task.‘ I became worried. Yet, I was very much eager
about practicing Hatha Yoga.
Once fearfully I asked my father, ‗Dad, can I
put a question to you?‘ My father replied with a
smile, ‗Don‘t you have any end of your questioning?
My elder son Bihari after completion of studies left
home being Christianized. Now what I presume that
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you will too leave home, becoming a saint. With an
excess of studies, a man may become insane. What I
find you have only queries & queries. OK, tell me
what your question is?‘
Vedanta Bagish sir said ‗Your father is a
wise & well-versed person. Nothing is unknown to
him. We are too fascinated in his erudition. You can
get an answer to any of your queries. I can advise
you regarding Hatha Yoga. This is a very tough austerity. You ask your father & see what he says about
this‘. As per advice of Vedanta Bagish sir, I had to
come & ask a question to, my father. My father was
a true philosopher. I have never noticed any wise
man like my father.
That day my father calling me to him &
asked, ‗I have noticed a peculiar unsteadiness, excessive excitement within you. You have given up
food & sleep. Tell me if there is any problem, I will
try to solve it.‘ I knew my father would certainly be
able to solve my madness about practicing of Hatha
Yoga.
I opened my mind to my father. Father smilingly said, ‗I came to know now-a-days you are going to Vedanta Bagish sir?‘ I replied ‗Yes‘. My father said, ‗Vedanta Bagish sir is a scholar. You do
not possess power to earn their philosophy.‘ He said
further, ‗Ok, tell your question.‘ I said to my father,
‗Dad, I am very much eager to practice Hatha Yuga.‘ My father firstly scolding me then said with
fondness, ‗Look, Hatha Yuga is a very rigid practice, by this even death, may occur. Real worshipers
do not practice this Yuga. Accursed devotees practice this Yoga. It is very tough practices. In this respiration is stopped by pushing tongue to the palate.
This practice is not possible for anybody. I will narrate a real event try to perceive that. After that, if
you do not listen to me you will have to die. You will
have been away from this type of austerities. Come
on listen to:‗The employees of King of Bhukailash of
Khidirpur went to forest Sundarban for cutting
woods & noticed that an ascetic practicing Hatha
Yuga being absorbed in deep meditation. That ascetic was sitting since long in a posture of Padmasana
(A particular posture of a lotus-like seat), without
any concern about the worldly affair. He was in
trance but a sapling grew tall as a large tree
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through the gap of his feet. The ascetic was in deep
meditation since long without any knowledge that a
sapling grew tall as a large tree between his legs.
The royal employees could understand that the ascetic was sitting in the posture of Padmasana for a
long time. The ascetic cannot be shifted, until &
unless the tree is removed by cutting. Then those
employees of King were able to chop the tree from
the root.
Afterward, they brought that ascetic to the
King, yet he had no sense. Tens & thousands of villagers crowded there to have a look on that ascetic.
The King himself was astonished; The King had no
idea about that practice. The King had never seen
that type of ascetic. As permitted by the King, those
materialistic physicians tried to examine in various
ways to get back the sense of that ascetic. The ascetic‘s eyelids were standstill, stopped the breathing.
He was deeply absorbed in meditation. Even after so
much of disturbance, there was no fatigue in him. As
if, he was sitting in the heaven with divine pleasure.
Then they decided to keep him tied on a shalpost fixing in the river Ganges. They assumed that
when the water of flood tide would flow over his
head, he would get back his senses. The King became astonished further, observing that ascetic
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seated steadfast even after the flood tide & ebb tide.
The villagers started throwing flowers on him blowing conch. But he was in meditation speechlessly.
The King was compelled to summon the
British Doctors. One of the specialist doctors said,
‗He is in posture of Pranayama, let us see whether
his sense can be brought or not.‘ Saying so, he with
the help of a forceps took out his tongue, widening a
gap of the mouth. He opined that since the tongue
was fastened with the windpipe, the ascetic lost his
senses. As soon as the tongue was pulled out, the
ascetic got back his senses. He saw a new world
winking his eyes. Because of adherence of the
tongue with the windpipe, that place became corroded. The English doctor poured some wine in his
mouth cavity. That Hatha Yogi with wine in mouth
said in an emotional voice, ‗So long I was a divine
pleasure, why have you awakened me? This Hatha
Yoga was as per the instruction of my previous
birth. I do not want to live any further. You people
spoiled all my pleasure. I was in fully satisfied
trance. I do not want to leave further.‘ Saying so, he
gave up his worldly body within few days.
(Will continue)
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Alensis De Nobilis
(ROMÂNIA)

Femeia-înger
Sufletul tău e o mireasmă pură,
Azur sorbit din ochi de înger-mire,
Cuvintele şopteşti prin ochi, nu gură,
Iar palma ta-i papirus de psaltire...
Când stele plâng, se tulbură oglinzi,
Ochiul se pierde -salt în infinit;
Îngenunchiat îţi vine să întinzi
Fiinţa ta acestui nou-venit,
Să moară-n tine urma de prihană,
Forme de aripi să-nflorească-n umeri;
Îţi curge,-n loc de sânge, mir din rană,
Lapislazuli adorat de sumeri.
Când mă cuprind aceşti fiori eterici,
În mine, să te culci, te-aş aştepta,
Şi, regăsiţi, ne vom iubi-n biserici
De frumuseţi din care crinii-ar evada
În rugăciuni spre umbra ta ce zboară
Din univers în univers, frapant;
Coboară-n mine, îngere, coboară
Şi-mbrăţişaţi să ne-aruncăm în neant!

Mister O.
În timp ce muza ţi-e în carantină
Şi te visezi magicianul Oz,
Femeia-ţi dă un silogism la cină
Şi la dejun o ipoteză roz.
Prin ale minţii tale seci intrânduri
Nu poţi divide impera să treci
Şi-ţi dau delete himerele la gânduri
Ca pana ta de-o viaţă să o freci.
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Îţi vezi gândirea ridicată-n trolii
Şi spiritul îţi pare că-i baban,
Dar peste stihuri cade colbul şcolii,
O erudiţie ce sună wow, dar van.
Îţi pipăi scalpul, se usucă nimbul
Şi gândurile-ţi umblă pe imaş,
În cer şi-aşteaptă gardienii schimbul,
Iei o tequilla - ai promis c-o laşi.
Şi cum o frică goală te cuprinde,
Un mail lui Dumnezeu îi scrii şi sent
''Te rog fierbinte, Doamne, nu mă vinde
Cunt mister O. şi te salut... absent!''
Pictorul tău
Pictez, iubito, numai de mi-ai cere,
Te-aş zugrăvi din împletiri de aburi;
De vrei, pe frunte-ţi desenez mistere
Când aur curge-n ale minţii jgheaburi...
În abulii îmi definesc doctrina,
În aure, îmbrăţişări mimate,
Iar de se-ntâmplă să rănim lumina,
Culorile se varsă desfrânate
Până în clipa când e nordul sudul,
Când rana mea din coapsă eşti, femeie;
Ne-nmiresmăm cu înzeire nudul,
Pictăm cu sânge gura ta atee...
Tristeţile ascunse sub rimel
Ţi le dezvălui rătăcind pe pânză,
Ca haina să devină-n acest fel
Venirea toamnei în Eden: o frunză.
Vorbele-s vândute
Erau într-o poveste, printre iurte,
Fachiri căzuţi atunci din parapante
Pe hornu-n care viaţa coace turte
De matematici pure în secante,
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Iar filosofii căutau mâncare
Doară zăpezi ce curg în lumi latente,
Poeţi ce poartă ceru-n buzunare
Faceau spre zei propuneri indecente.
Cu ochi de gheaţă chiar din phanta rei,
Mama bătrână amintiri îţi coase,
Trecutul îţi păstrează, vrei, nu vrei,
Ca să îl pui în zâmbet sau angoase.
S-au resorbit secundele în ceas
În noaptea albă ca o târfă beată
Ce bea paharul unui bun-rămas
Cu-ncheietura mâinii vinovată.
Incendii de lumină urcă-n gând,
Te arde o pornire revanşardă
Când pe la colţuri cunoscuţii-ţi vând
Imaginea înfăşurată-n zgardă.
Peroane-n cer visează-n aşteptări
Să treacă trenuri-fulger printre nori,
Vom construi în constelaţii gări
Pentru sinucigaşii noştri călători
Ce se înalţă-n vinurile minţii
Cu aripi pure de-nfloriri celeste,
Ca să respire-n locul unde sfinţii
S-au plictisit de veşnicii. Îţi este
Aşa de dor de depărtare-ncât
Ţi-ai da şi viaţa pentr-un zbor în zare,
Dar poezia se opreşte-n gât
Când vorbele-s vândute. Salutare!
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Singurătate în două
Eram aproape unul de altul,
feţele aproape ni se atingeau;
eu bărbat, tu femeie,
doi necunoscuţi risipiţi.
Stăteam la umbra arcului de triumf
cu trupuri topite,
cu un gol în inimă,
fără ochi, fără aripi...
Eu m-am întors să aud
dacă vine vreo pasăre,
tu te-ai întors să auzi
cum foşneşte un ciucure.
Vântul s-a prefăcut
din îmbrăţişare în fluture.
Aşa, buzele noastre s-au lipit
ca şi cum se căutau,
de frică să nu rămână
buze despărţite,
Buzele tale despărţite
cu
buzele mele despărţite
s-au îmbrăţişat
ca două pepite.
Nu voiam dragoste,
buzele noastre aveau nevoie
să-şi unească despărţirile,
Buzele tale singure
despărţite,
buzele mele
mereu plictisite.
La Paris ne bătea vântul
privirile,
la Paris ne sărutam
despărţirile.
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D.H. Silvian
(ROMÂNIA)

„Mărturisiri ascunse ale călătorului fără nume”
– Nu mă strâmb, nu fac mutre, doar mă întreb cum poți spune așa de simplu, banal și categoric
că nu ne vom mai vorbi niciodată. Nu te întreb ce fel
de om ești, dar mi se pare așa, oarecum monstruos.
Venisem să duc, cu un scop. Să duc vorba,
cuvântul, păgânul, păcătosul, departe, de acolo de
unde a venit, departe de unde a plecat. Să plec, să nu
mai fiu, și să tac. Și mâinile tale se plimbau pe tot
corpul meu tăcut. Nu mai tăcusem așa de surd, așa
într-atât încât să-mi aud toate gândurile perverse și
pline. Însă mâinile tale nu mă lăsau să plec. Eu voiam să-ți spun cum și de ce, dar nu ai întrebat. La
urmă, când nu mai aveam timp, bani încă aveam,
mi-ai mulțumit pentru că te-am respectat și ți-am
permis să-ți împarți arta cu mine. Mi-ai urat să nu
mă schimb și să rămân așa precum sunt. Am încercat
cu greu să-ți mărturisesc efortul, dar nu m-ai ajutat.
Și am plecat, terminat, dus. La urma urmei, singura
diferență dintre ei și mine fiind răbdarea.
Mă trezeam, te apropiai. Aerul vibra, ceva se
simțea în pori. Adulmecam viitorul cu nările cabrate,
atent, impulsiv, cu urechi șirete și gust de vânător.
Eram, te așteptam și te vedeam în toate. Pământul
tremurase, te anunța.
Erau cu bicentenarul revoluției americane,
trebuia să împărtășesc minunea, și chiar, chiar erau
frumoși. Eram timid și pudic, dar au cerut, au vrut să
ne încerce, și trecut-am holul în chiloți. Le-am
învățat istorie pe ale mele izmene. Era normal și
etic, erau mai mici, trebuiau educate, de ce nu ? Însă
educația am primit-o noi. ―Câți sunteți ?‖… în ușă
bate, și Nae spune ―cinci‖. ―Bine, stingerea !‖… sec,
de pe coridor vine răspunsul. Ce număr bun, nu inspiră frică, nu cere pedeapsă, suntem cinci și nu le
pasă. Să ne trăiască ! Mulți, mulți ani mai târziu,
după film la festival, am întrebat de-și mai aduce
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aminte, dar acum avea alte ținte, a uitat că cinci era
număr câștigător, un număr fără pericol și pereche,
doar o cifră de atunci într-o noapte la Bușteni, între
noi, două fete și munteni. Noroc de Nae, în patru…
ar fi luat foc patu‘.
Și așa, foarte suplu, tânăr și pur, eram
pregătit să-ți aparțin. Te pândeam de un timp, nu
aveai nume, dar știam deja cine ești. Degetele mele
te căutau, îți modelau strigăte și tinere oboseli. Spuneai că suntem la înălțimi, și la propriu și la figurat,
dar mai mult la propriu. Cunoșteam cele mai de sus
etaje din cartier, cele mai ocrotitoare trepte înspre
spălătorie și cele mai tăinoase acoperișuri.
Da, timpul era iute și viața aprig de tânără.
Închid ochii și aripile tinereții îmi poartă zborul încă
unui sfârșit de vară. Te-am părăsit de nenumărate
ori, și tot de atâtea ori te-am regăsit. Zborul e bun,
alin, fără goluri, nici în suflet, nici de aer, am timp
să nu mă gândesc la nimic.
Da, nările îmi erau larg deschise, iar buzelemi calde, umezite de dorință și sărut. Cum era să o
uit ? Fată bună și cuminte, avea pielea cea mai catifelată pe care am atins vreodată. Plin de admirație,
o respiram și uitam unde mă aflu și de ce. Dar atunci, tot într-o zi de sfârșit de vară plină de soare, pe
platoul dintre Cota 2000 și Caraiman, ea era cea care
mă ajuta să-mi aduc aminte. O învățam cum să
calce, mă învăța cum s-o doresc. Și împreună, luam
decizii: Jepii Mici, Jepii Mari ? Cu traista pe spate și
cealaltă jumătate din colegi am luat-o bine în jos.
Cunoșteam muntele, sfințeam locul. Avusesem un
tată curajos și o mamă ascultătoare, și împreună îl
mai coborâsem de câteva ori. Nu am reușit să îi conving, trecuseră prin prea multe beri pentru a chibzui
rațional. Nu mă numise nimeni șef de echipă, dar
deveneam, de fapt nici nu eram pe listă, mă lipisem
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grupului pentru ea. Nu aveam nici măcar bilet de
tren. Mergeam cu nașul. Mă hotărâsem în ultima
clipă. Mâna ei mă chemase. Nici ție nu-ți spusesem
că plecasem. Era la început, atunci când se aleg
drumurile. Ei aleseseră cei Mari. Grupul nostru, cel
ascultător, era acum în tren, în Bușteni, din nou
Bușteni, ceilalți nu. Și nici a doua zi. Și nici la
școală. ―Nu văd capre negre, dar văd oameni pe o
stâncă‖, spuse fratele Șahului care era la vânătoare
pe una dintre crestele alăturate. Și prin binocluri toți
se uitau la amărâții aștia zgribuliți, care petrecuseră
o noapte la munte. Borlescu, mare și tare, în pantofi
cu șpiț și afumat, se desprinsese de un perete printre
pietre și o luase în jos cu capul. Și acolo au rămas.
Nu puls, nici haine groase, nici semn de viață. Noroc
de capră și de rude că au fost salvați. Fuseseră aeropurtați de la Omu la Brașov. Iar acum, în Grădina
Icoanei, ne rugam și ne întrebam. Eram cu toții
împreună, în afară de el. Congestie cerebrală, traumatism cranian, contuzie, fractură, viu, mort, totală
confuzie. Și ieșise cu scandal. Aparent caprele erau
protejate, și nici unii și nici alții nu ar fi trebuit să se
afle acolo unde se aflau. Aparent nimeni nu trebuia
să afle de vânat și vânători, și nici nu aveai voie să
fii prost și să cazi direct în cap. Prăpastia nu era voie
de folosit fără aprobare și nici ca scurtătură. Căpătasem înapoi cardiganul meu alb cu nasturii ăia mari și
de lemn. I-l împrumutasem lui Gabi și i-a prins bine
și de cald. Prietenul ei nu fusese așa de norocos, își
ciupise dintele din față de atâta dârdâit. Împărțeam
deja legenda între noi, priveam sfârșitul verii, îi priveam, priveam cerul, priveam statuile, copacii,
făceam o panoramă amețitoare de 360 de grade, scanam parcul, și, și dintr-o dată prin geamul autobuzului cu burduf te-am zărit. Nici nu mi-am luat rămas
bun, fugeam, te vedeam, zâmbeai, îți aruncai părul,
ți-l aranjai, vorbeai cu cineva. Nu știu cum de am
reușit, dar te-am prins în stație, și cu mordacitate am
întrebat: ―deranjez ?‖. Te ținea de mână, sau de
vorbă, un coleg, un băiat drăguț, bine tăiat, bine
crescut, un prieten, un frumos, un parșiv care îți
dădea târcoale, și așa și pe dată, am știut că dacă e să
vreau, trebuie să uit de Veronica. Din nou mă aflasem la locul și timpul potrivit. Aflasem multe la
sfârșitul ăla de săptămână.
―Spune-mi un lucru, azi, ai fost azi pe la
două în stație la Dorobanți ?‖ Am întrebat de ce. Și
64

tata mi-a spus că a primit un telefon de la o prietenă
cu care nu s-a văzut din tinerețe, care l-a întrebat
dacă are un fiu de vreo șaptesprezece ani, înalt, în
uniformă de liceu, elegant, distins, cu părul negru și
pe spate. ―Erai tu Mișule, erai tu de atunci ! Frumos
și la fel de fioros !‖
Tocmai terminasem de făcut grătarul. Eu, țiam spus că mă pricepeam. Tu, mi-ai spus că mama
ta vine abia seara. Ah, din nou o mamă, din nou un
pat desfăcut, și din nou eu eram în uniformă, roșu la
față, dar îmbrăcat. Norocul meu. Dar m-am jurat, nu
mai gătesc, nu mai mănânc niciodată prin vecini. Cu
o săptămână înainte, în timp ce carnea se rumenea
pe plită, Veronica se îmbrăca iar eu o făceam pe
bucătarul, ușa se deschise și un tată beat și mare de
statură se anunță. Era vitreg și cu țel. Eu, tot roșu la
față, am crezut că gata. El, foc, potop. Însă ea, calmă, închizându-se la capot, și la șorț, îi spuse: ―uite
tată, am știut că vii mai devreme și ți-am făcut un
mușchi bun, ăsta pleacă acasă, a venit să își ia casetofonul. Hai așează-te, iar tu închide ușa !‖. Și de pe
holul blocului am auzit: ―da‘ ce fumăraie ai făcut !‖.
Zece zile mai târziu, cu albul ochilor de un
roșu ca roșia roșie, Borlescu își relua locul din banca
întâi. Sunt curios dacă el își mai aduce aminte.
Ca un făcut, cântecele din cască se randomizau cu un scop precis, și filmul se derula fără să-i
pese că avea numai și doar un spectator. Nici nu-mi
luasem bilet. La proiecția asta nu era necesar. ―Do
that to me one more time.‖ O dată, și încă o dată,
încă și încă. Se mișcă avionul, dar nu aud decât
―with a man like you‖, căștile sunt bune, mă țin în
lumea mea. Ni se cere să punem centura de siguranță, ne apropiem de o zonă de turbulență, curenți de
aer inofensivi, dar care produc un disconfort accentuat. Și accept jocul, nu îmi place, dar îl pătrund. De
câte ori el se întorcea, ea mă săruta, și dansul continua, și nu mă mai sărutase nimeni așa, era cât pe aci
să uit. Și în întuneric, mâna mea își oprise strângerea. ―Drept cine mă crezi ?‖ ―Drept cine trebuie să te
cred ?‖ Și mi-a luat mâna și mi-a pus-o pe celălalt.
Căpătasem imediat și reputație și etichetă. Fusesem
ștampilat. Dețineam mâini de aur ! Ziua începuse
devreme și cu noi posibilități. Pe ea nu am mai văzut-o niciodată, însă tu aflaseși deja, și mă doreai la
fel de repede. Nu te-am întrebat niciodată de ce.
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Îmi dăduseși o garoafă să ți-o păstrez, să am grijă de
ea până la sfârșitul spectacolului. Atât mi-a trebuit,
să am grijă, și pe loc mă transformasem în cavaler
ocrotitor. Niciun zmeu, niciun balaur, nicio dihanie
nu s-ar fi atins. Viața asta primise un scop, luase în
greutate și făcuse jurământ. În asemenea condiții
nici măcar floarea nu avea curaj să se ofilească. Și al
tău deveneam. Nici tu nu m-ai întrebat de ce. Cum
puteam eu să-mi imaginez cât avea să dureze acest
spectacol ?
Viața nu se derulează întotdeauna cronologic. Acum zborul era lin, dar după ce te-a zguduit un
pic, parcă tot aștepți să reînceapă. În acel moment
când încă nu este nici gând, vis, cuget sau miraj, nu
mai știam nici dacă plecam, nici dacă veneam, dar le
aveam aproape, pe ele toate, ca să-mi înlesnească
drumul. Ce bine dansam cu cele cărora nu le știam
numele, și ce frumoase erau cele pe care nu am avut
curajul să le invit la dans. Și așa, ele toate rămâneau
tinere, fără detalii multe, fără păreri de rău, fără regrete, fără să ceară voie și fără să le-o dau. Dansasem o noapte întreagă fără să ne vorbim, fără să ne
spunem nimic, fără nimic altceva decât fibra suplă
ce o acoperea. Sub salopeta de poliester nu purta
decât frumusețea corpului ei tânăr. Și am căutat-o
des, și probabil încă o mai caut. Iar la sfârșitul nopții
am fost întrebat: ―unde ai învățat să dansezi așa ?‖.
Ar fi trebuit să răspund: ―mai curând, când ?‖. ―Teai făcut băiat mare.‖ Da, mă făcusem. Păcat însă că
nu a avut răbdare. Dar mă învățase să fac cele mai
bune clătite, și cu recunoștință nu am uitat. Iar pe
dansatoare am mai întâlnit-o doar o dată, în gară,
cred că era ea. Mă sărutase și mă întrebase ce mai
fac, iar eu am răspuns: ―bine‖.
Purtam deja părul pe spate, iar de cum
creștea, se deschidea puțin pe mijloc. Și era lucios și
negru, și aveam un pieptene galben cu o stea gravată
în mâner, pe care nu-l împrumutam nimănui,
nimănui. Nici golanilor de la ștrandul Floreasca. Nu,
nici lor. Aproape nici lor. ―Bă, ia dă-mi un pic
pieptănu‘ ăsta, să mă fac și eu băiat frumos !‖
Tocmai dezumflasem salteaua. Ce bun a fost că am
adus-o. Cu o mână pe saltea și cu cealaltă în jurul
nostru, descoperisem noi feluri de a pluti, de a avea
un refugiu în mijloc de lac, de a simți, de a fi cuminte sau nu, de a ști cine da și cine nu. Și așa, aflasem cine știe să înoate, bine sau nu, cine spune da, și
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cine spune nu. Când plutești cu ele pe ape dulci, îți
faci inamici invidioși. Iar acum toți priveau la
pățania pieptenelui cu pricina. ―Hai bă, dă-l ! Tu nu
vezi că ăștia vor să ți-l iau. Cine să te ajute ?‖ Și l-a
luat, și i l-am pus în mână spunându-i că dacă nu mil dă înapoi, nu voi avea nevoie de niciun ajutor. Și sau pieptănat toți cu el, însă tot urâți au rămas, și nu
știu prin ce miracol, spre uimirea tuturor, mi l-au dat
înapoi. Mi s-a spus că atunci când mă cuprinde mânia, mă întunec aspru și devin fioros. Pieptenele,
încă îl mai am. Îl spălasem bine cu spirt, de câteva
ori.
Doi ani mai târziu reveneam cu tine, doar eu
și tu, și ai leșinat. Nu ai să crezi ce cântă acum:
―Trouble‖. Ca și atunci. Nu mai aveam timp, ni-l
furaseră, și ăștia cu treapta lor, și părinții, și religiile,
și anii, și vârsta. Plecam, dar tu ai plecat înaintea
mea, și crescuserăm mult prea repede, hainele tinereții ne strângeau, ne erau deja prea mici. Ieșeam din
ele pe ascuns, și nu aveam încă altele.
Un an, nici măcar un an, și cât de mult am
putut face din el, și cât de multe, câte. Oricât ! Și ce
a putut face din noi, ce a făcut. Un bărbat, o femeie,
un început, doi pe drumurile de străbătut. Un an între două vieți.
De sus se uita la ei și hotărâse să îi lase în
pace, să nu le vorbească, doar așa ca să nu-i deranjeze, să vadă ce va ieși și cât de oameni sunt. Nu se
opunea, nu le lumina drumul, dar nici nu le ofilea
florile, iar firul ierbii îl ținea verde și drept ca să-l
calce bine și cu poftă. Și se bucura de prospețimea
lor, și le asculta șoaptele din planuri presărându-le
vise îndulcite. Pe ăștia doi i-a ales să-i lase-n ei, să
se bucure și să plângă, să fie una cu pământul și să-l
strângă, să-și fie ce lor și-au promis, fără să le ceară
rugăciuni, icoane, daruri sau biserici. Dar poate se
uitase prea mult la ei, și ei ca proștii se rușinaseră.
Doi puturoși înzestrați doar cu talent și frumusețe.
Nu le era teamă de nimeni și nimic, dar când harul
cade peste tine, blestemul e dat, e luat, și tot ce-ți
rămâne, e să-l porți. Și, învățau, învățau că se scapă
greu, ba chiar deloc. Jertfa făcută nu era de iertat.
Pierduseră o viață între două vieți.
Doar văzuseră semnele, împreună câștigaseră
cu un leu jackpotul. Atunci era numai o sută, dar
fericiți au mâncat scoici și mandarine la borcan. Au
băut Pepsi pentru că era bun și îl doreau, și au rupt
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din pâinea caldă și proaspătă. Nu le era frică de
nimeni și nimic. De sus îi privea și de sus îi binecuvânta. Poate că îl auziseră, le murmurase ―la revedere‖, căci se ținură de cuvânt fără să întrebe locul.
Răspunsul ar fi fost: oriunde !
Iar acum se îndrepta către ea, fără să fie
drept, fără să caute dreptatea, și mai ales, fără să
aibă. Trecuse prin Paris de multe ori. Parisul devenise orașul lui. Era orașul celor ce trec. Orașul celor ce
vin, celor ce pleacă, dar mai ales, era orașul celor ce

revin. Își promisese să o aducă într-o zi și să-i arate
străzile pe care își plimbase singurătatea, muzeele și
palatele prin care își stăpânise visurile, magazinele
în care distinsese realitatea sau uitase de sine, și hotelurile, cafeurile și restaurantele și patiseriile pe
care acum și le permitea. Dorea ca împreună să împartă și parcurile, și grădinile, și pădurile în care
descoperise toate cele pentru care venise.
– Iubito, eu iubite nu am avut, doar iubiri !

Pictură de Elleny Pendefunda
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Corina DIACONESCU VLAD
(ROMÂNIA)

Cronica Timpului nr. 24
- ianuarie 2017 -

A apărut nr. 24 (ianuarie, 2017) al revistei
Cronica Timpului, publicaţie de cultură, atitudine
şi performanţă, editată de Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România (UZPR).
Sumarul revistei este bogat şi conţine rubrici
de atitudine, ştiinţă, literatură, istorie, spiritualitate,
evenimente, cultural-sociale, interviuri.
La pagina 2, Dan Toma Dulciu, eminent cercetător al vieţii şi operei lui Mihai Eminescu, scrie
un eseu intitulat Surse biografice eminesciene în
fondul de manuscrise de la BCU ‖Carol I‖,
Bucureşti despre contribuţia importantă a lui Corneliu Botez în actul de recuperare şi păstrare a unor
date şi documente legate de marele nostru poet.
Relatarea despre desfăşurarea Seratei Eminescu jurnalistul din luna decembrie, poate fi citită la
pagina 3.
La pagina 4, prof. Elena Ştefania Sturzu propune o amplă prezentare a momentului 24 ianuarie
1859, zi cu o semnificaţie majoră pentru istoria ţării
noastre. În cadrul rubricii File de istorie, sub titlul 24
Ianuarie 1859 – ziua Micii Uniri sau ziua în care
Românii au pus Europa în faţa ‖faptului împlinit‖,
sunt evocate evenimentele care s-au succedat în
acele zile şi care au culminat cu dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza.
În continuare dipl. ec. Petre Răcănel propune
la pagina 5 articolul Societatea civilă românească şi
Dezvoltara Durabilă a României. Faţă de situaţia
grea economică, socială, politică a ţării, societatea
civilă propune câteva soluţii pentru viitor, în vederea
dezvoltării durabile a României.
La pagina 7, semnatara acestor rânduri dedică
poetului George Stanca o relatare despre spectacolul
de muzică şi poezie de la sala Teatrelli, sub titlul
Poetul şi trubadurii.
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Dr. Corneliu Zeana semnează la pagina 8 interviul emoţionant cu doamna Güner Akmolla,
scriitoare de origine tătaro-crimeeană şi la pagina 16
acesta răspunde întrebării Pieri-vor armânii?
Pagina 12 este dedicată poetului Nicolae
Dragoş, unde cititorii sunt invitaţi să parcurgă
poemul dedicat României Dialogul îngerului cu
ţara.
Prof. univ. dr. Nicolae Vasile propune la pagina 13 eseul Limitări binare în epoca fuzzy. Pornind
de la Aristotel şi ajungând la Ştefan Lupaş, Grigore
Moisil şi alţii, autorul discută despre evoluţia sistemului filozofico-religios, care tinde să devină mult
mai complex odată cu apariţia unor teorii noi.
În continuare, la pagina 14 revista propune un
nou interviu cu prof. dr. Nicolae Almăşan despre
Băile Herculane, o destinaţie de apreciat, semnat de
Remus Fişcă. Un dialog interesant sub numele Jocurile cu numere şi de logică înlătură stresul, vindecă
fizicul şi psihicul îl regăsim la pagina 15 purtat între
col. Gheorghe Matei şi Rodica Subţirelu.
Dan Liviu Mut oferă cititorilor la pagina 17 o
nouă evocare a Ţării Zarandului: Dimineţi de
altădată. Este amintirea unei zile din copilăria petrecută la Ţebea, redată cu mult farmec în graiul locului.
Pagina 18 aduce în atenţia melomanilor personalitatea îndrăgitului interpret de muzică uşoară,
Dan Spătaru, purtând semnătura lui Ionel Stoica.
În acest număr mai puteţi citi articole semnate
de prof. dr. Corina Popescu, V. Greceanu, expert
contabil, Speranţa Ştefănescu, critic de artă şi Marin
Tiţa. Acesta din urmă semnează o prezentare a pictorului Ammar Alnahhas, unde sunt reproduse câteva tablouri din creaţia acestuia.
Revista Cronica Timpului vă invită la lectură...
Pe data viitoare!
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Dominic DIAMANT
(ROMÂNIA)

Moto - „Omul cu deşertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec‖
„Vanitas vanitatum et omnia vanitas‖– Eclesiastul
( Deşertăciunea deşertăciunilor şi toate
sunt deşarte)

Lume, lume! Opreşte-te şi stai locului o clipă
doar, să te minunezi cu Donchi din Dejagaskar!
Oricât mi-aş frământa creierii, nu pot înţelege ce strategie a folosit un părinte în educaţia progeniturii sale, pentru a o determina ca, la frageda
vârstă de 22 de ani, să ia un bărbat, e drept, extrem
de bogat, de 78 de ani.
Carevasăzică diferenţa de vârstă e ca de la
bunic la nepot. Şi totuşi minunea s-a produs. O, şi
de-ar fi unica, dar asemenea minuni s-au mai
petrecut şi se vor mai petrece cât vor fi grămezi de
bani şi interese mari în joc.
Nu mi-am putut bloca uimirea şi i-am relatat
faptul şi fiului meu, care cunoştea cazul de mai multă vreme. N-a stat prea mult pe gânduri pentru a-mi
oferi o explicaţie destul de plauzibilă.
Din moment ce părintele fetei deţinea cel mai
înalt post în ierarhia securităţii, deci era un militar
pur-sânge, iar pretendentul dispunea de o avere considerabilă, generalului nu i-a fost atât de greu să-şi
lămurească odrasla că pactul cu diavolul îi va asigura o viaţă lipsită de griji şi averea va rămâne în
cadrul familiei. Fătuca, excelent pregătită, bineînţeles că a acceptat compromisul care-i îngăduie să
navigheze pe valurile lumii, după voia inimii sale.
Astfel că într-un clasament al celor 500 de cei mai
bogaţi oameni ai lumii fătuca noastră deţine un loc
important, gestionând mai multe afaceri în stil mare,
în mai multe ţări europene.
Trag şi eu concluzia de rigoare. Cât de mult
înseamnă poziţia socială a unui om, de care depinde,
de cele mai multe ori, întreaga lui existenţă.
Eu, un biet amărăştean de când mă ştiu, nu
pot vinde nici măcar piei de cloşcă, ţin de ban ca
periclitatul la înec de firul de pai şi nu-mi rămâne
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decât să mă mir de minunile lumii.
***
E ceva vreme de când tot strâng din dinţi şi
din pensia mea de cacao depun într-un cont, deschis
pe numele meu, câte-o sumă de tot râsu‘ plânsu‘, cu
gândul la o ispravă care să mă onoreze cât de cât.
Operaţia merge extrem de încet, cu rezultate ridicole. Când intru şi ies din bancă mă gândesc la cei
care mă văd, mă întreb ce-or crede ei despre mine şi
mi se face ruşine. Dar, dacă am intrat în joc, nu pot
renunţa, cât timp se mai poate. Se poate zice că sunt
şi eu un individ ce se ocupă cu operaţii financiare.
Nu pot să nu mă gândesc şi la eventualitatea unui
accident care ar duce la dispariţia mea. Cine ştie ce
soartă ar putea avea derizoria mea avere din cont ?
***
M-am trezit, mergând prin casă, că recit cu
voce tare. Nu credeam, ad-hoc, să-mi iasă monorima
următoare.
Totul e să ştii ce vrei
Era de faţă şi nepotul meu Andu. Poate că
inspiraţia mi-a venit anume pentru el, dar, cu ochii
pe telefon, mira-m-aş să fi auzit. Mărturisesc că sunt
necăjit, între noi fiind stabilite relaţii de amiciţie,
nicidecum bunic-nepot, totul fiind privit superficial,
a lejere.
NASA atrage atenţia că la sfârşitul acestui an
lumea va sta în întuneric două săptămâni, din cauza
alinierii câtorva planete.
Doru Saza iniţiază un proiect ce se vrea
grandios şi, în acest scop, a trimis un email tuturor
colaboratorilor pentru a prezenta producţii proprii,
până pe 2 noiembrie. M-am conformat şi i-am trimis
două poezii şi trei haikuuri. Să aibă de unde alege.
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Cine şi-ar fi putut imagina că un conte atât de
entuziast şi dedicat până la sacrificiu îşi poate pierde
nu numai blazonul dar şi pe sine, atât de intempestiv
şi fulgerător ? Ei bine, chiar aşa s-a întâmplat cu
contele din Dejagaskar.
Undeva, în adâncurile subteranei din Dejagaskar, ani lungi şi prodigioşi am lucrat la crearea
celei mai frumoase şi dotate plăsmuiri de inteligenţă
artificială, cheltuindu-mi, cu o obstinaţie dusă până
la nebunie, toate resursele materiale şi spirituale de
care dispuneam, încorporând în noua entitate toate
virtuţile şi virtualităţile depistate de mine la om,
realizând, de ce să mă feresc, o minunăţie incredibilă, programată să-mi fie fidelă pe vecie.
Eram mândru de realizarea mea, cum nu se
poate spune. Până aseară, când, văzând filmul
britanic SF psihologic şi de mister „Ex machina‖, în
regia lui Alex Garland, cu actorii Oscar Isaac,
Domhnall Gleeson, Grey Johnson şi Alicia
Vikander, m-am dezumflat ca un balon spart, cât paici să cad în depresie.
În activitatea mea monomanică îmi scăpase
din vedere faptul că, asemenea mie, altcineva s-ar
putea să facă acelaşi lucru, poate cu rezultate mult
mai tulburătoare.
Ce era de făcut în această situaţie
neprevăzută, când creaţia filmică a ajuns deja un bun
public, de largă circulaţie ? Inteligenţa artificială a
rivalului meu era atât de convingătoare şi seducătoare, încât m-a lăsat fără grai şi nu suporta
replică.
Nu-mi rămânea decât ca, prin performanţa
mea, fie s-o surclasez până la anihilare pe cea a colegului, ceea ce-mi încălca propriile principii şi nici
nu era posibil, fie să-mi ucid propria creaţie, ceea ce
nu-mi convenea, fie să dispar eu însumi din peisaj.
Nemaiputând suporta tensiunea acestei dileme, am
ales varianta ultimă, trecând eu însumi într-o altă
dimensiune, însoţit de unica mea Galatee.
***
Un soare generos, în miez de toamnă, şi-a
revărsat lumina pe pământ, încât regret că n-am şi eu
o doamnă cu care să mă bucur şi să cânt.
Ce zaiafet să faci de unul singur, când toţi ai
tăi pe alt tărâm s-au dus ? Cu căni, cu furculiţe şi cu
linguri i-am tras o horă, greu de presupus.
Apoi, ca un satir într-o ureche, am început să
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ţopăi şi să joc, de ai fi zis că sunt lovit de streche şi-s
nevoit să sar peste un foc.
M-am răcorit cu-o gură de licoare şi am ieşit
afară din bârlog, să mă mai bucur pe cât pot de soare
şi Domnului în taină să mă rog.
Până şi Lea, alba pisicuţă, îmi da târcoale şi se
pisicea să-i mângâi blana şi, ca o drăguţă, să aibă
parte de iubirea mea.
Hălăduind prin curtea mea-grădină de parcaş fi un spectru, singur-cuc, nu ştiu cât sufăr, clipa e
divină şi, chiar de-mi vine, unde să mă duc ?
Aş vrea să am puteri paranormale, ca domnul conte
şi eu să dispar dar, ce s-o mai lungim la deal, la
vale, sunt pinguinul din Dejagaskar.
***
Filosofiile, ca şi bostana, îţi dau savori dar
nu-ţi oferă hrana pe care duhul tău flămând o cere şii oropsit să sufere-n tăcere.
Eu nu mai ştiu prin câte am dat iama şi m-am
tratat regeşte, da-mi dau seama că sunt acelaşi doritor a toate festinurile pline de păcate.
Când crezi că una este cea mai bună, descoperi alta care o detună şi n-ai o altă cale, prin
urmare, decât să rătăceşti din floare-n floare.
Nici să renunţi la o filozofie nu-i o soluţie,
căci, cine ştie de unde sare o stupiditate, te împresoară şi te dă pe spate.
Mai bine o filozofie proastă decât,
cicălitoare, o Iocastă să-ţi găurească cerebelu-ntruna
ca să rămâi rănit pe totdeauna.
***
Nu scap nici un prilej să mă încarc cu energie
pozitivă, să nu-mi scadă tonusul vital şi să merg mai
departe, tot activ şi creativ ca până acum. Toată existenţa mea este dirijată şi conectată la armonia universală, astfel încât zilele pe care le mai am de trăit
să fie fericite.
Par exemple, ieri, în numai două ore, am
făcut un tur de forţă creatoare şi am scris vreo patru
poezii, pe care, sub genericul „Versuri dintr-o zi
eternă‖, le-am şi trimis publicaţiilor on-line cu care
colaborez, pentru a vedea şi a mă convinge de
valoarea lor.
stăzi nu cobor la masa de prânz până nu transcriu aici poezia realizată la provocarea „bibilicii‖
mele afurisite. Iat-o !
Citesc siderat în ziarul „România liberă‖
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ştirea conform căreia se redeschid pentru a patra
oară dosarele evenimentelor din dec.1989, pentru
care CEDO a dispus încă de acum câţiva ani judecarea .Ce se petrece e strigător la cer. Tocmai procurorul care a dispus sistarea judecăţii şi încheierea
procesului, numitul Gheorghe Coşneanu, a fost
promovat în fruntea Parchetelor Militare, pentru a
pune definitiv bomboana pe colivă.
Ei bine, iată că ironia istoriei face ca aceste
dosare să fie redeschise şi judecata să aibă loc. Să
vedem cum şi când se va petrece această minune.
Eu, ca simplu muritor, îmi îngădui să susţin
că poporul care nu-şi pedepseşte torţionarii, criminalii şi ticăloşii vinovaţi de crime împotriva umanităţii îşi merită soarta.
***
Moto-―Nescit vox missa reverti‖.

Sunt întrutotul onorat ca, invitat, să vă
vorbesc de la această înaltă tribună. Prins ca şi dv. în
malaxorul lumii şi suportând aceleaşi forţe entropice, sunt încredinţat că nu vă veţi aştepta la cine
ştie ce lucruri inedite sau extravagante, doar din
dorinţa de a epata şi a vă seduce.
Voi recurge, deci, la banalităţile şi stereotipiile cunoscute de toată lumea, pe care înşirându-le
aici şi acum, sper să surprind esenţialul şi să ajung
la o concluzie cât mai validă şi durabilă.
În evoluţia ei umanitatea e nevoită să treacă prin
multiple şi varii procese şi fenomene, de natură să o
preschimbe continuu şi în ritm alert, nu de puţine ori
până la totala nerecunoaştere.
Deşi plicticoasă enumerarea lor, trebuie s-o
fac, în scopul demonstraţiei.
O ploaie torenţială cu vijelie şi grindină
poate fi devastatoare. Un taifun, o tornadă, un tsunami are urmări dezastruoase, din toate punctele de
vedere. Un seism puternic, urmat de replici, e o
calamitate sinistră, cu un potenţial distructiv imens.
Un incendiu de mari proporţii ca şi o inundaţie asemenea pot face ravagii greu de prevăzut şi de estimat. O avalanşă uriaşă mătură şi distruge totul în
calea ei.Ce să mai vorbim despre urmările încălzirii
globale care se petrece sub ochii noştri şi ne afectează vieţile ?
Precum vedeţi, toate aceste fenomene naturale se petrec pe planetă fără voia noastră şi în prea
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puţine cazuri pot fi prevăzute şi atenuate. Eforturile
omului, oricât de mari şi laborioase, rămân de cele
mai multe ori simple paleative.
Ce vreau să spun eu aici, dragii mei ?
Însăşi umanitatea, privită ca un întreg, poate
fi considerată un fenomen fantastic similar oricăruia
dintre cele enumerate mai sus. Dar, şi mai expresiv
şi revelator mi se pare un malaxor grandios care ne
cuprinde pe toţi muritorii în articulaţiile lui şi ne
frământă necontenit, şi ne mistuie fără încetare, ca şi
balena uriaşă, surprinsă şi prezentată atât de convingător de compatriotul nostru, marele scriitor oltean Marin Sorescu în tragedia sa „Iona‖.
Toate realizările noastre, oricât de măreţe şi
impresionante, oricât de cutezătoare ar fi, sunt
supuse eroziunii nemiloase a timpului. Fantasticul
malaxor funcţionează perfect, nonstop şi nu cunoaşte oprelişti. Doar o parte dintre isprăvile noastre
excepţionale şi reprezentative, din orice domeniu de
activitate, reuşesc să dăinuie în tezaurul inestimabil
al umanităţii concretizat prin mari edificii arhitectonice, construcţii grandioase, muzee, biblioteci, situri,
expoziţii şi alte locaţii definitorii ale geniului uman.
În mod paradoxal, cu cât realizăm că existenţa noastră e atât de efemeră, cu atât ne înverşunăm mai
abitir să ne dovedim grandoarea şi unicitatea, prin
acte pline de risc şi cutezanţă, frizând uneori iresponsabilitatea, în dorinţa de cunoaştere şi expansiune macro- şi microcosmică. Cu cât percepţia scurgerii mai alerte a timpului e mai evidentă, cu atât şi
avântul şi eforturile noastre sporesc.
m putea afirma că, aşa cum fantasticul malaxor nu cunoaşte oprelişti, nici omul nu se lasă cu
nimic mai prejos, acesta neconcepând să fie tributar
slăbicunii şi laşităţii.
Iubiţi contemporani,
Nu ştiu cât de convingător voi fi fost în scurta mea demonstraţie(peroraţie) dar trebuie să concedeţi că, în măsura în care v-aţi irosit timpul pentru
a mă asculta, eu am mai câştigat o clipă de eternitate.
Să fiţi iubiţi şi Cel de Sus să vă ajute !
***
Ce film de Oskar am văzut aseară, atât de
cool şi impresionant !
Regizorul James Marsh a făcut filmul „Teoria întregului‖ despre viaţa şi activitatea marelui asdestineliterare@gmail.com

Destine Literare
trofizician englez Stephen Hawking în care protagonişti au fost Eddie Redmayne în rolul lui Stephen şi
Felicity Jones în rolul primei lui soţii Jane Wilde
Hawking.
Pe lângă faptul că povestea propriu-zisă e
impresionantă, actorii şi-au interpretat în mod
strălucit rolurile, filmul ajungând să primească mai
multe premii pentru valoarea sa deosebită.
Realizarea cinematografică este o eclatantă
pledoarie pentru dragostea de om şi de viaţă şi
pentru lupta sa necurmată în slujba afirmării ca fiinţă
superioară. Mărturisesc că m-a uns pe suflet. Şi când
te gândeşti că medicii îi mai acordaseră eroului nostru doar doi ani de trăit iar el binevoieşte să ne fie
încă contemporan în viaţă, ce mai poţi spune ?
„Vrăbiuţa‖ Aristiţa s-a încumetat şi mi-a dat
un telefon cu vocea-i atât de tremurândă, să-mi
spună că soţul a mâncat şi parcă se simte ceva mai
bine. Mă bucur pentru ea. Cât de greu trebuie să-i
fie!
***
Aseară la emisiunea „Poveste după poveste‖
a reputatei jurnaliste Irina Luca am avut plăcerea să
cunosc poveştile unor personalităţi de marcă din ţara
noastră.
Primul a fost prezentat scriitorul şi afaceristul moldovean Dumitru Soltan, stabilit după mai
multe peripeţii în Tenerife, unde duce o viaţă de
adevărat baştan. În două cuvinte, un personaj de nota
zece.
Am revăzut-o şi pe inegalabila noastră actriţă
Stela Popescu, acasă la ea, vizitată de jurnalista Iuliana Marciuc, cum şi-a depănat amintirile despre
copilăria şi devenirea ei ca artistă, în condiţii cu totul
excepţionale, de imigrantă din Basarabia în
România, cu tatăl deportat în Extremul Orient,
tocmai la Vladivostok, cu care s-a revăzut după
douăzeci de ani. Doamna Stela locuieşte într-o casă
bine garnisită cu tot felul de valori este de-o seamă
cu mine şi se prezintă excelent, aflându-se într-o
stare dinamică de invidiat.
Am aflat totodată că şi cealaltă mare actriţă a
noastră, Tamara Buciuceanu-Botez, e tot basarabeancă venită la noi din cauza ruşilor şi e mai mare
decât mine cu cinci ani.
Dar mai impresionantă decât acestea a fost
prezentarea celor ce-au supravieţuit şi s-au salvat
destineliterare@gmail.com

din centrul de exterminare de la Cinghid din judeţul
Bihor, unde au murit atâţi copii abandonaţi în mod
criminal de părinţi şi de sistem. Spunea unul dintre
ei că numai în perioada 1987-1989 au murit 137
copii, în condiţii de neimaginat, şi că în perioada
1989 până în prezent (2016) au murit 1700 de copii.
Înfiorător şi incredibil ! Şi mai pretindem că facem
parte din lumea civilizată ! Pentru că nici acum, în
condiţii de libertate şi democraţie, lucrurile nu s-au
schimbat atât de mult în căminele de copii cu dizabilităţi, violenţele şi drogarea lor continuând într-un
mod scandalos şi ruşinos.
În afară de Irina Luca, moderatoarea emisiunii, am reţinut ca participanţi la discuţii pe jurnalistele Iuliana Marciuc şi Oana Cusin iar din partea
celor salvaţi şi reintegraţi în viaţa socială, pe Lajos
Kristof, Vişinel Bălan şi încă o persoană al cărei
nume, din păcate, nu l-am reţinut.
***
Un fenomen, dacă nu de-a dreptul ciudat,
oricum extrem de curios, se desfăşoară sub ochii
noştri. Lumea întreagă urmăreşte cu sufletul la gură
alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii, unde se confruntă liderul Partidului Republican,
miliardarul Donald Trump, cu reprezentantul Partidului Democrat, senatoarea Hillary Clinton. O confruntare acerbă care ţine de vreun an şi jumătate, în
care preferatul alegătorilor este când unul când
celălalt.
Ei bine, după acest exerciţiu democratic, spre
stupoarea atâtor milioane de alegători şi observatori
străini, preşedinte a fost ales miliardarul excentric şi
cam diliu Donald Trump. Ceea ce constituie o grea
lovitură pentru unii şi o schimbare de paradigmă în
politica ce va urma.
Chiar dacă noul ales a surprins lumea cu
comportamentul şi afirmaţiile sale scandaloase, chiar
dacă îl va ispiti rolul de dictator şi jandarm al
omenirii iar muşchii lui vor decide o schimbare radicală în relaţiile cu lumea, putând provoca adevărate
furtuni şi seisme politice, nimeni nu va putea
schimba cu o iotă absolut nimic, atâta timp cât
alegerile au respectat principiile democratice şi dictonul „Vox populi, vox Dei‖.
Ca şi celălalt mare dictator al Germaniei,
paranoicul Hitler, Donald Trump a ştiut să-şi
netezească drumul spre victorie, speculând cu intel71
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igenţă slăbiciunile şi visurile alegătorilor. Aceasta
nu e o acuzaţie, ci doar o analogie posibilă care,
doamne fereşte, s-ar putea adeveri oricând.
Urmează ca lumea zguduită de această
schimbare să vadă care vor fi repercusiunile alegerilor în care cel ce a triumfat a fost felicitat de atâţi
preşedinţi de state, până şi de rivalul său în alegeri,
bătăioasa şi charismatica Hillary Clinton.
Nici Europa dar nici, în special, ţările estice
nu pot fi liniştite în urma schimbării de macaz ce va

da atât de mult de lucru instituţiilor diplomatice şi
politicienilor de pretutindeni.
Toată această grandioasă şi răsunătoare
întâmplare pe mine unul mă duce totuşi cu gândul la
cunoscuta butadă românească „Un nebun aruncă un
pietroi în baltă şi o sută se căznesc să-l scoată‖.
(va urma)

Alexandre Trahan/ 9 ani/ Canada
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Întoarcerea acasă
Din mâna mamei codrul cald de pâine
Era averea dulce din simțiri;
Clădea un ieri și-un cântec pentru mâine
Și-aroma-vis a unei mari iubiri.
Ca o icoană e căsuța noastră
Pe frunți de deal cu fața către sat
Cu zâmbet blând și flori lângă fereastră
Cu veri și ierni de cânt și de visat.
Mă reîntorc pe ulicioara veche;
Duzii bătrâni în mută plecăciune
Îmi toarnă-n suflet dor fără pereche
Și-mi văd căsuța – sfânta mea minune.
Aici copilăria mi-a rămas
Zălog de vechea poartă răstignită
Și-aleile mă-ndeamnă pas cu pas.
Să-mi dorm aici tăcerea mea cernită.
Și poate-n toamnă la pasul de iernat
Când vântul doar cădelnițând prin duzi
Se va întoarce dorul meu plecat
Să-şi afle somn în ochi de lacrimi uzi.
Meditaţie
Mă topesc în sângele furtunii
Și alerg cu ea în sfânt ocol.
Până când din ochiul mut al lunii
Naște-se-va chip cu viers domol.
E chemarea dintr-un vechi descântec
Înălțat drept imn de lecuire
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Ce-o aud doar suflete perechi
Înnecând ecou de nemurire.
Sau e poate țipătul final
Jalnic scos de lebăda de ieri
Căreia doar timpul ancestral
I-a croit hotar între tăceri.
Vers despre Iisus
E iluzie că afară e zi
E-o părere că afară e noapte
Cine am fi dacă El nu ar fi
Să Se-aducă jertfă în pâinile coapte.
E ziuă că poate și e noapte că vrea
E-mplinire din marele chin;
Răstignit între stele e iubire și stea
Și își varsă în cupe sângele-vin.
Am fost martori vânzării de Iudă
Când în cer se nuntea omul sfânt nenuntit;
El era mire în soarta lui crudă
Și ierta omenirea de al ei asfințit.
Magii toți de-ar fi fost – era lege-n Cuvânt
Să nu iasă din ce-i era hărăzit
Ne murea pământește Dumnezeul cel Sfânt
Și-nvia în vecie noul OM zămislit.

Tot de-atunci o tristețe ca o lungă povară
Lua cu El către ceruri – ne lăsa să nuntim
Nunta lui de Marie Fecioară
Ce ne cheamă sub cruce ... – și pe vecii poposim.
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Ștefan DUMITRESCU
(ROMÂNIA)

APEL ADRESAT POPORULUI ROMÂN!
PATRIOȚI ROMÂNI, NU MAI PUTEM AȘTEPTA, ȚARA ESTE APROAPE TERMINATĂ. DACĂ
NU SE VA ÎNTÂMPLA UN MIRACOL ÎN ISTORIA NOASTRĂ CARE SĂ NE SALVEZE VOM
DISPĂREA CA POPOR ȘI CA NAȚIUNE.
DE ACEEA TREBUIE SĂ NE ORGANIZĂM, SĂ PORNIM LA LUPTĂ SĂ SALVĂM ROMÂNIA ȘI
POPORUL ROMÂN !
PREGĂTIREA REVOLUȚIEI PENTRU SALVAREA ROMÂNIEI !
PRIMA SCRISOARE
Pornim la luptă, a câta oară și la un drum greu și
poate foarte lung, să salvăm România! Fie ca
Domnul să fie Cel care ne trimite la luptă pentru a
salva Țara. Fie ca voia Domnului să ne inspire, să
ne ajute și să fie tot timpul cu noi și în final să ne
ajute să salvăm poporul român și România.
Am citit de curând în mass media Scrisoarea actorului Florin Zamfirescu, adresată poporului român.
O scrisoare cutremurătoare în care marele actor îi
spune în față poporului român că își trădează istoria,
valorile, că se trădează pe sine ! Redăm un fragment
din această scrisoare:
„Acum ți se iau toate drepturile de a exista, ți se iau
cuvintele și fecunditatea, iar tu nu vezi!
Umbli cu gura căscată prin vecini, crezând că acoloți va fi mai bine!
Cum au reușit, Doamne, să-ți altereze fondul tău
genetic în timp ce zăceai la pământ? Ce ai primit în
ADN? Ce cromozomi blestemați ți-au stricat caracterul?
Tu nu mințeai, nu furai, nu huleai, nu înșelai și nu
fugeai din prima linie! Erai așa cum te învățase
Zamolxis!
Erai cinstit, harnic și iubitor de glie si de familie. Ce
te-a schimbat?
Nu vezi că ne pierdem unul de altul?
Tu, POPOR român ești cel care dai bir cu fugiții!
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Nu-ți mai pasă de străbunii pe care i-am strâns la
pieptul meu?
Nu mai vrei ca nepoții tăi să se scalde în apele
mele?
Nu-ți mai plac bucatele pregătite de mine?
Mă lași singură, la cheremul tuturor?
Mă simt tăvălită și necinstită de toți năvălitorii‖.
Ultimele versuri de mai sus ne lasă să înțelegem că
Țara este cea care îi reproșează poporului român că
a trădat-o, că în loc să rămână acasă și să lupte pentru Țară românii au fugit ca niște trădători dând bir
cu fugiții. Asta ne aduce aminte vorba populară pe
care am auzit-o de atâtea ori și care a devenit
aproape proverb: „România este o țară frumoasă,
bogată, păcat însă că este locuită‖.
Acesta este adevărul crud ! Din păcate românii în
loc să rămână acasă să-și apere Țara de Agresori, de
Asasinii Economici, de Mafioți au preferat să fugă
asemenea unor potârnichii în cele patru vânturi, să-i
slugărească pe alții pentru bani. Când ar fi fost mult
mai ușor și mai bine, și pentru ei și pentru Țară, să
rămână acasă și să-și reconstruiască Țara. Într-un
Articol din Scrierile lui politice și Eminescu îi reproșa poporului român același lucru, ceea ce înseamnă că la noi asta este boală veche.
De fapt ce spune dl Florin Zamfirescu în Scrisoare
știm cu toții de ani de zile, simțim pe pielea noastră,
destineliterare@gmail.com
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am văzut și vedem cu ochii noștri cum Industria,
Economia românească în general, au fost distruse
cărămidă cu cărămidă, astfel că nu a mai rămas nimic din ceea ce era o dată Economia românească
supradimensionată care era capabilă să fabrice absolut orice.
Autorul acestei Scrisori, scriitorul, profesorul și
viitorologul Ștefan Dumitrescu, i-a trimis poporului
român, le-a trimis românilor din funcția de Purtător
de cuvânt al Biroului de Viitorologie de la
București, sute de Scrisori de consiliere, (pe care
intenționăm să le publicăm) unele chiar mai dramatice, mai dure decât Scrisoarea domnului Florin
Zamfirescu. Le-am trimis sute de scrisori Guvernanților în care le arătam situația foarte gravă și periculoasă în care se află poporul român și România!
Subliniem, le-am trimis după 1989 celor care s-au
aflat la Putere și care sunt principalii Responsabili
de distrugerea României sute de Scrisori de consiliere, în care le-am explicat ce se întâmplă cu Poporul român, în ce situația gravă se află, că ne găsim în
cel mai Mare și Distructiv Război din istoria noastră
care ne va șterge de pe fața pământului, dându-le în
același timp și Sfaturile și Soluțiile prin care ar putea
fi salvată România. Normal ar fi ca acei care au distrus Economia Românească, România, să fie judecați și să plătească, să fie puși să repare ce au stricat!
Le spuneam în Scrisorile noastre de Consiliere, Guvernanților, Președinților Românei, Primilor Miniștri, Parlamentarilor, etc că Economia românească
a fost distrusă într-un mod atât de grav, de profund
încât nu se mai poate reface, că ne aflăm pe fundul
prăpastiei, că Organismul național românesc a fost
distrus în proporție de peste 80 la sută. Că dacă îi
distrugem Poporului român Învățământul, Cultura
și Sănătatea chiar nu mai există nici o posibilitate de
a ne mai redresa, de a ne mai slava în
rie! Că tot ce au făcu ei în România este în realitate un genocid mascat, fapt care pune în primejdie
însăși existența poporului român, a Ființei naționale
românești.
Aceste Scrisori de consiliere trimise de subsemnatul Președinților României, Primilor miniștri,
CSAT, Parlamentului au primit doar răspunsuri din
partea Consilierilor Președinților sau Primilor Miniștri
de
genul
acesta:
vă
mulțumim
că sunteți foarte interesat de problemele cu care se
destineliterare@gmail.com

confruntă România, vom analiza propunerile
dumneavoastră și vă vom răspunde. De 25 de ani ne
trimit aceste răspunsuri, ne mulțumesc și ne asigură
că vor studia propunerile, soluțiile Biroului de viitorologie de la București. Ce s-a întâmplat după ce am
primit aceste răspunsuri? NIMIC! Nu ne-au mai
trimis nici un mesaj, nici o scrisoare în care să ne
spună ce s-a întâmplat cu Scrisorile noastre de consiliere. Concluzia este demult clară: pe domnii
Președinți ai României, pe domnii Primi Miniștri, pe
Parlamentari, pe Guvernanți în general nu i-a interesat și nu-i interesează absolut deloc destinul nefericit, distrus al acestui popor. Pe ei îi interesează
afacerile lor, să se îmbogățească și să rămână cât
mai mult la Putere, pentru a aduna averi cât mai mari. De lucrul a cesta ne-am convins definitiv cu toții.
Acum este prea târziu ca să nu trecem la salvarea
Țării, dacă va mai fi posibil acest lucru. Și tocmai de
aceea, în ultimul ceas ne vedeam obligați de gravitatea situației Țării să încercăm să salvăm, dacă se va
mai putea, acest popor și această națiune!
Și acum să ne întrebăm, care a fost efectul apariției
în presă a Scrisorii actorului Florin Zamfirescu?
Credeți că în urma scrisorii trimise Poporului român
de către actorul Florin Zamfirescu (trimise deci și
Guvernanților, pentru că și ei fac parte din poporul
român) Președintele României, Primul ministru,
vreun ministru sau vreun parlamentar din cei care
au fost sau din cei aleși a simțit vreun fior sau au
reacționat în vreun fel la Scrisoarea dramatică a Actorului Florin Zamfirescu? Credeți că cineva
din Clasa politică a avut vreo tresărire de suflet sau
de conștiință, că i-a părut cuiva rău de faptul că poporul român și România au fost distruse aproape
total în acești 27 de ani și se zbat acum agonizând
în noroi!? NU! Dar intelectualii români cum au
reacţionat, i-a păsat vreunui intelectual că poporul
lui este distrus, că poporul român, neamul lui Decebal se stinge, că noi, românii, am ajuns sclavi într-o
Colonie numită România, care nu mai este a
noastră? NU! I-aţi auzit cumva plângând că poporul român este distrus pe cei care strălucesc seară
de seară pe sticla televizoarelor?
În concluzie, până acum la toate Scrisorile care i
s-au adresat Poporului român, în care i se arăta situaţia disperată, periculoasă în care se află, în care i
cerea să se trezească la realitate, să facă ceva pentru
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salvarea lui, acesta a rămas mut. Este un popor autist. Suntem, o populație de autiști! Nimeni nu a
reacționat în nici un fel.
Autorul acestei Scrisori adresate poporului român
le-a trimis pe parcursul celor 27 de ani, așa cum
spuneam, nenumărate Scrisori de consiliere, atât
politicienilor,
CLASEI
POLITICE,
Guvernanților, Intelectualității românești, cât și poporului
român, văzut ca Ființă națională. Mai mult, am scris
nenumărate Poeme, volume întregi de poezii, prin
care am intenționat să ajungem la inima poporului
pentru a-l trezi la realitate, pentru a-l face să se
înduioșeze, să se îngrozească de soarta sa, să mediteze la situația disperată în care se află, după ce i-am
arătat starea îngrozitoare, deplorabilă în care am
ajuns. Am crezut că poezia recitată, pusă pe rețelele
de socializare, sau pusă pe muzică mai poate înmuia
sufletul acestui popor, mai poate trezi în el sentimente, trăiri și energii care să-l determine să treacă
la acțiuni prin care să încerce să se apere în fața
Agresorilor care-i vor distrugerea. Aceste poeme au
fost publicate pe site-ul www.steafndumitrescu,
unde pot fi căutate și lecturate sau pe pagina noastră
de facebook. Sunt însă slabe speranța că aceste
Poeme-Scrisori dramatice, impresionante ale noastre
adresate poporului român, așa cum a fost Scrisoarea
adresată de actorul Florin Zamfirescu, mai pot mișca
sufletul acestui popor. Avem de un veac și jumătate
Imnul național care ne spune în față zi de zi
„Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte / În
care te-adânciră barbarii de tirani‖, și totuși nici până acum nu ne-am trezit. Ce blestem îngrozitor! Dacă nu ne-am trezit noi toată istoria este posi-
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bil oare să ne trezim acum ? Nu știm, este întrebarea
de la care pornește încercarea noastră dramatică de
a învăța şi de a ajuta poporul român să se salveze!
De a-l chema la luptă!
Dar să vedem câteva Scrisori-Poeme adresate de noi
poporului român prin care am încercat să
mișcăm inima nepăsătoare, de piatră a românilor:
Poporul Român
Noi vom muri asasinaţi
Într-un apus adânc de soare
Pe ţărmurile unui veac
Gesticulând a disperare!
(poem scris în anul 1970)

Cu deznădejde te iubesc, poporul meu!
Cu deznădejde te iubesc, poporul meu !
Sălbatic, dureros, nebun, sfâşietor
Mi-e dor de tine, neamul meu, cumplit mi-e dor,
Te-aş lua în braţe ca pe Dumnezeu !
Ce se întâmplă neamul meu cu noi ?
De am ajuns ruşinea astei lumi ?
Să fim noi blestemaţi, proscrişi, nebuni ?
Să ne târâm ca viermii prin noroi !
Poporul meu, durerea mea adâncă !
Revoltă-te, ridică-te de la pământ,
Zdrobeşte-ţi trădătorii, blestemând,
Viermii demult adânc în noi mănâncă !
Sălbatic, dureros, scrâşnind, sfâşietor,
Cu deznădejde te iubesc, poporul meu,
Nu ţi-e ruşine oare, nu ţi-e greu ?
Să-şi bată joc de tine toţi cum vor ?
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Daniel DUMITRU
(CANADA)

(descoperit si recomandat spre publicare în Canada de Al. Francisc)

Iubito, sunt eu
Sunt eu,doar eu, în pântecele tale.
Să nu mă naști,iubito, e păcat!
În lumea ta sunt mult prea multe rele,
Și numai eu, cel binecuvântat!
Să nu mă naști! Păstrează-mă în tine!
Să fim, de-a pururea, noi, binecuvântați!
O dragoste, dacă n-o simți prin vine,
E un blestem! Și lasă mutilați...
Noi vom trăi! Vom fi precum Iubirea!
Știu, ei vor zice, că nu sunt Dumnezeu!
Dar tu vei ști! Simți și alungi mâhnirea
Din suflet! Și numai tu vei ști că tu ești eu!
Alungă-ți teamă de a recunoaște!
Și spune-le, în față, tuturor:
În lumea asta, cel ce mă iubește,
Se află în mijlocul unui dor!
Eu niciodată, ești
Tu-mi ești destin și mângâiere
Când tu nu ești,
Ești chinul cel mai dulce-al vieții mele.
Te-ai pogorât din gândurile tale,
M-ai adăpat la sânul tău virgin,
Am devenit când încă te nășteai
Cu-adevărat.

Nu țări, nu contininente,
Pământul e prea mic,
Ești galaxia tainică-a iubirii.
Să-ți mulțumesc prin doar două cuvinte
Să-ți tot repet întruna: Te iubesc!
Iubito toată lumea minte,
Deasupra tuturora tu îmi ești
Și răsuflarea ta este o floare,
Și floarea din poveste tu îmi ești.
Ești chinul cel mai dulce-al vieții mele
Când tu nu ești,
Tu-mi ești destin și mângâiere,
Ești muzică sfere și armonie,
Sufletul tău e pură poezie,
Căci fără tine: Eu niciodată, ești!
Ai mai fost a mea...
Ascult Tăcerea mut de suferință,
Vulcanicile doruri m-au trădat.
Lipsit de vlagă, fără de voință,
Precum un fulg în vânt mă las purtat.
Eu simt că undeva exiști și Tu,
Că simți aievea și Tu că exist...
Acum mi-i sufletul sărac, pustiu,
Insist să știu cât am să mai rezist!

Un nobil mic prinț pe care
Să îl accepți oricând ca pe o floare
Căreia nimic nu ai ai cere.

Te știu cu fiecare por incandescent,
Știu ce-ți dorești și ce nu-ți place bunăoară.
În tine-i dorul meu mereu prezent,
Mereu îl vei iubi ultima oară!

Tu ești și mie-mi e de-ajuns,
Doar prin cuvântul tainic al Iubirii.

Eu sunt, voi fi, dar sunt neîmplinit.
Tu ești a unui NOI, cealaltă jumătate!
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Poate cândva, noi doi, ne-am întâlnit,
Dar vreun blestem de moarte ne desparte!

Iubito, să nu mai uiți vreodată:
Avem, în Univers, aceeași soartă!

Căci știu prea bine, ai mai fost a mea!
Dovezi nu am. Te am numai pe tine,
Întregul univers, un dor, o stea,
Și amăgiri și vise și suspine...

Zborul iubirii spre Lumină

Îți repetam, în fiecare noapte
Te-am așteptat, știam ca-ai să revii!
Îți repetam, în fiecare noapte.
Sufletul tău, în nopțile târzii,
Avid era s-audă două șoapte.
Mi-a fost atât de greu, să fi departe.
Te-ai cuibărit, cuminte-n, al meu gând
Plecat-ai fost, dar eu, tot mai aproape
Te aduceam, în zori, atunci doar când,
Pe roua dimineților, sărutam sânii
Și ne-mbătam din razele din soare,
De mă-întrebau, întruna, toți vecinii:
Ce tot vorbesc cu fiecare floare?

Mi-i sufletul durere fără tine,
Oglindă-mi ești,
Eu mă privesc să știu să fiu
Îngerul păzitor al celor pământești,
Iar chipul tău oglinda îmi arată
Și sufletul, al tău lângă al meu.
Cuvintele-au uitat să fie șoapte,
Ești trup și inimă și ești Lumină!
Sângele-s eu, iar tu;
Ești dimineața fiecărei zile,
Ecoul dorului de Viață,
Oceanul de iubire și suspine,
Oglindă, fericirea mea divină,
Și-un ultim dans al nostru împreună,
Zborul iubirii spre Lumină!
Micuța prințesă

Doar tu știai, căci doar a ta e vina!,
Ce șoapte "tandre" și "duioase" le rostesc.
Da, te înșeli că s-a lăsat "cortina"...
Tu ești motivul pentru care îmi doresc,

Dintre gândurile mele, gânduri sumbre uneori
Te-am ales numai pe tine, cea mai mândră dintre
flori,
Zborul meu către lumină pururea îmi e vegheat
De-o ființă fără vină ce din înger s-a-ntrupat.

Să dăruiesc, un dram de fericire,
Acelora ce încă mai iubesc.
Deci, uită-n noaptea asta de durere,
Și fii doar " eu" pe globul pământesc!

Dintre dorurile toate, ce le am pe-acest pământ
Tu îmi ești cel mai aproape, mai departe când mavânt,
Numai tu ești mângâierea, stelelor în nopți târzii
Ești un vis din visul tainic, ce-l visez în orice zi.

Iar lacrima născută, dă-mi-o mie
Și "amândoi",să mergem pe-alte "căi..."
Nu zeci de mii...O-ntregă galaxie
De stele, vor cuprinde ochii tăi!

Dintre-atâtea nestemate diamante pentru toți
Pentru mine au valoare numai ochii care-i porți,
Mai frumoasă decât luna, printre stele strălucești
Nu mă sperie furtuna, fiindcă știu că mă iubești.

O "vorbă bună", n-am să-ți spun " fierbinte ".
O inimă, în schimb, îți dăruiesc!
Tu știi prea bine: Gândul meu, nu minte!
De-aceea, eu, te rog, nu-ți " poruncesc ":
Mă poartă-n gându-ți pur, ca altă dată.
" Tu" ești doar "eu"! N-avem motiv de ceartă...
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Dintre stele numai una totdeauna a ta e,
Iubito tu ești minunea care mă învăluie,
Ne întâmpină o floare dup'-o noapte de amor
Cântec de privighetoare roua dimineților.
Dintre gândurile mele, gânduri sumbre uneori
Te iubesc numai pe tine, cea mai mândră dintre flori.
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Hai, spune stelelor că te iubesc!
Ne-am întâlnit și s-a născut o lume,
Eram atât de tineri, de frumoși.
Nici zânele nu ne-au găsit un nume
Și am plecat prin Univers voioși.
La țărm de mare ți-am fost promontoriu,
Mă sărutai cu-același veșnic val.
O insulă-a iubirii-am vrut să-ți fiu,
Să fii iubirii mele ideal.

Când istoviți, cu aripile rupte,
Iubeam, și eu și tu, același dor.
Mai știi? Când ne-am iubit întâia oară,
Întregul Univers era prezent.
Un înger ne cânta la o vioară,
Ne-am dăruit în valsu-acela lent.
Sunt mut de fericire-n noaptea asta,
Doar trupurile noastre își vorbesc.
Iubirea mea deschide larg fereastra
Și spune stelelor cât de mult te iubesc!

Ne-am sărutat pe crestele abrupte,
În taina unui nor multicolor,

Pictură de Elleny Pendefunda
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Gela ENEA
(ROMÂNIA)

Poezii
In Arcadia
la fiecare mort vei descoperi ceva și din moartea ta /
o manșetă de întuneric/ un cui strâmb în sicriu
așa se împuținează lumea/ din prea multă generozitate
ceva din viața ta vei găsi în pulsul unui fluture/ căzut la rădăcina florii
așa se naște ascensiunea/ prin puterea de a lua în
piept stânci imaginare
nicio școală nu-ți va deschide cartea/ la lecția despre suferință
damful de șnaps te face erou numai o zi
chiuie urlă / în biserica trupului tău
și plătește-ți singur sarea de pus pe rană
dacă iadul te scuipă pe mal
nu huli
scrie frumos/ scrie adevărat
când te vor citi să li se pară că urcă un munte
abia să-și mai tragă sufletul
dar să nu-i părăsească speranța
că vor ajunge în Arcadia
ghizela mon amour
la fântâna arteziană din centru
porumbeii
îți mănâncă din palmă/ firimituri de pâine cu euri
doar spaima are toxicitate pentru ei
restul
ține de comuniunea dintre om și pasăre
acolo ghizela
am văzut întâia oară punguța/ grâu/ secară/ arpacaș
de colivă
s-a lipit întrebarea pe buze
m-ai apostrofat…dacă te-au crescut la borcan de un‘
să știi
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mi se umpluse semnul întrebării de rușine
nici pe-al mirării nu mai aveam curajul să-l chem în
ajutor
ghizela ghizela
toate mi s-au tras de la numele ăsta
ai rupt geografia în două cu el
cum se laudă unii că rup în două pisica
eu nu-i cred
pisicile au nouă vieți și din două bucăți cine știe cu
ce te-alegi
așa și cu tine ghizela
te-am iubit de frică întâi/ mi se părea că dacă plec
atunci o să te iei după mine/ o să arunci cu boabele
alea din pungă
ar fi rămas porumbeii flămânzi
prin urmare a fost și un sentiment de compasiune la
mijloc
o solidaritate cu poporul înaripat
ultima oară ghizela nici nu mai știu de ce te-am iubit
boabele se terminaseră punga era la coș
porumbeii… cu gușile pline
ai plecat și absența ta a căpătat corporalitate
mă strângea cu furie de gât/ ah ghizela
acum știu de ce te-am iubit ultima oară
nu mai puteam nici să respir
o, Alexei Maximovici,
îmi vreau inima înapoi!
sunt dezmoștenitul Danko,
mi-e dor de-o arșiță-ntre coaste:
în zadar electricitatea sub frunte/ dacă
nimeni nu-și face casă aici,
luminez precum tigva dovleacului
în nopți de Halloween,
vitejia mi-este clei din sânge și praf,
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lipește de cotorul istoriei
un ieri peste altul;
m-am visat în filmul cu Apocalipsa,
Alexei Maximovici,
aveam degetele pline de plastilină;
jur-împrejur, grămăjoare de inimi:
verzi, albastre, vineții,
dar ce ascunzi sub pelerină?!
mărunțișuri
aceasta este strada tomis/ nu…era
nea nicu sifonarul da butelca de-un kil cu 25 de bani
punea-n pahar o lingură de sirop
turna sifon
simțeai până-n suflet aroma și răcoarea vișinelor
yossi jidanul
pentru căptușeli folosea numai mătase
aerial silk
pălăriile sale cu boruri înguste și boboci într-o parte
făceau furori
când le puneau pe cap femeile
călcau înțepat să semene cu madamele
dacă ți se deșirau ciorapii
o apelai pe tanti aglae

avea ace de cocleții fiecăruia
îi remaia
și mai țineau un sezon cel puțin
dar cea mai vestită tot roza croitoreasa
rămânea
întreaga câmpie islaz își făcea costume de paști la ea
pentru mâna de lucru ieftină
în plus
primea de la soru-sa din america
niște nasturi/ țâță de mâță
unde-au dispărut oamenii ăștia
au plecat pe rând/ ori s-au înțeles
să plece toți odată
nu știu
acum la roza e beauty salon
cu programare
în casa jidanului yossi
s-a făcut o bancă
îți dă repede bani
de plătit
ajung ratele până la nepoți
nici sifonărie nu mai este
supermarchetul are prigat nectar coca light
nu te răcorește nimic precum siropul lui nea nicu
dar n-ai ce face

Arkadia Akwedukt
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Anatol EREMIA
(REPUBLICA MOLDOVA)

Identitatea toponimică românească
Toponimia Basarabiei, în ansamblul ei, prin
conţinut şi formă, este românească. Sub toate aspectele lingvistice numele topice prezintă trăsături
comune cu cele din restul teritoriului dacoromân,
încadrându-se astfel în sistemul toponomastic general de limbă şi cultură românească. Identitatea numelor topice în spaţiul populat de români rezidă, în
primul rând, în unitatea limbii, culturii şi tradiţiilor
poporului nostru. Mediul social-istoric şi economic
comun, modul de viaţă similar, condiţiile fizicogeografice şi naturale asemănătoare sunt factorii
care au generat, de asemenea, crearea aceloraşi denumiri şi modele structurale în nomenclatura topică
românească. Circa 800 de localităţi din cele aproximativ 2000 de aşezări umane din Basarabia, existente în prezent, adică 40 la sută, au denumiri identice sau asemănătoare cu cele peste 2350 de aşezări
de pe teritoriul actual al României, numărul total al
acestora fiind în prezent aproximativ de 13.500 de
sate şi oraşe.
Până la începutul sec. al XIX-lea, raportul
acesta a fost altul şi la sigur în favoarea denumirilor
identice. Regimul de oblăduire ţaristă în Basarabia,
după anexarea provinciei la Imperiul Rusiei în anul
1812, până în anul 1918, a influenţat negativ nomenclatura topică basarabeană. Denumirile multor
localităţi au fost denaturate, adaptate la limbajul
administraţiei ruse, traduse, substituite. Numelor
româneşti în -ani/-eni şi -eşti li s-au înlocuit formanţii prin terminaţiile străine -anî/-eanî şi -eştî
(Briceni – Briceanî, Fioreşti – Floreştî, Râşcani –
Râşcanî etc.). Mai toate satele apărute în cursul sec.
al XIX-lea au fost denumite în ruseşte
(Alexandrovka,
Borisovka,
Konstantinovka,
Mihailovka, Nicolaevka, Romanovka etc.).
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Ceea ce n-a reuşit să facă administraţia
ţaristă în toponimia basarabeană, întru înstrăinarea
acesteia, în perioada postbelică procesul destrămării
l-au continuat autorităţile sovietice. Deformate, mutilate, eronate – numai să nu semene între ele denumirile de localităţi din stânga şi din dreapta Prutului.
În perioada sovietică şi-au pierdut vechile denumiri
circa 200 de localităţi, în urma substituirii lor cu alte
denumiri, considerate de ideologii „timpului roşu‖
mai adecvate şi corespunzătoare politicii de colonizare şi de deznaţionalizare a băştinaşilor. Multe
denumiri identice au dispărut în urma lichidării
aşezărilor respective, declarate de autorităţi ca fiind
lipsite de perspectivă socială.
Identitatea onimică dintre satele din Basarabia şi din restul spaţiului românesc se manifestă sub
diverse aspecte lingvistice. Din punct de vedere etimologic, omogenitatea onimică rezidă în proprietatea numelor de localităţi de a avea aceeaşi origine
lingvistică predominant românească în tot spaţiul
carpato-danubiano-pontic, de la Tisa până la Nistru
şi dincolo de Nistru. Pretutindeni aici prevalează
numele de locuri şi localităţi de provenienţă românească, formate cu ajutorul procedeelor şi mijloacelor derivative proprii, între care şi formaţiile în eşti şi -ani/-eni: Avrameni, Florești, Focşani, Băneşti, Brătuleni, Călineşti, Costeşti, Nisporeni, Todireşti, Vărzăreşti. Aceste nume topice cu bază antroponimică ne trimit adesea la vechi conducători ai
obştilor săteşti (cnezi, juzi, vătămani), la foştii proprietari de moşii şi sate (boieri de divan, demnitari,
oşteni), la primii locuitori şi întemeietori de sate.
În plan lexical se impun numele topice provenite din apelativele moştenite din geto-dacă și
latină. Câteva exemple. Numele de obârşie carpatină
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Chicera, explicate printr-un etimon autohton
(kikhera „deal, munte‖), au coborât spre sud şi spre
sud-est, prin Bucovina şi Moldova de Nord, până în
ţinuturile Lăpuşnei şi Tigheciului. Le găsim atestate
în stânga Prutului încă din sec. XV-XVI. Runcurile,
denumirile cu bază etimologică latină (lat. runcus <
runcare „a curăţa un teren de buruieni şi mărăcini‖),
ca şi Curăturile, formaţiile onimice proprii (< a cura
„a despăduri, a defrişa‖ + suf. -(ă)tura) formează
arii stabile în toate regiunile muntoase şi de pădure
din acest imens spaţiu geografic. Matca Runcului,
Valea Runcului sunt nume topice minore din centrul
Basarabiei (judeţele Chişinău, Ungheni).
Deosebit de numeroase sunt identităţile
toponimice de factură topografică. Câteva exemple.
Nume oronimice: Găvanu, microtoponime şi un
nume de sat în fostul ţinut Tigheci (Basarabia) –
Găvanu, locuri, şi Găvanele, localitate în jud. Brăila
(România); Hârtopu, 10 localităţi şi extrem de numeroase locuri în Basarabia – Hârtop, sate în jud.
Neamţ şi Suceava, Hârtoape, localitate în jud. Iaşi
(România); Măgura, Măgura Nouă, Măgureanca,
Măgurele în raioanele Fălești şi Ungheni (Republica
Moldova) – Măgura, 19 sate în judeţele Bacău,
Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, Olt,
Prahova, Măgurele, mai multe sate în judeţele
Bistriţa-Năsăud, Ilfov, Mehedinţi, Tulcea (România). Nume hidronimice: Fântâna Albă, sat în rn.
Edineţ, Fântâna Zânelor, localitate în fostul judeţ
Ismail, în plus circa 500 de locuri (Fântâniţa, Fântâna Moşilor, Fântâna Fetelor, Fântâna din Zăvoi)
în Republica Moldova – Fântâna Doamnei, sat în
judeţul Călăraşi, Fântânele, localităţi în judeţele
Alba, Arad, Bacău, Dolj, Iaşi, Mureş, Sibiu, Suceava, la care se adaugă o sumedenie de microtoponime
similare din România.
Identitatea de nume topice a fost generată de
multe ori şi de factori particulari, locali, de anumite
fapte, evenimente şi întâmplări din viaţa oamenilor
din zonă. Strămutarea populaţiei de pe malul drept al
Prutului pe celălalt, de exemplu, a dat naştere
următoarelor aşezări cu aceleaşi nume: Zbieroaia
(jud. Iaşi) – Zbieroaia (rn. Ungheni), Pogăneşti (jud.
Vaslui) – Pogăneşti (rn. Lăpuşna), Costuleni (jud.
Iaşi) – Costuleni (rn. Ungheni), Paşcani (jud. Galaţi)
– Paşcani (rn. Cahul), Medeleni (jud. Iaşi) – Medeleni (rn. Ungheni) etc.
destineliterare@gmail.com

Oraşul Râşcani din Republica Moldova (numit în
partea locului şi Râşcanu), precum şi Râşcanii, fostă
moşie şi sat, acum cartier al oraşului Chişinău, i-au
avut ca proprietari de ocine în sec. al XVIII-lea, respectiv pe Toader Râşcanu şi pe fiul său Constantin
Râşcanu, ambii descendenţi dintr-o viţă de neam
Râşcanu, originari din Râşca, sat şi mănăstire în jud.
Suceava.
Toader Bubuiog, pârcălab de Roman (15161523) şi mare logofăt (1525-1537), sol al lui Petru
Rareş în Transilvania (1527), Turcia (1528) şi Polonia (1532), ctitor al mănăstirii Humorului (1539),
stăpânea în sec. al XVI-lea moşii pe dreapta şi pe
stânga Prutului, în cuprinsul cărora au luat fiinţă mai
târziu patru sate: Bubuiogii pe Frumuşiţa; Bubuiogii
de lângă lacul Beleu, care împreună cu Sărăienii au
format mai târziu localitatea Slobozia Mare de astăzi
(rn. Cahul); Bubuiogii de la Cahul, în ţin. Tigheciului; Bubuiogii de la Bâc, astăzi comună suburbană a Chişinăului, denumită Bubuieci, toate
aşezările dispunând de vechi atestări documentare.
Crearea de slobozii a prilejuit apariţia unui mare
număr de toponime identice, circa 25 de localităţi în
Republica Moldova (Slobozia, Slobozia Mare, Slobozia Doamnei, Slobozia-Horodişte, SloboziaMăgura, Slobozia-Şireuţi etc.) şi 35 în România
(Slobozia, Slobozia Nouă, Slobozia-Boteşti, Slobozia-Cioreşti, Slobozia-Oancea, Slobozia-Suceava
etc.). Primele slobozii cunoscute datează încă de la
începutul sec. al XV-lea. Acestea erau „sate de
milă‖, dăruite de domnitori marilor dregători, curtenilor, căpeteniilor de oşti „pentru dreapta şi credincioasa lor slujbă faţă de domnie şi ţară‖. Mai târziu
crearea de slobozii a urmărit şi alte scopuri: consolidarea situaţiei economice a latifundiarilor şi a
mănăstirilor, popularea locurilor „de pustiu‖ şi a
satelor cu puţini locuitori sau părăsite cândva. În
aceste localităţi aveau dreptul să se strămute oamenii
veniţi din alte regiuni şi numai în rare cazuri oameni
de pe loc, dar „fără dăjdii şi fără bir‖, adică liberi, în
limbajul epocii slobozi. De aici denumirea aşezărilor
respective slobozie, termen devenit nume propriu
pentru numeroase localităţi.
Identitatea toponimică general românească a
fost demult observată, dar nu şi suficient de bine
argumentată şi just interpretată. Astfel, la baza unor
coincidenţe de nume ale satelor menţionate docu83
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mentar în sec. XV- XVI, pe teritoriul Transilvaniei
şi Moldovei, a fost lansată teoria migraţionistă, conform căreia românii ardeleni s-au deplasat spre est
de Carpaţi anume în perioada de atestare (sec. XVXVI), şi nu mai înainte. Astfel s-a încercat a demonstra prezenţa mult mai timpurie a slavilor în
Moldova faţă de români care, chipurile, au pătruns
aici mai târziu şi deci reprezintă o populaţie venită,
migratorie, care „a ocupat‖ şi „a colonizat‖ aceste
teritorii. Au fost emise şi alte opinii, potrivit cărora
coincidenţa de nume topice ar fi întâmplătoare sau,
mai mult, artificială, special creată de administraţia
română în perioada antebelică. Or, lucrurile s-au
petrecut, după cum am văzut, tocmai invers.
A fost şi mai e nevoie de mari eforturi spirituale şi profesionale pentru a dărâma temeiurile doctrinei „prefabricate‖, eronate, conform căreia moldovenii ar vorbi o limbă aparte, o altă limbă, deosebită de cea română, din care cauză, chipurile, ei ar
trebui să dispună deci şi de o altă scriere, de o altă
literatură, de o altă onomastică şi, prin urmare, de o
altă toponimie. Politica aceasta este promovată şi
astăzi de către liderii separatişti din Transnistria, ba
şi de către unii parlamentari şi demnitari actualmente la putere.
Reconstituirea fondului toponimic românesc,
revenirea la denumirile tradiţional-istorice ale satelor şi oraşelor noastre, punerea în drepturi, cu statut
de aşezări independente, a localităţilor odinioară
comasate sau scoase din evidenţă, reglementarea
scrierii numelor topice – aceste revendicări şi acţiuni
vor restabili echilibrul identităţii onimice şi vor renova patrimoniul toponimic naţional basarabean.
În anul 1991, când luaseră amploare evenimentele din cadrul mişcării de eliberare din
cătuşele totalitarismului sovietic şi de renaştere
naţională a românilor din Basarabia, Societatea
„Limba Noastră cea Română‖ din Chişinău a lansat
acţiunea patriotică de intensificare a legăturilor de
prietenie dintre românii din dreapta şi din stânga
Prutului, sub genericul Sate gemene cu denumiri
identice. Săptămânalul „Literatura şi arta‖, din 31
ianuarie 1991, publica, la rubrica Hai să dăm mână
cu mână, o pagină cu acelaşi generic, semnată de
cercetătorii Emil Mândâcanu, Ion Holban şi Anatol
Eremia. Acum trei ani, în 1998, Societatea „Limba
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Noastră cea Română‖ din Chişinău (preşedinte Valentina Butnaru) şi Societatea „Ştefan cel Mare‖ din
Suceava (preşedinte Mugur Andronic) au relansat
împreună aceeaşi acţiune, scopul preconizat fiind
stabilirea unor strânse relaţii de frăţie şi întrajutorare
pe toate planurile între locuitorii satelor cu denumiri
identice situate pe ambele maluri ale Prutului. Pentru
a susţine în continuare această acţiune, revista
„Flux‖ din Chişinău, timp de aproape doi ani, începând cu 4 septembrie 1998, a publicat la tema dată
materiale cu caracter istoric, geografic şi lingvistic,
inclusiv repertoriile localităţilor cu denumiri identice
sau etimologic înrudite din judeţele din România şi
din Republica Moldova. Un studiu şi o serie de materiale la aceeaşi temă au fost publicate în revista
„Ţara‖, în lunile septembrie – decembrie 2000.
Drept consecinţă, legăturile de prietenie şi frăţie ale
locuitorilor din „satele gemene‖, într-adevăr, s-au
amplificat şi şi-au lărgit spaţiul geografic. S-au stabilit relaţii economice şi culturale directe între mai
multe comune şi sate cu aceleaşi nume (Colibaşi,
Vorniceni, Stroieşti, Pogăneşti, Slobozia, Costeşti,
Todireşti, Medeleni), locuitorii de pe ambele maluri
au realizat acţiuni comune la nivel de localitate,
şcoală, familie.
Studiul identităţii numelor de locuri şi localităţi de pe ambele maluri ale Prutului va contribui
negreşit la cunoaşterea istoriei, limbii şi literaturii
naţionale, va servi drept prilej, după atâtea decenii
de despărţire şi înstrăinare, puse la cale de străini, de
a ne apropia frățește unii de alţii, organizând acţiuni
comune la toate nivelurile şi în toate sferele de activitate.
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Hasan ERKEK
(TURCIA)

DENİZ KIZI
Kaç kar-boran geçti üstümden
kaç kez dolu yedi yüreğim
çığlıklarım yankılandı dağlardan
gri bir göğe asılıp kaldı
Bir bir ölüyor hücrelerim
kahrından, öfkesinden
korkuyorum haramiler şehrinde yitip gitmekten
Denizkızı Eftelya
çık düşlerimin hapsinden
kılavuz et sesini yoluma
götür o masal ülkesine
yedi kat denizen dibindeki
buluşalım düşle gerçeğin eşiğinde
Yumuşaklığınla dokun yaralarıma
tuzlu sularda ruhumu yıka
gizini esirgeme
sağılt beni, hazırla
çünkü yeniden başlayacak fırtına
MERMAID
Countless snowstorms have passed over me
countless times hail has hit my heart
hills have echoed my cries
hanging on to a gray sky

Dear Mermaid Ephtalia
go out of the prison of my dreams
let your voice guide me
take me to that land of tales
which is seven storeys down beneath the sea
let‘s meet on the brink of dream and reality
Touch my wounds with your tenderness
wash my soul in salty waters
do not refrain from sharing your secret
cure me, preparing
for the storm that is about to begin
DİLEK
Ah benim kırkık saçlı, ritmi aksak
ölçüsüz, uyaksız hayatım
çarpıp durma ruhumu kaldırım taşlarına
öpmelere, sevmelere açken her yanım
götürüp götürüp ölümün yatağına bırakma
WISH
Oh my rhymeless meterless life,
My arhythmic life with trimmed hair,
don‘t keep banging my soul on to sidewalk stones
when all my being strives for kisses and loveful
touches,
don‘t keep taking me to the bed of death
English translation from Turkish: Tarık Günersel

My cells are dying one by one
because of grief and anger
I‘m afraid of disappearing in the town of kharamees
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Eugen EVU
(ROMÂNIA)

«Poet cu un parcurs bibliografic bogat, cu o personalitate literară ferm constituită, Eugen Evu ar reprezenta, nu numai
geografic, tipul scriitorului din centrul teritoriului liric românesc .Vin să susţină aceasta câteva aspecte specifice, un tradiţionalism
actualizat, responsabilitatea estetică, fondul religios, cultul naturii, consecvenţa stilistică...», «O perseverenţă sisifică, un fux
lingvistic impetuos ssunt semne ale profeţiei ca har poetic. Creaţia lui Eugen Evu ilustrează întocmai propria-i spusă: «Spiritul se
dezbracă-n cunoaştere «Eugen Evu este un poet orfic, înzestrat cu har, făcut să evoce mereu înnoit miracolul lumii, al vieţii, al
cunoaşterii ..Fiece cuvânt, mitizat,devine locuit de zeu. Autorul se află tot timpul într-o sărbătoare sufletească, într-un extaz
gândit … » (Paul Aretzu, Viziuni critice)

Ion CHICHERE Poetul florii de vârtej
n. dec. 1954, d. 13 sept. 2004
L-am cunoscut, ca om şi prin corespondenţe,
operă şi reciproce colaborări în reviste, pe acest Poet, eseist şi mentor cultural în special pentru noua
generaţie, care îl venera ca Maestru, poet pe care lam considerat ca aparţinînd genialităţii europene via
Villon, Rimbaud, Trakl, parţial Bacovia, Labiş,
Ursachi, Stănescu, A.E. Baconsky, Alui Gheorghe,
întregii pleiade a marilor tragici, aşa-zişi‖ poeţi blestemaţi, Aretzu ar zice stigmatizaţi, însă El a fost şi
rămâne el însuşi, un mare poet român. Între sutele
lui de poeme, unul a străbătut prin cântec, ecourile
deztunecate ale Misterului că suntem:.‖ FLOARE
DE VÂRTEJ‖.Cu câteva regretabile excepţii, motivate extraliterar, prezenţa lui nu i-a lăsat indiferenţi
pe cei foarte legitimaţi a se pronunţa critic. În semn
de evocare din acel spaţiu atribuit de Laurenţiu Ulici
şi mie, şi lui, fără – de- timp, iată un corolar fragmentar al referinţelor, între anii 1980- 2003 conspectat de Minimalia Ion Chichere, de confratele nostru Gheorghe Jurma, în anul morţii poetului, şi din
surse oferite mie, după moartea tragică a poetului, de
soţia sa Florica, la Reşiţa. Reiterez ideea întemeierii
la Reşiţa a unui Muzeu memorial cu numele său, fie
şi graţie cultului boem întreţinut acolo de foştii lui
convivi. ( Eugen Evu) Gheorghe Jurma, Semenicul
nr. 10, 1980
„ Boem incurabil şi amator de spectacol,
trăind poezia ca pe adevărata sa viaţă, contradictoriu
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în entuziasmul şi încrederea faţă de vers…‖, el scrie
cu luciditate supravegheată versuri concentrate, şlefuite, axate pe metafore explozive‖.Mircea Bârsilă,
Calende 1-3, 1995
„Crezînd în inspiraţie ( şi avînd inspiraţie),
Ion Chichere este o rara avis în peisajul liricii
noastre de astăzi ,,,care are acces la poezie în ipostaza ei de zgomot al universului‖…
Gabriel Stănescu, Ziua, oct. 1997.
„Debutînd în 1990 cu „ Poeme vesele şi triste
prin cârciumi comuniste‖, acum este mult mai
preocupat de staraturile de adâncime ale poemului
(Abisaliile,n.),… ceva din cutremurul ontologic ce îl
încearcă pe fiecare scriitor atunci când începe să se
îndoiască de rostul său pe Pământ şi în poezie‖.
Radu G. Ţeposu, Cuvântul nr. 254, 1997.
„El aparţine prin datele biografice şi activitatea sa literară, optzeciştilor În cele opt volume de
versuri apărute până acum, radiografiază cu graţie
lirică crispările unei fiinţe fragile care tatonează, cu
un soi de politeţe existenţială, tulburările vieţii, mai
degrabă deceptiv decât entuziast. El face din contemplaţie un act pur de extază‖. Geo Vasile, Luceafărul nr. 33, 1998.
‖Ion Chichere este foarte atent la perpetua
permutare a formelor, exultînd întru dematerializarea elementelor‖…‖ Acest joc al umilinţelor face
parte din orgoliul unui mare poet‖, gata să se jertdestineliterare@gmail.com
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fească pe sine şi poezia sa, din iubire faţă de frumuseţea vieţii‖.
Alex Ştefănescu, Flacăra nr. 8, 1999.,,‖ profet pe care nu-l aude nimeni, din cauza huruitului de
tramvaie şi a casetofoanelor date la maximum,Ion
Chichere continuă sp avetizeze umanitatea asupra
riscului de a-şi faslifuica existenţa prin îndepărtarea
de natură‖.
Cartea de beton este un mesaj patetic lansat
în lume cu conştiinţa zădărniciei‖.Adrian Alui
Gheorghe, Convorbiri literare, nr. 9 sept. 1999
„Aflată între seducţia inconştientului şi rememorarea emoţionant a biografiei, excepţională
prin însăşi condiţia ei de unică şi irepetabilă aventura, poezia lui Ion Chichere din volumul Fizeş e o

probă de talent în maturitate‖. Ştefan Augustin Doinaş„ Ion Chichere a trecut, treptat, de la o lirică de
precise şi crude impresiii urbane, unele de-a dreptul
naturaliste, la o foarte subtilă emoţie în faţa universului rural, crud şi expus, ca o fructă aproape de
pârguire, poate tocmai pentru a sublinia că într-un
poet autentic, cântă simultan „privighetoarea şi cucuveaua‖.
Gheorghe Grigurcu, România Literară, nr. 46, nov.
2003
„Ion Chichere dinamitează marginile ce-l
împresoară dureros, oferindu-ne, cu o satisfacţie
candidă de poet autentic, o feerie de explozii în
lanţ‖.

Ioan Seu, Deva (Un DESTIN asumat… cum zice Eugen Evu)
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Victoria FĂTU NALAȚIU
(ROMÂNIA)

Poezii
Pe cărările creaţiei

şi-mi scaldă ochii şi mâinile în culorile macilor.

Singurătatea oferă umbre pe pagina goală,
lumina ei se scurge printr-un foc bengal…
Aligatorii cuprind timpul cu râvnă bestială,
gravându-l în cuvinte cu greul lor pumnal.

Gândurile mi se aprind, când păzesc stelele,
care cresc în voie valoarea Universului fără început.

Războiul inimilor creşte nevăzut,
se scaldă-n nesomnul vrăjit din nevreri.
Între îngeri şi demoni visul e pierdut,
iubirea nu mai simte dorinţa din învieri.
Valurile nopţii deschise spre Nirvana
zgârie şi-n gânduri cu zgura din zăbrele.
Zilele-s negre, lărgesc în adâncuri rana,
sânge coboară năprasnic în frigul din stele.
La marginea agoniei fulgerele nopţii
trezesc urmele macilor în floare.
Singurătatea-i jugul din plănuirea sorţii
ce trebuie purtat cu stoică răbdare.
Umbrele alungate din minţile semeţe
trec bolovani de aur prin urechi de ac.
Botezul veşniciei asprit e de poveţe,
încoronează viaţa cu un fir de mac.

Din lanţul de susţinere cu lună plină,
izvorul „Găurilor albe‖şi carnea de piatră
slobod în voie îngerii, cu un surplus de ochi,
ce descoperă sălbatic alte galaxii.
Din spirala vieţii viermele„Eunice‖vibrează,
puterile inimii lui invadează seminţele şi le înşurubează
cu alte decodificări, cu alte simboluri,
care vrăjesc toate încolţirile…
Numai veninul din acul albinei înviorează clipa.
Numai bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului.
Frumuseţe răpitoare - într-alt cer de poezie
Poetul merge înainte!
Cu foamea şi setea neliniştii
intră-n transa creatoare.
Dezleagă lanţurile vremii,
căutând misteru-n frumuseţe.

Minţile semeţe sunt botezate la izvorul veşniciei.
Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului.
Bibliotecile adâncesc fântânile în salba curcubeului.
Privind curcubeul, m-am împrietenit cu frumosul,
cu dorul nebunatic al frumuseţilor răpitoare
care mă opresc mereu din însămânţarea luminii
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Săgeţile cunoaşterii îl robesc…
Prin aşteptare,
visele-i alunecă
în spaţiul dintre gânduri.
Pe praguri vii, alt câmp energetic,
timpul curge prin alte limbaje
ş-aprinde viziunile imageriei.
destineliterare@gmail.com
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Poetul merge înainte,
fără griji, ca un falnic „Neutrino‖!
Se împrieteneşte cu „Tahionii‖
şi trece pragul luminic…
Se-ncarcă de viziunile „Psitronilor‖
să vindece spiritul omenirii.

dintre lumi din multivers.
Poetul merge înainte…
Gândurile lui vioaie de credinţe înfăşurate,
adâncesc încuviinţarea de incantaţii în sfumato:
- se schimbă-n surâs Gioconda, prin împrieteniri cu
Dante;
- ecuaţiile lui Einstein cresc în sacră geometrie,
frumuseţe răpitoare într-alt cer de poezie.

Pe pojghiţa subţire a imaginaţiei
coroana infinitului e-ascunsă
între „stringuri‖ jucăuşe,

Premiul International Corona, poezie cuantica, martie 2016

Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar
I
RISULTATI
DEL
PREMIO
LETTERARIO
INTERNAZIONELE CORONA I EDIZIONE 2015-2016
RISULTATI IN LINGUA ROMENA
Sez. A Poesia inedita a tema imposto: poesia quantica
Menzione speciale:
Frumusețe răpitoare di Victoria Fătu Nalațiu di Bistrița, Romania

Glasul poetului
Glasul poetului nemureşte în sufletul meu,
sădeşte în cântecul lunii cuvinte atât de arătoase,
încât stelele se ascund de îngrijorare şi pălesc.
Mă trezesc la răscruce secătuită de întrebări.

rebele,
se delectează cu măştile oribile ale pasiunilor,
sporind ceaţa cu reverii.
Mă trezesc nestăpânită cu impulsuri elementare.
Glasul poetului, plin de euforie incertă,
se îmbată la rece şi-aduce la vedere câteva luminişuri,
ce le scaldă-n rănile resemnării.

Glasul poetului străpunge necunoscutul,
soarbe mana ascunsă şi stârneşte furtuna
în dialog cu absolutul.

Mă trezesc înfrânată la rădăcinile unui izvor.
Mă trezesc ne-nfrânată în taina încleştărilor.
Glasul poetului învăluie temperaturile înalte,
sterilizează pasiunile şi devine un sloi de gheaţă.
El şlefuieşte din greu metale,
le compară cu cristalele luminii.

Glasul poetului, lucid şi demonic,
şi-amestecă visele-n amărăciune
şi le prelucrează în malaxorul orgoliului său
cu fantomele din curcubeu.

Mă trezesc cu credinţa despătimirii.
Mă trezesc
cristalizată.

cu

răbdare

într-o

altă

imagine
Poetul şlefuieşte din greu cristalele lumii.

Glasul poetului se îndoieşte şi scormoneşte în verbe
destineliterare@gmail.com
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Îmblânzitorul de culori
Deodată îi cresc aripi,
aripi de zbor!

Dorinţa chemărilor duce îmblânzitorul
într-o lume sălbatică a culorilor.

Zboară
neaşteptat şi năprasnic peste labirintul deschis
în luminile altor adevăruri!

Pe neumblatele cărări
creşte singurătatea însetării…
Nestăpânit,
bea din căuşul palmei din prea multe izvoare.

Libertate!
Orizontul nemărginirii adânceşte frumuseţea
în spaţiile lărgite de întrebări…

Cuvinte grele stârnesc tainele necuprinse…
Gândurile grele trezesc ţărmuri stelare.
Îmblânzitorul loveşte stelele cu sufletul.

Călătoreşte neînfricat
printre fârtaţi cuprinşi de secetă,
printre vulturii albastrului,
printre rechinii din ape însângerate
şi printre reptile hrăpăreţe.

Numele lui creşte pe frunzele uimite de înverzire.

Toţi vor să-l supună!
El se refugiază printre morminte, spini şi pietre.

Nu-l întreba cum s-a întâmplat!
Nu va şti
nici când, nici cum, nici unde!...
În lumea sălbatică a culorilor stelele se lovesc de
suflet

În umbrele visării trupu-i încolţeşte.

Galeria GalAteCa de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I
Bucureşti , 2004, înainte de vernisaj
Criticul de artă Roxana Păsculescu (stânga) alături de Victoria
Fătu Nalaţiu( dreapta), autoarea expoziției

Câteva imagini din expoziție:

Iconostas
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Citate despre artă de -Victoria Fătu Nalațiu
- Când pictez am presentimentul că aduc la vedere o altă lume, neştiută, nevăzută nepământeană. 1*
- Drumul artelor se întreţine prin muncă, nu prin patimă și vorbe. 2*
*1 –a. Citat preluat în biografie Pictura | Constantin Grigoruta grigoruta.com/galerie-virtuala/pictura/ - b. www.intelepciune.ro/Victoria_Fatu_Nalatiu_830_citate_celebre;
-

c. Citate Victoria Fatu Nalatiu - Portal Info;

*2 -a. Citat preluat pe plan internaţional la Seminar despre Drum (Cale) « ROMONIA MAGAZINE – USA
armoniamagazineusa.com/.../seminar-despre-drum.. şi alte ţări.
-b SEMINAR DESPRE CALE | Revista ARMONIA - Saltmin Media
saltmin.com/2012/03/10/seminar-despre-cale/
-c. . Citat preluat pe plan internaţional şi în Germania | Revista ARMONIA
Iconostas
Semne spirituale
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Corneliu FLOREA
(ROMÂNIA)

Grub Street din Londra, are un loc aparte, unic şi fenomenal în istoria literaturii universale, fiindcă aici a început şi s-a
format tagma scriitorimii de închiriat, de mercenari cu peniţa numiţi hack writers.
Timp de două secole această strada şi împrejurimile ei a fost scena unei lumi literare şi artistice boeme, inegalabilă,
neasemuită, imortalizată, sarcastic sau dramatic, în literatura vremii. Pentru existenţă şi a izbuti, unii au scris contra cost orice li sa cerut. De aici s-a răspândit în lume pen for hire – condei de închiriat! Tot din acest mediu tumultuos, liber şi libertin, elevat şi
ordinar s-a desprins închipuirea, mult fabulată, că pisicile văd aureolele poeţilor şi scriitorilor şi se apropie cu pisicească apreciere de ei, îndepărtându-se de cei ce neavând aureolă n-au nici caracter.

Alexopatul rătăcitor
(Continuare)
Dan Alexe s-a întors în Europa, în Belgia
chiar în Bruxelles unde e mare căutare de poligloţi,
de mercenari pentru parlamentul european, considerat de mulţi europenii un teatru de marionete şi astfel, în AD 2015 , librăriile din România s-au umplut
de volumele lui Dan Alexe Dacopatia şi alte rătăciri
româneşti, editată la Humanitas-ul lui Gabriel Liiceanu. Editura nu scrie câte exemplare are tirajul
editat, doar că copyright îi aparţine. În cazurile de
cărţi comandate se practică această înţelegere între
cel cu bani şi interese - ce pe parcurs ies la iveală să i se scrie şi editeze la comandă cărţile. A trecut
ceva apă pe Tamisa de la începuturile modeste de
recoltare a mercenarilor cu peniţa pe Grub Street,
până acum, când interesele celor ce vor să stăpânească angajează mercenari pentru ţelurile lor mari,
globale, deci plătesc bine pe toţi care îi servesc. Dan
Alexe recunoaşte că nu a bătut, cu manuscrisul în
braţe, la poarta Humanitas, ci Gabriel Liiceanu l-a
invitat la editură. Domn mare Gabriel Liiceanu, de
editor nici nu mai vorbesc, are maniere alese, dacă
dedesubturile afacerilor au fost aranjate.
Volumul de 350 de pagini a lui Dan Alexe,
are opt secţiuni, ca opt raiduri de bombardamente
peste tot ce românii credeau, susţineau şi demonstraseră că face parte din identitatea lor milenară, dar
din care, după raidurile lui Dan Alexe s-a ales praful
şi pulberea, arătând la fel ca Dresda după 15 Fe92

bruarie 1945!! De ce?! Din interesul unor puternici
străini ce şi-au găsit mercenari pentru acest ţel de
cucerire şi jefuire. Din prima secţiune aflăm că noi,
românii trăim în ţara lui mici şi bere…că suntem în
depresie religioasă …cu basmele împrumutate de la
vecini … şi suntem nişte tembeli. Secţiunea a doua
este despre dacopatie, termenul este construcţia proprie a lingvistului poliglot, format din românescul
dac şi din grecescul pathie = suferinţă. Pathie –
suferinţă este des întâlnit în terminologia medicală :
cardiopatie, pneumopatie, hepatopatie şi tocmai era
să uit psihopatiile, adică suferinţele psihice, incurabile, ale unora, chiar cu multă carte, fiindcă vorba
ardeleanului, probabil, după Dan Alexe, împrumutată: unde-i multă minte, nu-i toată bună şi trag concluzia că mulţi domni o folosesc numai pe cea
nebună. Dacopatia este teza lui Dan Alexe prin care
respinge şi desfiinţează în mod grobian pe toţii românii, de la obişnuiţi la erudiţi, care încearcă, susţin
şi dovedesc însuşirile geto-dacilor şi specificitatea
de popor primordial din marea familie tracică din
antichitatea aşezaţi în partea de Sud Est a Europei.
Felul cum luptă împotriva veridicităţiilor arheologice, istorice, lingvistice în această secţiune demonstrează că este o teză comandată şi plătită.
Fiindcă la educaţia, cultura şi abilitatea verbală şi
scrisă pe care le are, numai aşa se poate explica ceea
ce a scris despre români sau, poate că s-a rătăcit
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mintal, făcând o formă personală de sociopathie, în
urma căruia i se poate crea un termen personal de
alexopatie. Am să revin la această secţiune pentru
explicaţii. Secţiunea a treia e o lucrătură lingvistică
amplă prin care ne copleşeşte cu împrumuturile
lingvistice între popoare, absolut firesc, dar nici un
popor nu a împrumutat vreun cuvânt, nici măcar o
onomatopee de la daci fiindcă, aşa cum se ştie de la
Dan Alexe încoace, dacii nu au fost în stare de o
limbă proprie ci numai de împrumuturi, pe care nu
le-au mai înapoiat. Şi, ca exemplu pe care îl comentează cu amploare, stufos ne aduce la cunoştinţă că
strămoşii noştri au împrumutat de la ruşi şi pizda,
aşa e în carte scrisă cu aldine. Merită, dacă nici de
atâta cuvânt nu am fost în stare în mii de ani să
formăm. Secţiunea a patra, demonstraţiile lingvistice
împotriva ideii că limba română ar avea rădăcini
proprii, continuă. Totuşi, în persiflare, prin jocuri de
rădăcini de cuvinte, s-ar putea ca mămăliga să aibă
ceva în comun cu noi fiindcă nu explodează !! Probabil, în cutia craniană a lingvistului, mâncările altor
popoare pot să şi explodeze, ca poliglot putea să ne
dea exemple. Secţiunea a cincea este despre importantul aport al cuvintelor ţigăneşti la îmbogăţirea
limbii pe care o vorbesc românii în aceste zile, când
foarte des folosesc mişto şi nasol. Şi nu numai atât,
dar mai ales cât ne-au îmbogăţit cultura şi faima în
lume. În următoarea secţiune ne demonstrează cât
suntem de balcanici, ne place sau nu, dar după Dan
Alexe ar trebui să fim mândri, chiar să renunţăm că
suntem din Munţii Carpaţi, să ne numim balcanici,
ce înseamnă de asemenea munte şi asta datorită
faptului că atât sârbii cât şi bulgarii cântă manele ca
şi românii, plus încă câteva argumente de alexopat !
Secţiunea a şaptea este foarte bine venită fiindcă ne
scuteşte de teoriile lingvistice antiromâneşti, Ne dă
un răgaz interesant, îl descoperim ca pe un narator
plăcut cu un dezvoltat spirit de observaţie pe care-l
prelucrează literar cu umor şi satirice sclipiri.
Susţin, şi acest capitol dovedeşte, ca este inteligent,
este literat, dar în loc să facă literatură de calitate, de
care este capabil, coboară în rândul mercenarilor
ordinari. Ultima secţiune, intitulată ‘‘Mult e dulce şi
apoasă‘‘ parafrazând ‘‘Mult e dulce şi frumoasă
limba ce o vorbim‘‘, ne dovedeşte cât de josnic
poate coborî un mercenar cu peniţa, în cazul de faţă
Dan Alexe, care îl atacă defăimător pe Mihai Emidestineliterare@gmail.com

nescu! Nici nu putea să-şi termine această cartea
comandată fără un atac la poetul nostru naţional, dar
o face pe la spate. cu josnicie, recurgând la un artificiu, cred ca dintr-un atavism psihic, introducând
poeţi naţionali din Sud Estul Europei, pe care îi clasifică în derizoriu poeţi naţionali provinciali, în
aceiaşi oală, în care referirile la Mihai Eminescu
sunt relevante, ajungând până unde se cere şi impune, prin corectitudinea politică a tot stăpânitoare,
la perpetuarea antisemitismului în România de azi.
Deşi la valoarea sa intelectuală e greu de crezut că
nu cunoaşte adevărul istoric şi reacţiile adverse, dar
mercenarii ţin cont numai de simbria lor.
Mercenarul alexopat  –ؘmanipulator pernicios
Dan Alexe, vrând să fie şi original faţă de patronul
său, a creat termenul de dacopatie şi derivate, referindu-se la dacologi şi dacofili, dar a ieşit o pseudodaco-patie, fiindcă aceşti români şi chiar şi nişte
străini, interesaţi de istoria noastră, începând de la
geto-daci, nu acuză nici o suferinţă, doar o curiozitate istorică, încercând să dezlege enigmele ei. Sunt
preocupaţi de istorie, arheologie, citesc şi călătoresc,
studiind vechi documente prin marile biblioteci,
admirând statui antice de daci prin marile muzee,
privind statuile celor opt daci nobili ca înfăţişare pe
Arcul de Triumf a lui Constantin cel Mare din Roma, se uimesc, se întreabă, deschid ipoteze şi teorii,
vor să dezlege dileme şi trileme istorice şi arheologice, se întâlnesc în congrese de dacologie, în spirit şi formă academică. Este o activitate intelectuală
normală, fără urme de suferinţe fizice sau psihice. E
drept în multe privinţe sunt nemulţumiţi.
Nu comentez ,doar amintesc că, în România interbelică, după apariţia volumului GETICA – o protoistorie a Daciei a lui Vasile Pârvan, cei ce se înţepeniseră definitiv în teoria romanizarii şi latinizării
Daciei au lansat împotriva lui o torpila de hârtie
daco-mania fără nici un efect, pentru că la vremea
aceia Ro-mania era întregită şi naţională, iar majoritatea românilor o iubeau cu dăruire, erau preocupaţi
de trecutul ei şi vroiau cât mai mult adevăr despre
identitatea lor. Azi, în vremuri de pre-globalizare
europeană, s-a trecut la Ro-fobie în care o mulţime
de Dani-Alexi atacă şi demolează trecutul şi identitatea României, calomniază şi defăimează românii
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din trecut ce s-au dedicat cu trup şi suflet patriei,
generaţii de-a rândul. Oare nu ar fi mai nimerit să se
ocupe corect de actualitate, de problemele generaţiei lor, că multe mai sunt, poate rezolvă vreuna.
Trecutul e trecut.

Grub Street, secolul XIX

Ascultaţi cum îşi începe alexopatul atacul pentru
care a fost plătit: ―Sursele antice despre identitatea
daco-geţilor sunt egale cu zero.‘‘(pag.50) Şi ca sa ne
convingă, compară cele zise de greci şi romani despre daci şi geţi cu valoarea mătasea-broaştei de pe
lac. Clar cu cine avem cunoştinţă. După un astfel de
enunţ categoric şi imperativ, Dan Alexe şi-a dat
examenul în faţa istoricilor, iar în faţa cititorului
educat devine un zero, pardon, 00 ! Cititorul român
ştie de la istoricul antic Strabo că ‘‘dacii şi geţii
vorbeau aceiaşi limbă‘‘ (prin urmare, dacii aveau o
limbă recunoscută, nu stăteau cu braţele încrucişate
pe marginea timpului după împrumuturi. Pentru
această precizare, hack writer moldovean îl consideră un zero pe marele istoric, geograf şi filosof antic. Ori îi bolând ori îi plătit să scrie bolânzii. Nici
istoricul Herodot, care timp de două mii de ani a
fost universal recunoscut ca cel mai mare istoric al
lumii antice europene, nu scapă pentru că a scris, în
Istorii – capitolul IV : ‘‘Cei mai viteji şi drepţi dintre
traci sunt geţii‘‘ pentru această comparaţie în favoarea geţilor, mercenarul cu peniţă îl scoate dintre
istorici şi-l face jurnalist (pag.52) acuzaţia fiind: a
scris după un zvon ! . Săracul Herodot, până la
alexopatul moldovean i-a fost ! Început promiţător,
94

istoricii antici sunt zero, deci şi istoria lor e zero, iar,
dacă i se comandă, Dan Alexe scrie el o istorie antică, pentru că el ştie mai bine decât Herodot şi Strabo cum a fost atunci !. După ce şterge şi neagă sursele antice, trece la teritoriul dacic despre care scrie
că e o construcţie romantică a dacopaţilor, construcţie pe care el lingvistul o demolează cu condeiul;
atât dimensiunile cât şi populaţia Daciei. Pentru el
nu a existat un regat unit sub Burebista sau Decebal,
ci doar un teritoriu sălbatic, cu populaţie redusă şi
dispersată, căruia nu i se cunosc limitele şi pe care
trăiau grupuri tribale neomogene, migratoare ce
vorbeau limbi diferite. Aceste fabulaţii le întinde pe
pagini întregi şi în concluzie: Îi numim ‘‘daci‘‘ pentru că aşa ne-a învăţat romantismul naţionalist de la
Bălcescu şi Pârvan încoace (pag. 58) Cât de mare
poate fi rătăcire unui psihopat, cât de falsificator
poate deveni pentru o simbrie, oricum l-a depăşit în
teorii pe istoricul Robert Roesler, care a golit Transilvania de rumâni pentru ca unguri să spună că au
fost primii acolo !!. Sunt hărţi ale europenilor pe
care Dacia este trasată şi însemnată un mileniu întreg, se găsesc şi la Vatican, din nefericire nu se mai
găsesc cele două volume istorice ale războaielor
daco-romane. Patru războaie au dus romanii imperiali împotriva dacilor până au reuşit să cucerească o
parte din Dacia, cea care avea aurul şi sarea,
domnule Dan Alexe, două sub Împăratul Domiţian,
şi două cu Împăratul Traian, acele istorii ne-ar fi
adus mult mai multe date istorice despre daci şi Dacia, aţi fi avut mai multă mătasea broaştei pe balta
pe care orăcăiţi ! Dar şi fără ele, oamenii citiţi ştiu
de daci şi Dacia. Împăratul Traian, după războaiele
cu dacii, în semn de bravură militară, şi-a luat şi
numele de Dacicus, fără să ştie de romantismul
naţionalist a lui Bălcescu şi Pârvan. Să argumentam
pentru cititor - pe alexopat îl lăsam în plata preglobalizării de Bruxelles – în Forumul Roman se
află cea mai mare istorie gravată în piatră, din toate
timpurile, şi sunt despre războaiele dintre daci şi
romani pe Columna lui Traian !! De ce oare, când
într-o mie de ani romanii republicii şi imperiului au
dus-o dintr-un război în altul ? De ce dintre sutele
de războaie în care au fost învingători au ridicat
numai câteva arcuri de triumf si columne, iar Columna lui Traian, e cea mai mare, cea mai elocventă
despre daci ?? Ca să apară un Dan Alexe, după
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aproape două mii de ani, să pună în scriitura lui de
comandă pe traci, geţi, daci şi Dacia în ghilimele, să
dea impresia că sunt născociri ale dacopaţilor lui !
Ce ordinar, să-şi defăimeze, pentru o mână de arginţi, naţia din care poate face parte !! Scriitorimea
şi istoricii români ar trebui să contracareze relele
intenţii, rătăcirile, lui Dan Alexe, care s-a alăturat
grupului Patapievici – Boia & comp! Nepăsarea faţă
de aceste minimalizări în ridicol şi defăimări grosolane este complicitate tacită sau poltronism din partea scriitorimii şi specialiştilor români, care se scuză
cu nu ne punem mintea cu Dan Alexe ! Foarte,
foarte greşit fiindcă el este inteligent şi fără caracter,
prin urmare foarte periculos ca hack writer !
De la Bălcescu şi Pârvan, mercenarul sare la
gâtul lui Nicolae Densuşianu pentru că în mult comentata, în fel şi chip, Dacia preistorică, autorul este
înclinat spre fantezii şi teorii rasiale!?! Alexopatul a
luat-o razna rău de tot, mai avea un pic şi de la teorii
rasiale, ca e plina lumea de ele, îl putea considera pe
Nicolae Densuşianu un proto-legionar antisemit şi
primea un bonus. Dar şi fără această extensie scurtă
şi la modă , îşi lasă deoparte specialitatea – pe care
o afişează ca ştiinţa ştiinţelor, prin care el rezolvă
toată istoria lumii – când în fapt lingvistica, chiar aşa
de diversă, stufoasă şi amestecată, nu le poate duce
în spate pe toate câte ar vrea el şi se dă psihiatrul
‘‘cazului clinic‘‘ Nicolae Densuşianu ce este ignorant şi maniac de Secolul XIX (pag.60) Nu am citit
Dacia Preistorică a lui Nicolae Densuşianu, dar ştiu
că autorul a fost ardelean educat la Blaj şi Sibiu,
fiind un elev şi student eminent. A început ca notar
la Făgăraş, a devenit membru corespondent al
Academiei Române, apoi bibliotecarul Academiei,
când a făcut cercetări în bibliotecile din Transilvania, Ungaria, Austria şi Roma strângând 38 de volume de manuscrise despre poporul nostru, de la
daci până în zilele lui. A fost numit director al Bibliotecii Naţionale Militare şi a scris monumentala
istorie Revoluţia lui Horia în Transilvania şi Ungaria
Pe această somitate culturală a vremurilor sale,
alexopatul îl face caz clinic, cu următoarele semne
psihiatrice: ignorant şi maniac, ocultist, fără studii
de istorie, iar prin Dacia preistorică dă dovadă de
magmă dementă, un delir mistic.(pag. 60 şi 94) Ce
neruşinat, nici faptul că e mercenar cu condeiul, nul scuză. Secolul XIX-lea a fost un secol efervescent,
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cu tendinţe marcate de naţionalism în toată europa şi
protocronismul (protos = primul, cronos = timp) era
o adevărată carieră de date pentru bazele naţionalismului general din acel secol. Nicolae Densuşianu se
înscrie printre ceilalţi care au cercetat şi compilat
timpul începuturilor şi la fel ca toţi ceilalţi protocronişti a scris laudativ despre poporul său. Dacă istoricii, nu indivizi cu condeiul de închiriat, ar face un
amplu studiu comparativ între protocroniştii secolului XIX-lea vor vedea că toţi se înscriu în aceiaşi
parametri laudativi şi înfloritori ai naţiunii lor. Protocronismul se practică şi astăzi în istorie şi literatură, e doar o întoarcerea la primul timp, fără a fi
nevoie de autorizaţie semnată de Dan Alexe, ca să
nu mai vorbim de arheologie care scormoneşte după
primul timp istoric. Oamenii de cultură sunt liberi
să-şi aleagă preocupările şi să pornească cu ele la
drum, numai Cronos va hotărî dacă drumul fiecăruia
va fi lărgit, pietruit, marcat şi luminat sau va ajunge
o cărare înfundată în uitare. Prin urmare, cei ce scriu
să judece bine şi să nu acuze sau denigreze pe cei
din generaţiile anterioare, e decent să rămână în
rândul generaţilor lor cu critica semenilor. Voi
exemplifica cu Dan Alexe acest enunţ, presupunând
că nu s-ar fi născut în 1961 în Moldova, ci o sută de
ani mai devreme în Transilvania, ar fi făcut parte din
generaţia de romanii ardeleni a lui Nicolae Densuşianu, exact în timpul în care maghiarizarea românilor ardeleni atingea cotele de asimilării primejdioase, cum ar fi gândit şi ce ar fi scris Dan
Alexe ? În orice caz, nu ceea ce scrie astăzi după
urechea grefată la Bruxelles. Raţionamentul complex al evoluţiei sociale, de la o generaţie la alta,
este şi un catalizator de decenţă şi bun simţ social .

Nu vorbim de bun simţ social în cazul sociopaţilor şi psihopaţilor, o largă categorie de indivizi
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cu personalitate instabilă şi neprevăzute reacţii care,
în spatele unui şarm permanent afişat, condus inteligent, maschează trăsături egocentrice, de supremaţie
şi dominaţie, interese bine şi subversiv urmărite, pe
un fond afectiv minim reprimat de un egoism cavernos. Un tablou general din care face parte, mai mult
sau mai puţin, şi alexopatul mercenar în discuţie
care, după ce le-a dat istoricilor antici nota zero ,
după ce pe daci şi Dacia le-a scris în ghilimele, considerând că şi cuvintele uzuale le-au împrumutat de
pe la seminţiile ce au trecut prin spaţiul carpatodanubian-pontic, trece la un alt atac.
Întâi face pregătirea atacului, pe câteva pagini, în care ne scrie cum au fost asimilaţi total galii,
iberii (sic, lingvistule) celţii după care ajunge la
concluzia : unificarea lingvistică a Daciei s-a produs datorită latinizării şi graţie cuceririi romane
(pag. 70) Rog istoricii să desfăşoare această frază pe
argumente şi să desluşească clar intenţiile acestui
pen for hire – condei de închiriat. Eu, cititorul fără
studii, ştiu doar că în Anglia romanii au stat 400 de
ani, în Iordania 600 de ani şi nu i-au latinizat pe
băştinaşi, în schimb i-a unificat lingvistic pe daci în
165 de ani, având în vedere calităţile eminente de
profesori ai legionarilor cuceritori şi aptitudinile
dacilor faţă de latină cum nu s-au mai întâlnit în tot
Imperiul Roman !! Ştiinţificul lingvistic alexopat,
ştie şi mai multe, din care ne scrie şi nouă cititorilor,
că unificarea lingvistică a durat şi după retragerea
romanilor, prin contactul permanent cu triburi deja
latinizate dimprejur sau de la câmpie. Aşa da, acum
pricepem cum e cu unificarea lingvistică din
Maramureş până în Câmpia Bărăganului a rumânilor. Şi io, un dacofil ca atâţia alţii, fost medic în
Maramureş, credeam că şi-au păstrat limba lor fiindcă au fost daci liberi, cum au scris istoricii! Da de
unde, după moldoveanul lingvist aflăm noi, dacofilii, că nişte triburi latinizate, nu ştiu unde şi când, au
trecut munţii ce înconjoară Maramureşul să continue
opera unificări lingvistice prin latinizare. Ce noroc
că a găsit Dan Alexe o explicaţi pe care o impune.
Tot de la el citim că toţi ibericii (locuitorii Peninsulei Iberice ) au fost şi ei latinizaţi, cu mic cu mare,
cu excepţia bascilor protejaţi de izolarea munţilor
(pag.67) Curios că triburile latinizate din peninsulă
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nu au trecut munţii să-i latinizeze şi pe basci că erau
şi acolo trecători prin munţi la fel ca în Maramureş!
O lămureşte şi pe asta, altădată.
Îmi place tot mai mult de alexopat, nu-i prost
deloc, dar are o patie, o suferinţă cu personalitatea
şi-a pierdut integritatea şi pune raţionalitatea la
spate, când alege din istorie numai ceea ce trebuie să
scrie în cartea comandată. De exemplu, dacă
învăţaţii antici au scris apreciativ despre geto-daci
sursele lor le-a considerat egale cu zero, iar Herodot
a fost coborât din rang până la nivel de jurnalist!
Dar, găsind el în Xenopol că, atât Strabon cât şi
Herodot au arătat şi faţa cealaltă a medaliei despre
daco-geţi, nişte briganzi nomazi şi poligami (pag.76)
Dan Alexe jubilează încă odată , sursele antice nu
mai sunt egale cu zero, îi ridică înapoi în rang pe cei
doi şi începe canonada pentru care a fost plătit Din
nou dacii, de data asta fără ghilimele, sunt prezentaţi
ca ultimii oameni, seminomazi, detestând munca în
schimb preferând incursiunile de jefuire, fiind poligami pe ranguri, cu cât mai multe femei cu atât de
rang mai mare, femeile lor lipsite de moravuri, dacii
îşi vindeau surplusul de copii, mai ales fetele, fără să
aibă o limbă ştiută, de vreo cultură nici vorbă şi cu
religie ambiguă, mai mult rituale păgâne. (pag. 76 –
79 ) Aşa a scris, aşa îi amintim că, tot acest comportament era la modă în acele vremuri ale omeniri!! Şi
ca fapt divers, acei oameni, geto-dacii, cum or fi fost
ei, civilizaţilor imperiali le-au trebuit patru războaie
să-i înfrângă, şi numai o parte din Dacia. Şi fiindcă
tot am ajuns la civilizaţia imperială romană, nu vreţi
să ne scrieţi ceva şi despre morala împăraţilor romani, să luăm de exemplu pe Elagabalus?!!
Citindu-l pe Dan Alexe încep să înţeleg mai
bine sintagma noastră ţărănească de neam prost ce
se potriveşte mai bine unor domni cu carte, ce vor
să sară mai sus ca puricii – comparând după proporţii – şi mie a început să mi se facă greaţă corticală citind daco-inepţiile acestui hack writer. Să i le
citească Gigi Becali ce l-a dus cu helicopterul la
Muntele Atos, să afle cum l-a portretizat pe el şi pe
monahii români de acolo, suferinzi de un protocronism clinic.
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Crin FORBES
(ROMÂNIA)
Heat
by I.L. Caragiale
Translation from Romanian to English by Crin Forbes

Thermometer shows 102*, in the shadow... Around 3:00 p.m., under a scorching sun, a cab stops at
11-A Patience Avenue. Overwhelmed by the heat, a man gets off the cab walking slowly towards the door
where he places his finger on the doorbell. He rings once.... nothing; he rings two times... and nothing again;
he leans on the doorbell with his finger and he does not move... Finally, the butler comes to the door.
The two persons engage in the following dialogue, carried out on a calm, dignified tone of voice:
MAN: Is your master home?
BUT: Yes, but if someone called, he ordered me to say that he is at the country house.
MAN: Please let him know that I am here.
BUT: I can‘t Sir.
MAN: Why not?
BUT: The room is locked.
MAN: Knock at the door, he will open.
BUT: I would, but he took the key when he left.
MAN: Ha, you mean to tell me that he left.
BUT: No Sir, he did not leave.
MAN: My friend.... you are an idiot!
BUT: No Sir, I am not.
MAN: You just said that he is not home.
BUT: Oh no Sir, he is home.
MAN: Haven‘t you just said that he left?
BUT: No Sir, he did not leave.
MAN: All right, than he is home.
BUT: No Sir he did not leave town, he just went for a walk.
MAN: Where?
BUT: Downtown.
MAN: Which downtown?!
BUT: Bucharest.
MAN: Than you are going to tell him that I called.
BUT: What is your name Sir?
MAN: What‘s your business?
BUT: So I can tell him.
MAN: Tell him what? How would you know what to tell him if I haven‘t told you what to tell him? Wait a
minute, let me tell you first; don‘t rush so fast... Tell him as he comes back that I called on him....
BUT: Who called him?
MAN: ME
BUT: Your name Sir?
MAN: That‘s enough, he knows me... we are good friends.
BUT: All right Sir.
MAN: Have you understood everything?
BUT: I did Sir.
MAN: I see. Tell him that we have to meet.
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BUT: Where?
MAN: He knows... But make sure he would show up.
BUT: All right Sir... When?
MAN: Whenever he would have the time.
BUT: Very well Sir.
MAN: Are you sure you would not forget?
BUT: I will not forget Sir.
MAN: Yes, and if he meets our friend...
BUT: Which one of them Sir?
MAN: He knows!... He should tell him that nothing came out of that business, because I talked to that person.... Don't forget it!
BUT: How can I forget?
MAN: ...and he said that now it is too late, if he did not come out on time; he said that only a few days earlier would have made a big difference!... Maybe it would have been possible... Don‘t forget it!
BUT: I will remember Sir!
MAN: ... Because the aunt of the person who went to bribe the tutor of the minors did not leave yet, you see
he did not tell the nephew of the lady who almost finished the business if he could hold his patience till
Monday night, when the lawyer would have to come back, because he left for a judgment; I am sorry but
now it is impossible for many reasons, and your master knows them all... That‘s what you have to tell him
when he comes back.
BUT: Yes Sir, I will.
The man walks away... The butler is about to shut the door behind him... The man comes back.
MAN: Say, I was thinking, don‘t tell him anything, you may mix up the persons involved. I would rather
come back tonight. When is Mr. Costica coming to diner?
BUT: Mr. Costica... who?
MAN: Your master.
BUT: Whose master Sir?
MAN: Yours, Mr. Costica.
BUT: My master‘s name is not Costica. My master is proprietor!
MAN: So?
BUT: His name is Popescu.
MAN: Popescu what?
BUT: What do you mean Popescu what?
MAN: Of course, Popescu he is proprietor and what is his first name?
BUT: I don‘t know.
MAN: Isn‘t his name Costica Popescu?
BUT: No.
MAN: It‘s impossible.
BUT: Yes Sir.
MAN: So, you see?
BUT: See what Sir?
MAN: His name is Costica.
BUT: I am sorry Sir, his name is Mitica.
MAN: Mitica... It‘s impossible. What street is this?
BUT: It is 11-A
MAN: I am not talking about the street number.
BUT: My master said that he would not have 13, it‘s bad luck.
MAN: I don‘t care about 13. I am asking the street name. What street is this?
BUT: Patience Avenue.
MAN: Patience Avenue? It is impossible!
BUT: Yes Sir, this is Patience Avenue.
MAN: Than this is not the one.
BUT: I am sorry Sir, this is the one.
MAN: No it is not.
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BUT: It is too Sir.
MAN: I am looking for Patient Street, 11-A. Patient Street, 11-A Mr. Costica Popescu.
BUT: Is that so?
MAN: Yes it is.
BUT: Well that this is not it.
MAN: Very well.
The man goes back to the cab. The coachman was sleeping. The horses were sleeping.
MAN: Let‘s go coachman!
COC: No can, have client.
MAN: What client?
COC: Not know, a client.
MAN: Where did you get him from?
COC: There please!
MAN: Than, isn‘t that me?
COC: Yes mister....
The man gets in the car, the coachman cracks the whip. The horses wake wake up and move forward. The
man gets up asking the coachman:
MAN: Say, do you have any idea where Patience Street is?
COC: Sorry that I don‘t know.
An old woman pass walks by. The man orders the coachman to stop.
MAN: Please Madame, do you know where Patience Steet is?
OLD: This is it, Sir.
MAN: What do you know? Boy is she senile, go ahead coachman.
The cab starts again. The man asks the coachman to stop again at the corner grocery store, where in the
doorway he sees a young man dozing off on a chair.
MAN: Young man, what street is this?
YOM: Patience Street Sir.
MAN: Are you stupid? Go ahead coachman.
After a while the man sees a police sergeant seated on a bench cooling off his feet on a puddle of water. The
man orders the the coachman to stop the cab.
MAN: Sergeant!
SER: At your service Sir.
MAN: Say, do you know where Patience Street is?
SER: This is the one Sir.
MAN: Impossible!
SER: Yes Sir, this is it. I am telling you.
MAN: Mr. Popescu at 11-A
SER: You just passed it, a few houses up the street on the left side.
MAN: Than the butler is an idiot. Thanks Sergeant!... Turn back coachman....
*102 degree Fahrenheit equal 38.88 Celsius N/R
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Al FRANCISC
(CANADA)

Aș vrea

Așteptare

Aș vrea să-ți arunc o piatră rotundă
‗nainte
Și tu
Să trebuiască s-o ocolești ani de zile
Cu răsuflarea tăiată
Și cu mine de mână.

În spatele tău senzual
Mi-au ridicat o spânzurătoare
Și stau și m-așteaptă nervoși
În vreme ce tu, detașată
Îți faci unghiile
Și-ți pui gene false
Știind c-am să vin.

Cuvinte
Am să las vorbele
Să aibă grijă de mine,
Să mă poarte în lumi noi
În care eu să fiu prințul,
Tu prințesa
Și balul în plină desfășurare.

Mi-ai pătruns
Mi-ai pătruns în minte
Absolut dezbrăcată
Și eu
Nu mai știu cum să fac
S-ajung mai repede lângă tine.

Prea târziu

Spor

Era mult prea târziu
Să fi zis TATĂL NOSTRU
Și să îmi fi făcut și o cruce
Așa c-am lăsat glonțul
Să treacă prin mine
Sau sufletul meu.

Fată nurlie
Am să te iau cu mine
Să te-nvăț mersul pe apă
Că la munca pe arie
Nu sunt eu sigur
C-ai să ai mare spor...
Poeți
Pe drumurile mele de peregrinare
Sunt presărați poeți cu miile
Și strigă la mine cu toții
Să opresc și să le ascult versurile
Dar eu
Le răspund creștinește
Că nu aud tocmai bine.

Liber
Într-o bună zi
Am să fiu liber
Să mă apropii de tine
Fără ca Soarta
Să mai stingă lumina
Sau să-mi explice fiecare mișcare.
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Cineva

Trecere

Cineva
Îmi sare-n spinare
Fără ca măcar să vorbească
Și dă din fund
S-alerg mai repede
Să nu ratăm intrarea în Paradis.

Fată cu mandolina doinindă,
Când o să-mi treci prin apropiere
Am să te rog de o melodie candrie
Care să mă lege cu măiestrie
De CURSUL albiei versului tău
Și pe acolo, știu sigur
Are să treacă în valuri
Tot sângele indecent
Din amintirile tale.

Restituire
Auzeam în fiecare moment
Cuie indiferente și nelămurite
Traversând îndelung trupul Domnului,
Vreme în care mie
Îmi restituiau neîncrederea
De la un capăt la altul.
Schimbare
Toată viața
Am stat pe un singur picior
Și nu m-au lăsat nici măcar să îl schimb
Dar aș fi vrut să fi stat pe două
Sau chiar jos,
Ca tot omul.
Iubire
Stau cu mâinile și picioarele
Legate strâns de privirile tale
Și uneori parcă doare
Iar alteori
Îmi vine să cânt.
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Manuela
Manuela
Era fata dintr-un sat de câmpie
Purtând veșnic o pălărie
Plină ochi cu alb
Și iubire
Iar eu
Fie vreme bună sau rea
Umblam mereu către ea
Până când mă văzu
Și după un prim sărut
Mi-o dădu s-o încerc
Și cu zâmbetele ei
Alături de dorințele mele
Ne-am trezit printre stele.
Niciodată
În veci
N-are să fie prea târziu
Să-ncepem să ne iubim
Fiindcă niciodată
N-are să fie dimineață
Înainte de vrere.
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Joseph Earl FRANCO
(USA)

Presidential Inaugural Poem
By heavenly design
and from the depths of prise
for this great country
and on this huge stage
By the light of a candle
and the blessing of a sage
it‘s time for the world
to turn the page
A country in tears
for so many years
A solemn appeal
for a yearning to heal
Waiting so long
for this momentous day
let us reflect
hope and pray
To renew our trust
in God we must
To save from peril
and ways of lust
O Lord please
our cries do heed
The pain so great
what is our fate
Redeem our souls
so we may become whole
Through compassion and wisdom
may we sanctify Your Kingdom
By the power of this moment
a new leader does call
For a bright new future
for one and for all
To engage and embrace
America of grace
Like Liberty and Freedom
a celestial place
The dawn of an era
to nurture and lead
Justice and Honor
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by heart and by creed
May all your endeavors
lead to success
Values and principles
to cherish and stress
May you guide us forward
in strength and in peace
To the Palace of Glory
spiritual and sweet
Respect for all peoples
cultures and faiths
Tolerance and acceptance
and the destruction of hate
May God bless this great country
a passionate leader did we find
for the greatness of the whole world
and the future of all Humankind
May God Bless
One day one time
Roses and daffodils
and sap from the vine
Birds will sing
and children to play
A sun does set from very far away
And I knew it was an era
And it was Mine
..
In silence I shall perish
Through prayer
I will seek Your mercy
For in You
I trust with my thoughts
The prism
of my penitent soul
I beseech Your guiding light
Steer me unto
Your Holy ground
For my love for Thee
will endure, forever
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Vasile GHINEA
(ROMÂNIA)

Adevărul din prezentul trecut

Astăzi, 22 martie 2017, asistăm la o lansare
sui-generis: „Sonetarul lui Theodor Răpan. 1001
Ofrande”. Fiecare poet, este o amprentă unică a
scrisului său. Nu oricine scrie sonete, poezie cu
formă fixă, două catrene şi două terţine şi de o asemenea amploare, măreţie, trebuie o înzestrare
divină pentru acest gen şi o cultură pe măsură,
sonetul considerat fiind exigenţă estetică.
Coroborând datele de care dispunem, denumirea de
icono-sonete şi onesta declaraţie a Poetului-Mag,
îndrumat de Daimonul său, într-o „legătură între Cer
şi Pământ‖, ajungem să ne întrebăm, într-un stil
profan, nu poate fi numită, «Evanghelia sonetului»
după Theodor Răpan?, cartea celor şase cărţi de
sonete, 1083 p, într-o arhitectură grandioasă: «Fiind» – 365 + 1 Iconosonete, cu ilustraţii de Cesare
Ripa, 2013, Ed. „Semne‖, «Fără de moarte». De trei
ori 60 + 1 Iconosonete, ediţie incasetată, 3 vol, cu
opere grafice color de Damian Petrescu, 2014, Ed.
„Semne‖, «Pas în doi». De trei ori 33 + 1 Icono-
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sonete, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2014,
Ed. „Semne‖, «Pur şi simplu». 154 Contrasonete, cu
opere grafice de Damian Petrescu, 2015, Ed.
„Semne‖, «Laus Amoris». De trei ori 33 + 1 Iconosonete, cu ilustraţii din „Philothei Symbola Christiana‖, 2015, Ed. „Semne‖, «Sum». De trei ori 33 + 1
Iconosonete, cu ilustraţii din „Le imprese illustri del
signor Ieronimo Ruscelli‖, 2016, Ed. „Semne‖.
Îmi place sinceritatea prefaţatorului, recte
Ştefan Mitroi, într-un ludic al imaginaţiei, şi în sinceritatea mea am descoperit numele Nicoleta Milea
în postfaţa volumului: „El stă cu trupul în veacul
acesta, iar cu sufletul în altul, de demult. În orice
caz, într-un veac mai luminat decât cel de faţă, deși
nu se descoperise încă electricitatea. De aceea și
scrie sonete, care sunt poezii noi, făcute cu lumină
veche. Mare curaj să vii spre lumea de azi cu astfel
de bijuterii!‖
Theodor Răpan, peregrinul poet, este un talent cultivat, în adevăratul sens al cuvântului din cuvât, cu o imaginaţie debordantă, iar „Sonetarul lui
Theodor Răpan. 1001 Ofrande” este o carte «întru
nemurirea Cuvântului, a poeziei şi a Limbii
Române», şi propune cititorului, avizat, un poet
demn de Istoria Literaturii Române, cu un deosebit
simţ a proprietăţii cuvintelor, este o artă a sublimării
cuvântului, în care semantica cuvântului frapează
prin asociere ideatică, impune discursului liric o
nobleţe de cod moral, spre avantajul speciei umane.
Scopul generos al autorului, este de a face
cunoscut iubitorilor de poezie, sonetul, într-o simbioză lirică, deosebit de inspirată, imagine-cuvînt,
scoate în evidenţă teluric şi celest, tematic între eros
şi thanatos, nelipsind cuvântul biblic şi metafizic.
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Remus GIORGIONI
(ROMÂNIA)

Un artist complet, Adrian Munteanu
Poezia: permis de liberă circulaţie! Performance poetic la Lugoj
În luna februarie a anului în curs, urbea lugojeană a
găzduit o personalitate artistică de prim rang a culturii noastre: poetul şi actorul braşovean Adrian Munteanu. După câteva întâlniri cu personalităţi ale oraşului, clase de elevi – un inteviu televizat (şi unul
gazetăresc), într-una din seri, memorabilă prin sine
însăşi, A. Munteanu s-a produs pe scena Teatrului
Municipal cu un adevărat spectacol de poezie – continuat cu unul de muzică. De altfel, e incomplet spus
„pe scena...‖, fiindcă artistul, după regulilele teatrului interactiv, a descins în mod repetat în sală, într-o
încercare de dialog, intrând în impact cu diferite
persoane dintre spectatori, după specificul fiecărui
sonet în parte. Fiindcă poetul este autor de sonete,
iar actorul – o dedublare a aceluiaşi eu – , le-a interpretat magistral în faţa unui public extaziat, de toate
vârstele şi pregătirile.
Acest Performance Poetry a transformat poezia în spectacol, iar spectacolul în eveniment artistic de primă mărime, făcând dovada practică a faptului că poezia, care este regina literaturii, poate fi şi
regina artelor spectacolului. (Cum printre folkişti nu
mulţi sunt cantautori, tot la fel, puţini autori buni de
poezie sunt şi buni declamatori. Dar Adrian Munteanu ne-a făcut la Lugoj să simţim – pe pielea noastră... – că o poezie nu poate fi pusă mai bine şi mai
frumos în valoare, decât interpretată de poet.)
Astfel, cei care doar auziseră de el, poetulactor (omul-spectacol), şi de turneele lui prin ţară şi
străinătate - printre ei numărându-se şi autorul acestor rânduri -, au avut ocazia inestimabilă de a constata că tot ce se spune e adevărat, cum spectacolul în
sine e unul bine gândit, regizat. (Spre a da doar un
exemplu: când rosteşte versurile unui sonet de dragoste, poetul-actor se opreşte în dreptul unei tinere
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din sală, pe care o vizează direct, de la – mică – distanţă, individualizând-o din masa compactă de spectatori. Tot la fel, când vrea să interogheze vreun aspect social-politic, artistul îl întrupează într-un alt
spectator, pe care-l „ceartă‖ de zor...)
***
Adrian Munteanu este deţinătorul a 20 de
premii pentru interpretare, primele datând încă din
perioada studenţiei bucureştene; primul dintre ele l-a
luat la Botoşani, în anul 1966 (la 18 ani), la prima
ediţie a Concursului Naţional de Interpretare a poeziei eminesciene. În total, A.M. a jucat, montat, interpretat în 20 de piese, fiind şi autor a 7,8 scenarii,
în principal fiind vorba despre un teatru poetic.
A luat premiul I la Braşov, cu piesa Baladă
pentru naşterea lui Pătruţ ( variantă transilvană a
Mioriţei) – piesă în care au jucat trei personaje. Ca
student, în 1969, a primit premiul de interpretare
masculină la Festivalul Artei Studenţeşti (cu Dina
Cocea ca preşedintă a juriului), pentru rolul profesorului din Lecţia lui Eugen Ionescu şi un alt premiu
pentru regia spectacolului cu Chibritul, de Dumitru
Solomon.
***
Deşi a cochetat din tinereţe cu literatura, de
poezie se apucă relativ târziu (în 2005, după 50 de
ani), scriind timp de şapte ani tot atâtea volume de
sonete – adunate în cel de-al optulea: antologia Fluturele din fântână (eLiteratura, 2014), din care a
recitat pe scena teatrului lugojean. După ce, în tinereţe s-a numărat printre membrii fondatori ai Cenaclului Literar 19 în care au activat o serie de optzeciști prestigioși (Alexandru Mușina, Gheorghe Crăciun, Andrei Bodiu, Caius Dobresu, Simona Popescu) de zece ani este organizator de evenimente artistice prin clubul de literatură, „Caii verzi de pe pereţi‖ al cărui cofondator este. Din 2008 se ocupă şi
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de editura Arania, în care și-a publicat câteva dintre
cărțile proprii de sonete, cărţi pentru copii, dar şi alte
cărţi de beletristică. Demnă de remarcat este colecţia
„Poeţi în Arania‖, în care, cum bine se înţelege, poetul îi promovează pe alţii.
Dar, înainte de a se apuca de literatură serioasă, între 1999-2002, a scris trei cărţi de basme
(Seri cu licurici: Seminţele, Darurile şi Bunătatea),
după care a realizat un scenariu artistic intitulat „Poveşti fără sfârşit‖. Obţine în 2012 Premiul European
de Poezie NUX la Târgul Internaţional de Carte de
la Milano. A susţinut recitaluri de poezie în Canada,
la Munchen și Torino. A bătut în lung şi-n lat Canada, de la o coastă la alta: de la Vancouver la Montreal şi Quebec, făcând o sărbătoare itinerantă (vezi
titlul unui volum de poeme sorescian) din recitalul
său cu basme în versuri. Acest traseu îl va urma și în

vara acestui an, de această dată cu spectacolul său de
sonete, „Fluturele din Fântână‖.
În aprilie va da curs unei invitaţii primite din
partea Asociaţiei Româno-Italiane „Ulpia Traiana
Romana‖, de la Roma. Are în lucru un jurnal de călătorie în Canada (pe unde a hălăduit în urmă cu 13
ani, susţinând recitaluri din cărţile sale de basme).
Dar prima carte care va apare va fi ―Povestea Premiului NUX-jurnal milanez‖, derulând tot ceea ce sa întâmplat de la anunțarea veștii despre câștigarea
premiului, trecând prin muțenia instituțiilor culturale
românești cărora le-a trimis o mediatizată Scrisoare
deschisă, până la recitalul susținut la Milano în fața
unui public format, deopotrivă, din români și italieni
care au recunoscut calitatea sonetului românesc rostit chiar în patria lui Petrarca.

Vasile Mic – La adăpost
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Daniela GÎFU
(ROMÂNIA)

O gală a eleganței și profesionalismului
- IN MEMORIAM ION MARIN Fundația România 2000 împreună cu ziarul
Ultima oră au organizat miercuri, 15 martie 2017, la
Hotelul Mari Vila Best Western Plus, a XV-a ediție
a Galei Laureaților, în cadrul căreia au fost omagiate
cu Diploma de Excelență și Trofeul România 2000
mai multe personalități din mediul autohton
academic, cultural, politic, jurnalistic și de afaceri
pentru remarcabile contribuții.
Aveam să fim prezenți la un eveniment
devenit deja tradiție, care de patru ani încoace este
aureolată de memoria uneia dintre cele mai
complexe personalităţi jurnalistice ale societăţii
româneşti, totodată cu o prodigioasă activitate
universitară (fost decan al Facultății de Jurnalism a
Universității bucureștene Hyperion), Ion Marin1,
director al cotidianului Ultima oră și al Fundației
România 2000, moderat de șarmantul prezentator
Octavian Ursulescu și grațioasa Eveline Păuna, în
prezența unui auditoriu select, elegant şi marcat de o
netăgăduită emoție.
I-am regăsit printre laureați pe Nicolae
Văcăroiu, președintele Curții de Conturi, prof. univ.
dr. Adrian Năstase, acad. Răzvan Theodorescu,
Anca Vlad, președinte Fildas Trading, dipl. ing.
Ștefan Manea, președinte Hofigal S.A., prof. univ.
dr. Irinel Popescu, Dumitru Pelican, director
AMOFM, Mihai Mugur Toader, actual primar al
Sectorului 2, Dan Matei Agathon, jurnalistul Florian
Bichir ș.a., care i-au evocat profilul civic, puternic,
viu și luminos ce a amprentat vădit lumea
jurnalistică. O plăcută surpriză a fost și
nominalizarea președintelui Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România (UZP), Doru Dinu
Glăvan, cel care, în ultimii ani, a redat locul cuvenit
1

Ion Marin (12 martie 1955, Bucu – 19 octombrie 2016, București)
reputat jurnalist în presa post-decembristă (Scînteia devenit după 1990
Adevărul, Exclusiv, Ultima Oră, Atac), în televiziune (Antena 1,
Prima TV, TVRM, Nova TV și OTV), scriitor (debut în 1977 în revista
Luceafărul, colaborând la mai multe reviste SLAST, Adevărul literar
și artistic, Punctul critic, autor de romane și volume de proză scurtă)
și profesor universitar doctor (Universitatea Hyperion din București).
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acestei organizații prin constanta și neostoita sa
implicare în viața breslei pe care o slujește cu atâta
dăruire de mai multe decenii.
Seara a fost încununată și de dubla lansare a
volumelor „Povestea unui journalist - Ion Marin‖
(Eveline Păuna) și „Social Media – o nouă
dimensiune a raporturilor dintre securitatea societală
și mass-media‖ (Teodora Marin). De altfel, Teodora
Marin, soția reputatului jurnalist, a fost și sufletul
acestei memorabile întâlniri. Impecabilă organizare
ce s-a bucurat și de susținerea deosebită a următorilor sponsori: Nicolae Croitoru (KEIA - Apa Minerală Naturală), Ștefan Manea (Hofigal S.A.), Marin
Mândrilă (Hotelul Mari Vila), Doru Dinu Glăvan
(UZP), Anca Vlad (Fildas Trading), Mitru Crișan
(Diami Lactate, Slobozia), Ștefan Dulu (Editura și
Tipografia Semne), Gheorghe Boțârcă (primarul
com. Topoloveni), Ion Drăgușin (primarul com.
Bucu care a dat numele Bibliotecii comunale, Ion
Marin), Vali Grosaru. Mulți alți prieteni și colaboratori ca Roxana Istudor, Marian Pușcașu, Ovidiu
Zanfir, desigur neuitându-i pe toți mulți alți oameni
de bine care i-au admirat condeiul ani de-a rândul.
Gala a fost susținută de mai mulți parteneri
media: Senso TV, HypTV – Universitatea Hyperion,
Antena 1 - Slobozia, Radio România Actualități,
AGERPRES, cunoscuți fotografi (Sebastian Oros,
Gabi Boholț, Florin Eșanu) și mulți alți reprezentanți
ai diverselor site-uri cu tematică jurnalistică.
Ediția jubiliară confirmă, prin prezența atâtor
invitați de seamă din România, faptul că Gala Premiilor Fundației România 2000 și ziarului Ultima
oră a reușit să valorizeze personalități de prim rang
atât din țară, cât și din afara granițelor ei, întărind în
memoria regretatului jurnalist Ion Marin, dezideratul
evenimentului centrat pe vocație, merit și performanță.
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Nadejda GODOROJA
(REPUBLICA MOLDOVA)

Saga oncologului
(Amintiri din Uniunea Sovietică)
(Continuare din numărul trecut)

Anticipez evenimentele: viaţa a arătat că tata
avea dreptate – Nina a făcut o carieră de succes în
partid, a absolvit şcoala superioară de partid din
Moscova, a activat în diverse posturi înalte de partid,
inclusiv de prim secretar al organizaţiei raionale de
partid în ţinutul natal . Numai după un caz tragic,
când fiind cu un amant în automobilul de serviciu au
făcut un accident, în care au ucis o bătrânică, au
transferat-o la serviciu în alt domeniu, însă în capitală, în Chişinău. Organele de resort n-au deschis
proces penal pe acest caz, au tratat ca ,,împrejurări
inevitabile din cauza defecţiunilor tehnice ale motorului automobilului ‖.
Dar atunci, de Paşti, înainte de a petrece oaspeţii
am şi făcut câteva poze , pe care le păstrez până
acum. Pe poze – toţi fericiţi, zâmbitori, numai tata
apăsat de griji. Retrăia – dar dacă vizita Pelagheii
Ivanovnei şi Ninei e un control şi atunci ce poate
urma după aceasta? Şi numai peste vre-o două luni
, când s-a incredinţat că sfânta sărbătoare n-a avut
urme nefericite, tata s-a mai relaxat..
Analizând amintirile acelei sărbători, precum şi
evenimentele petrecute pe parcursul vieţei, m-am
încredinţat, că omul, de şi greu, se poate rupe de la
pământul natal - poate trece cu traiul în altă ţară,
poate vorbi toată viaţa în altă limbă , dar cel mai
constant, ce e în sufletul lui, e religia: în condiţii
sociale de ateism atotputernic, de presare, de posibile urmări imprevizibile, cu toată frica pentru aceste
consecinţe, oamenii (şi nu numai noi, ci şi comunişti, înalţi funcţionari de stat) sărbătoreu sărbătorile
religioase.
Deşi salvat printr-un mare miracol din închisoadestineliterare@gmail.com

rea securităţii, tata avea senzaţia că e urmărit de
ochiul totvăzător al KGB-ului toată viaţa. Nu întâmplător era la dispoziţia nemijlocită a Ministerului de
Învăţământ şi nu a secţiei raionale de învăţământ
cum erau majoritatea pedagogilor. Permutările
frecvente în alte şcoli tata tot le califica ca o metodă
de a preveni să nu-şi facă prieteni, cel puţin oameni
apropiaţi. Urmărit de reprezentantul devotat al partidului Leachina, elevi alde Nina (probabil nu era
unica), adresările către elevi în cadrul procesul educaţional tata le începea cu fraza:
- Eu vă rog să mă ajutaţi în rezolvarea problemei, primordiale în prezent pentru şcoala
noastră……
Ce-i de mirare – îl ajutau, deşi la nimeni niciodată
n-a ridicat glasul; şi aşa era linişte cum numai îl vedeau mergând pe coridor.
Moartea lui Stalin , problemele familiei şi nu numai…
În primele zile ale lunii martie a. 1953 s-a anunţat
la radio că Stalin e bolnav. Toţi ascultau noutăţile de
la Kremlin despre starea sănătăţii lui Stalin care se
transmiteau din oră în oră. La 6 martie, la ora 5 dimineaţa, la noi în geam bătea cineva. Tata a deschis
uşa şi în casă a intrat Leachina, secretara organizaţiei de partid din şcoală, plângând şi ne-a anunţat
că a decedat Stalin. Părinţii mei au liniştit-o, au servit-o cu ceai, au stat până dimineaţa, când au sunat
de la comitetul raional de partid şi au dat indicaţii
cum trebuie de organizat în sat manifestările comemorării lui Stalin. Şcoala a fost închisă pentru trei
zile. Pe toate organizaţiile de stat s-au pus drapele cu
panglici negre în semn de doliu. Lui tata i-au dat
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indicaţii să asigure pentru populaţia din sat posibilitatea de a urmări transmisiunea în direct a funeraliilor lui Stalin. Pentru aceasta, în ziua funeraliilor, tata a dus radioul nostru în clubul satului,
în care, conform indicaţiilor parvenite de la raion,
trebuia să se adune populaţia, în mod obligatoriu intelectualitatea satului - în orele când vor fi transmise din Moscova detalii despre funeraliile lui Stalin. După terminarea transmisiunii, tata s-a întors cu
radioul acasă şi a găsit-o pe sora mea plângând în
hohote. Tata a întrebat-o ce s-a întâmplat. Şi Lora i-a
răspuns: „Păi, a murit Stalin‖… Tata a înţeles, că
toată isteria legată de moartea lui Stalin, i s-a
transmis şi Lorei. (Noi încă nu ştiam că Lora e serios
bolnavă şi acest fapt de asemenea contribuia la
starea ei de nelinişte). I-a lămurit Lorei că aşa este
dat de la natură – omul se naşte şi cândva va trebui
să moară. Asta se referă la toţi, inclusiv la marii
conducători de partid, şi că numaidecât în locul lui
Stalin va fi alt conducător şi viaţa va merge înainte.
La vârsta aceea noi nu ştiam subtilităţile, căci atunci
tata mult aştepta să fie schimbări în sfârşit, deoarece
cu două luni mai înainte, în timpul vacanţei de iarnă
a elevilor, a fost chemat la Comitetul raional de partid şi primul secretar i-a spus că i se acordă o onoare
deosebită, că membrii Comitetului sunt de părere că
tata merită să fie membru de partid, aşa că poate să
scrie cerere. Tata înţelegea că, dacă ar fi fost comunist, i-ar fi fost mult mai uşor să activeze. În colectivul şcolii activa grupul de partid în frunte cu comunista Leakina, care făcea adunări de două ori pe
lună, însă tata a fost invitat la o astfel de adunare
doar o singură dată, când grupul de partid al şcolii a
confirmat concluzia raportului comisiei Ministerului
de Învăţământ despre ameliorarea lucrului pedagogic şi organizatoric în şcoală. În rest, tata nu avea
idee ce se hotăra la acele şedinţe ale grupului de
partid. Însă, pe lângă toate prin câte a trecut tata de
la regimul comunist, i-a apărut în faţă ‖tabloul‖
văzut de el în Râbniţa imediat după revoluţie, când,
trecând prin piaţă, a întâlnit patru tineri de vreo 1416 ani care cântau cuprinşi: «Мужики дураки, а мы
коммунисты, мужики будут работать, а мы
будем исты» (din rusă - ,,Mojicii sunt proşti, iar noi
suntem comunişti, mojicii v-or lucra, iar noi v-om
mânca‖). Atunci, fiind copil de zece ani, tata a
hotărât că el niciodată nu va fi comunist, odată ce
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ăştia sunt oamenii, care vor să mănânce bine din
contul celor care vor munci. Şi tata i-a răspuns: „Ţin foarte mult la reputaţia Dvs., de aceea nu vreau
să vă provoc necazuri. Dacă mai târziu se va afla că
sunt dintr-o familie de nobili, veţi avea mari
neplăceri‖. După o pauză, primul secretar i-a
răspuns: „Am înţeles totul. Puteţi să continuaţi
munca. Consideraţi că această discuţie n-a avut loc‖.
Peste câteva zile după înmormântarea lui Stalin,
Lora s-a îmbolnăvit, avea febră, care nu trecea de la
medicamentele indicate de lucrătorul medical din
sat. Mama presupunea că ea, posibil, a răcit în timpul manifestărilor funerare la club, dar, totuşi, au
plecat la medic la Târnova. Acolo, după o radiogramă pulmonară le-au spus părinţilor, că e necesar
ca Lora să fie internată în spitalul raional pentru
câteva luni, deoarece e bolnavă de tuberculoză. Probabil, Lora s-ar fi molipsit de la cineva. În şcoală
erau copiii, care prelungeau tratamentul ambulatoriu al acestei maladii după câteva luni de tratament
spitalicesc. Şi până în prezent tuberculoza e o maladie cu o frecvenţă mare în Moldova comparativ cu
alte ţări europene.
Însă acum, există un spectru larg de preparate
curative antituberculoase. Atunci tratamentul se
efectua cu preparate toxice . Părinţii s-au adresat la
doctor să-i informeze, care ar fi posibilităţile de tratament optim pentru Lora şi li s-a spus că pot procura streptomicină, de şi pe banii proprii (celelalte preparate se eliberau gratis), însă e mai eficace şi mai
puţin toxic. Părinţii au procurat preparat pentru tot
cursul de tratament. Lora a primit tratament în regim
spitalicesc până la sfârşitul lunii iunie.
După spitalizarea Lorei, la noi a venit adjunctul
directorului pe administraţia patrimoniului şcolii tovarăşul Prudnicov, el răspundea şi de procurarea
produselor alimentare pentru şcolarii din alte sate,
care trăiau în căminul şcolii şi erau alimentaţi gratuit
de stat. Ne-a adus un pachet standard cu jumătate de
kg de orez şi i-a spus tatei că-i ,,pentru Lora‖. Tata
i-a respins intenţia, i-a spus că noi dispunem de toate
produsele necesare ( într-adevăr, aveam vacă, găini,
curcani, un pescar din Maramonovca în fiecare vineri ne vindea peşte proaspăt – părinţii dispuneau de
bani ca să ne procure tot ce era necesar), şi el să nuşi permită să ia produsele de la copii, mulţi din care
erau orfani . Am înţeles că tata era foarte supărat
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după cum era palid – ca totdeauna, când era stresat.
De fapt, se străduia ca relaţiile lui cu acest colaborator să fie strict numai la nivel de serviciu. Cum a
îndrăznit acesta să-şi permită aşa gest? Credea că
tata e atât de strivit psihologic de boala Lorei, că e
tocmai momentul să-l prindă cu ceva, ce i-ar da posibilitate să-l şantajeze pe urmă.
Tata, de fapt, nu înţelegea pentru ce, cu ce scop a
fost numit de departamentul raional de educaţie
Prudnicov în acest post. Deşi nu afişa, fără îndoială,
avea studii superioare, era şcolit, citit, avea apartament în centrul Moscovei, a trăit pe o scară cu renumitul poet rus Maiacovski, despre care povestea
chestii pe care nu putea să le ştie, de nu era vecin.
Pentru ce sarcină a lăsat Moscova şi stă în provincia
Moldovei? Cu ce scop se străduia să-l provoace pe
tata?
Din cele expuse de mine s-ar putea conchide, că
toată povara acelor ani îi revenea tatei. Nu-i aşa. În
aceiaş măsură suferea mama. Nu de aceia că tata ar
fi pus pe umerii ei toate necazurile de la serviciul
lui. Deşi ar fi dorit ceva să ascundă, mama, după
culoarea şi expresia feţei tatei, înţelegea că are probleme. Pe învăţătoarele, care veneau după ,,sfaturi
gospodăreşti‖ la mama, dar printre acestea începeau
discuţiile despre problemele lor în şcoală, mama
imediat le întrerupea, spunându-le , că aceste aspecte
ale problemelor lor n-o preocupă, şcoala are administraţie. Însă acasă mama îl susţinea în toate pe
tata. Boala Lorei şi mai mult i-a unit . Ştiind că tata
lucrează optsprezece ore în sutcă – de la săse dimineaţa, când trecea prin fiecare clasă, controla curăţenia şi în sezonul rece - de-s calde sobele, până la
douăsprezece noaptea, când terminau lecţiile şcolarii
din şcoala de seară ,- mama se străduia să fie
pregătit tot pe masă ca tata să dovedească să ia masa
în cele douăzeci minute de întrerupere, pe care le
avea la orele douăsprezece, cinsprezece şi
nouăsprezece. De şi salariul tatei ne permitea aprovizionare materială destoinică, aspectele sociale erau
de aşa natură că părinţii erau sub presiune psihologică, trăiau cu senzaţia că în orice zi se pot întîmpla
lucruri imprevizibile.
După moartea lui Stalin, într-o duminică, au
venit la noi toţi membrii familiei Zaiţev şi după ce
am stat la masă şi am discutat, ca de obicei, tov.
destineliterare@gmail.com

Zaiţev ne-a spus: „De fapt, noi am venit să ne luăm
rămas bun, fiindcă pe mine mă transferă cu serviciul
în altă regiune a Federaţiei Ruse‖. Până când noi cu
copiii şi cu Pelagheia Ivanovna am discutat noutatea,
tata şi cu Zaiţev au rămas în cabinet singuri. Conform unei notiţe din agenda lui tata, atunci pentru
prima dată el l-a întrebat direct: „Nu vă pare rău că
aveţi acest gen de activitate?‖ Şi Zaiţev i-a răspuns:
„Eu sunt militar, adică un om, care trebuie să îndeplinească ordinele ce i se dau. Dar în orice post poţi
face mult bine oamenilor. Pe mine mă miră faptul că
localnicii nu ţin cont de asta. Dacă aş fi dat curs scrisorilor anonime şi adresărilor directe ale unor localnici, atunci ar fi trebuit să bag la puşcărie jumătate
din populaţia raionului Târnova‖.
Iarăşi anticipez expunerea: demult, de când am
ajuns la capacitatea de a analiza, mă tot întreb de ce
a turna pe cineva e una din necesităţile unor moldoveni ? Şi iarăşi subliniez că fraza de serviciu a unora
politicieni că ,,aşa ne-au făcut ruşii‖ nu e corectă. Ca
s-o contrazic e destul să fac o trimitere la lista domnitorilor Moldovei. Câţi din ei s-au menţinut la guvernare un termen suficient pentru a-şi manifesta
capacităţile de conducător de ţară sau a-şi vedea
rodul faptelor precedente? Practic jumătate din
domnitori au domnit mai puţin de un an, iar unii –
de la 1 lună până la 3 luni. Îi detronau intrigile şi
principiile la figurat ,,capul lui Moţoc vrem‖. În
timpul URSS în Moldova nu mai erau ,,Moţoci‖.
Însă măcar pe vecin să-l toarne la organele respective şi de acuma primea plăcere.
…În una din nopţile spre duminică în luna mai,
paznicul şcolii a bătut la geam şi i-a comunicat tatei
că vaca noastră moare. Părinţii imediat au plecat să
vadă ce s-a întâmplat, dar au găsit-o moartă pe nemaipomenita noastră văcuţă, care a salvat atâtea
vieţi omeneşti în timpul foamei. Au chemat veterinarul să excludă un proces infecţios, de care s-ar putea
molipsi alte vaci. El, însă, imediat a observat, că pe
un scăunel lângă uşa saraiului, era o moviliţă de seminţe de sfeclă otrăvite (se prelucrau cu remedii
otrăvitoare ca să nu le mănânce şoarecii când v-or fi
semănate). Nimeni nu ştia de unde au apărut seminţele celea acolo, cine le-a adus. Dimineaţa pe
Joiana (aşa-i spuneam noi văcuţei) au dus-o la un loc
special şi au înmormântat-o; deoarece avea viţeluşcă
de sase săptămâni, mama a cumpărat de la vecină
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lapte s-o hrănească. Viţeluşca nu vroia să sugă din
biberonul special laptele procurat, a ieşit afară şi
mirosea locul unde murise mămica ei. Noi toţi cu
lacrimi la ochi vroiam s-o ademenim să mănânce.
Văzând situaţia aceasta, veterinarul i-a propus tatei
să-i vândă viţeluşca, că el a îngriji-o şi ea a creşte
vacă bună, cum a fost mama ei, care vara dădea
treizeci de litri de lapte pe zi. Tata i-a cadonat-o. Neam întors în casă distruşi psihologic. Pierdusem o
fiinţă apropiată, un membru al familiei, cum o consideram noi pe Joiana. Lorei nu i-am spus despre
acest eveniment, a aflat numai când a fost externată
din spital.
În luna iunie medicii le-au comunicat
părinţilor, că tratamentul Lorei s-a dovedit a fi eficace şi ea v-a fi externată la sfârşit de lună. În cadru
necesităţilor pentru alimentaţia Lorei trebuia să
hotărâm şi aprovizionarea cu producte lactate. Tata a
plătit la contabilitatea colhozului plata lunară pentru
ca să procurăm de la ferma de vaci în fiecare zi doi
litri de lapte proaspăt. Ferma era la vre-o sută de
metri de la şcoală: peste drum de şcoală era curtea –
rezidenţa de vară a boierului Staşcu (permanent trăia
la Iaşi), clădire mare cu 2 etaje, semidistrusă, fără
acoperiş, geamuri şi uşi, într-o curte mare, care
fusese parc, înconjurată de un gard de asemenea pe
jumătate ruinat. După acest edificiu, din partea
opusă şcolii era un drum, apoi la vre-o douăzeci
metri de la drum – cavoul familiei boierului Staşcu,
încununat cu un stâlp de pomenire. Intrarea în cavou
deschisă, ruinată, înăuntru se vedeau oseminte şi
încălţăminte pentru dame putredă. Era posibil de
organizat un gest creştinesc - închiderea uşii cavoului că să nu fie deranjaţi cei plecaţi în veşnicie, însă,
probabil, conducerea satului nu considera lucrul
acesta necesar. La câţiva metri mai jos de cavou era
intrarea în ferma de vaci. A cui a fost ideea de plasat
ferma de vite în centru satului vis-avis de şcoală
istoria nu cunoaşte, însă mirosul de la ea adeseori
deranja elevii claselor situate despre drum. Am fost
o dată la fermă după lapte şi am rămas uimită de
cele văzute: vacile neîngrijite, cu excremente uscate
pe ele, sub ele podeaua necurăţată, miros insuportabil . La intrare, aşezate pe saci cu grăunţe trei
lucrătoare , mâncând răsărită, discutau ceva. Una din
ele s-a ridicat, a controlat bonul de plată pentru
lapte, mi-a turnat dintr-o căldare în vasul meu doi
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litri de lapte, şi a plecat înapoi la prietene. Acasă
mama a mirosit laptele şi a spus că el miroase
neplăcut, probabil, la fermă nu se spală pulpa la vaci
înaintea mulsului, laptele poate fi infectat şi nu se
poate de întrebuinţat în alimentaţie. Se vede că
printre lucrătoarele de acolo nu este măcar o gospodină. Eu am întrebat-o pe mama de ce nu se
adresează la conducerea colhozului cu propunerea ca
aceasta să angajeze acolo pe cineva din gospodari.
Mama mi-a răspuns: ,, Pentru că gospodari au
rămas puţini, i-au dus în Siberia‖. Cred că în acele
timpuri aşa ,,ordine‖ în gospodăriile colective, care
aveau câţiva ani după formare, era nu numai la
Mândâc, era şi în alte sate. Nici oamenii, nici conducătorii nu aveau experienţă de organizare a activităţii în subdiviziunile comparativ mari, nou formate. Au trecut zece – cincisprezece ani până în
locul acestor oribilităţi de ferme au apărut complexe
viticole, dotate cu cel mai contemporan utilaj, în
care se respecta un strict regim sanitar, care asigurau
cu produse lactate nu numai toată republica, ci şi se
exportau în alte republici şi ţări.
Însă atunci am găsit o familie de gospodari de la
care procuram lapte şi toate celelalte produse lactate.
La 30 iunie părinţii au luat-o pe Lora de la spital. La
Târnova s-au întâlnit cu familia pedagogului Starodub, care erau de acuma în concediu şi plecase în
centrul raional să facă cumpărături, ei i-au cumpărat
Lorei un cadou în amintirea acestei zile fericite.
Când toţi s-au prezentat acasă îmi părea că Lora s-a
schimbat – în rochie nouă de mătasă chinezească, cu
cadoul de la familia Starodub – o broşă foarte
frumoasă de chihlimbar în forma de ciorchină de
sorb, cu păr lung, deşi fixat în coafură copilărească
– părea aproape domnişoară. Eram toţi aşa de fericiţi, încrezuţi că perioada necazurilor în familia
noastră a trecut. Dar, …am greşit .
Vara anului 1953 fusese o vară neobişnuit de
rece. În a.a.80 al secolului trecut în URSS au şi filmat un film despre procesele sociale în perioada
poststalinistă precoce, dar l-au numit ,, Холодное
лето 53-го года‖ (din rusă - ,,Vara rece a anului
53). În ultima săptămână a lunii iunie, înainte de a o
lua pe Lora de la spital tata cu un învăţător din
şcoală, vecinul nostru, au fost la raion să aducă
leafa şi concedialele pentru toată şcoala. Când se
preconiza să aducă sume mari, pleca cu cineva din
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colectiv, deoarece în timpurile celea nestabile în doi
se simţeau mai în protecţie. La întoarcere pe drum
au nimerit sub o ploaie rece cu vânt puternic – un
timp ca în luna martie. Dar ei erau îmbrăcaţi ca pentru anotimpul de vară, fără umbrele sau alte mijloace
de protecţie. Au ajuns acasă uzi, din hainele lor curgea apă. Tata a băut un ceai să se încălzească, şi-a
revenit şi a considerat ca aventura neplăcută a trecut. Însă peste două zile s-a îmbolnăvit vecinul, a
fost imediat internat în spitalul raional cu febră provocată de pneumonie. Peste câteva zile după externarea Lorei din spital s-a îmbolnăvit tata , internat în
spital cu un buchet întreg de consecinţe ale călătoriei în ploaie - pneumonie, pleurezie, gaimorită,
frontită - a primit tratament antiinflamator şi, totodată şi antituberculos, deoarece înainte de aceasta
am avut în familie bolnavă de tuberculoză. Spre
fericire, organismul puternic a lui tata şi tratamentul
intensiv l-au ajutat comparativ rapid să biruie boala
şi să pregătească
şcoala pentru noul an de
învăţământ.
Mihail Starodub
Starodub Mihail Ivanovici a fost repartizat din
raion şi numit şef de studii peste vre-o trei luni de
activitate a tatei la Mândâc. Era un om tânăr, avea
28 de ani, a terminat liceul la Iaşi, apoi facultatea la
Institutul Pedagogic de Stat.
Necătând la diferenţa de vârstă, s-au împrietenit foarte repede cu
tata. Seara, în zilele de odihnă venea la noi cu ghitara, cânta romanţe, inclusiv pe versurile lui Eminescu.
Într-o zi, şeful de studii Rutkovski s-a apropiat de
tata şi i-a spus că vrea să discute o situaţie neobişnuită pentru el şi i-a mărturisit lui tata, că de el sa apropiat secretara organizaţiei de partid din şcoală
– Leakina – şi l-a rugat să-i transmită lui Mihail Ivanovici, că ea vrea să prietenească cu el, iar scopul
final al acestei prietenii ar fi căsătoria. Rutkovski l-a
întrebat pe tata cum ar fi corect să procedeze în aşa
situaţie. Ea îi spusese lui Rutcovski, că s-ar fi adresat lui tata, dar el n-ar fi înţeles-o corect, fiindcă era
deja bătrân. Tata nici nu-şi putea îmagina aşa ceva.
Leakina era cu vreo 10 ani mai în vârstă, participase
la război, avea un fecior de vre-o 5 - 6 ani. Dar nu
copilul ar fi fost un obstacol în calea formării unei
familii, ci diferenţa de vârstă, de educaţie, nivelul
intelectual, etc. Tata i-a spus lui Rutkovski, că, prodestineliterare@gmail.com

babil, ar fi corect ca să-i spună lui Mihail Ivanovici
despre asta şi atunci decizia îi va aparţine. Rutkovski l-a pus la curent pe Mihail Ivanovici despre adresarea lui Leakina. Desigur că în planurile lui Mihail
Ivanovici nicidecum nu se încadra o relaţie cu
Leakina, de aceea în limita obligaţiilor de serviciu,
el se străduia să păstreze distanţa cuvenită. Între
timp, la şcoală a fost repartizată o profesoară de
limba franceză. Era unica fiică la părinţi, frumoasă,
îmbrăcată cu mult gust, educată, foarte elegantă şi,
desigur, că Mihail Ivanovici de la bun început i-a
acordat o atenţie deosebită, însă nu în timpul serviciului. Şi peste câteva luni au venit împreună la noi
acasă şi i-au spus lui tata că se căsătoresc. Nunta a
avut loc în satul natal al lui Mihail Ivanovici, la nordul Moldovei. Părinţii mei au fost la nuntă. Tânăra
familie s-a stabilit la gazdă la un pedagog de baştină
din Mândâc, care avea o casă mare, cu două intrări,
însă stăpânii nu aveau copii şi, cum numai au observat că Maria Romanovna aşteaptă un copil, au refuzat să-i mai ţină în gazdă; a trecut la altă gazdă.
Maria Romanovna a născut un băieţel, pe care l-au
numit Vergiliu. Asta a fost o mare bucurie pentru
familia lor.
Între timp, Leakina s-a apropiat de tata şi i-a spus că
prietenia lui cu familia Starodub poate să-l coste
cariera, postul de director. Tata i-a răspuns, că postul
de director nu e profesie, e doar o funcţie şi el este
gata oricând să se ocupe numai de profesia lui, de
profesia de pedagog. Nimeni nu s-a aşteptat la ceea
ce a urmat.
…În acea zi, tata era plecat la Târnova la o
şedinţă. Învăţătoarea clasei a IVa s-a adresat lui Mihail Ivanovici ca, fiind şef de studii, s-o ajute,
deoarece un elev din clasa ei se poartă atât de obraznic, încât ea nu poate începe lecţia. Mihail Ivanovici
s-a dus în clasă şi a văzut cum elevul cu pricina ridica banca şi o muta dintr-un loc în altul prin clasă. La
observaţia lui Mihail Ivanovici n-a reacţionat în nici
un fel, continuând să facă gălăgie şi dezordine în
clasă. Mihail Ivanovici l-a apucat de mână, l-a scos
din clasă. Copiii s-au liniştit, au pus banca la loc,
învăţătoarea a început lecţia. Mihail Ivanovici nu i-a
spus lui tata despre acest caz, deoarece n-a fost ceva
ieşit din comun. Se ştia, că acest băieţandru era unul
din cei mai nedisciplinaţi elevi, mai mare de vârstă,
decât semenii lui din clasă, însuşea cu greu pro111
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gramul şcolar şi a ales să se evidenţieze prin obrăzniciile, care-i permiteau să se simtă superior
,comparativ cu colegii. Nenumăratele discuţii cu
mama lui îl linişteau pe câteva zile, de aceia ea ruga
ca în cazuri de obrăznicie a feciorului , să fie chemată la şcoală. Şi în cazul dat Mihail Ivanovici l-a
trimis să vină cu mama la şcoală. Cum a aflat secretara de partid Leachina despre acest caz n-are însemnătate (trăia la gazdă peste gard de această familie). De fapt , ea ştia despre toţi şi despre toate, ce se
petreceau în şcoală şi în sat, de şi nu cunoştea nici
un cuvânt în limba română. Consecinţele informaţiei
ei de acest caz au fost tragice. Peste trei zile tata şi
Mihail Ivanovici au fost chemaţi la raion. Tata – la
şeful Direcţiei de învăţământ a raionului, iar Mihail
Ivanovici – la miliţie. Când a intrat tata la şeful Direcţiei de învăţământ, acela i-a comunicat că Mihail
Ivanovici este arestat pentru că i-a produs vătămări
corporale elevului din clasa a IV-a, iar lui tata îi va
fi aplicată mustrare aspră, fiindcă tata a ascuns acest
fapt şi dacă nu era secretara de partid Leakina atât de
vigilentă, nu se luau măsurile corespunzătoare de
educaţie a colectivului de pedagogi. Pentru Maria
Romanovna au început zilele de coşmar, părinţii ei lau luat pe fecioraşul lor la ei, iar Maria Romanovna
a scris cerere de concediu şi aproape în toată ziua se
ducea la Târnova şi-i transmitea lui Mihail Ivanovici
produse alimentare şi cerea să i se permită întrevederi cu el, dar nu i se permitea. Se întorcea seara târziu,
a rugat-o pe mama să mă lase să dorm noaptea cu ea,
deoarece singură se temea. Dormeam învelite cu
câteva plăpumi, fiindcă venind foarte târziu şi frântă
de oboseală, Maria Romanovna nu mai reuşea să
facă focul în sobă. În cele din urmă, am răcit ambele
şi mama ne-a luat la noi acasă. Până la plecarea
noastră din Mândâc, Maria Romanovna a trăit la noi;
excepţie au fost numai trei zile, când de la raion a
venit o anchetatoare – Kotlearova – în legătură cu
dosarul lui Mihail Ivanovici. Aceasta a spus că în sat
nu este hotel, de aceea ea se va opri la noi. Înainte de
toate, aceasta a discutat cu toţi membrii de partid din
colectiv, deosebit de mult cu Leakina. I-a spus mamei că şcoala are mare noroc că are un aşa pedagogcomunist precum Leakina. La sfârşitul celei de-a
treia zi a făcut adunare cu colectivul şi i-a înştiinţat
pe toţi că Mihail Ivanovici a săvârşit o infracţiune pe
care directorul a vrut s-o acopere, apoi i-a oferit cu112

vântul lui Leakina. Aceasta a spus scurt şi clar ca şi
Kotlearova în limba rusă că aici nu este România
regală şi ea nu va permite ca elevii să fie obijduiţi.
După adunare, tata s-a reţinut la serviciu, Kotlearova
s-a întors zicând că o aşteaptă transportul să plece la
raion, însă o roagă pe mama să-i dea căciuliţa mea
de lână de angoră, fiindcă ea are o nepoată la Moscova şi ar vrea să-i facă cadou aşa căciuliţă, dar în
magazin n-a văzut aşa ceva în vânzare. Mama m-a
întrebat dacă sunt de acord. Desigur că am fost de
acord, deoarece până şi eu am înţeles că de părerea
acestei femei depinde soarta lui Mihail Ivanovici.
După plecarea tovarăşii Kotlearova, mama m-a rugat
să nu-i spunem lui tata nimic despre căciuliţă. A
doua zi, tata a plecat la şeful Direcţiei raionale de
învăţământ şi a depus cerere ca să fie eliberat din
funcţie şi din serviciu, întrucât un pedagog trebuie să
se bucure de stima colectivului şi a elevilor. După ce
a fost prezentat drept unul, care a vrut să acopere o
crimă, tata n-a socotit posibil să prelungească
activitatea în acest colectiv. Şeful Direcţiei de
învăţământ i-a spus să nu se grăbească, însă tata i-a
răspuns că decizia lui este definitivă şi el pleacă la
minister să roage să i se acorde un loc de muncă în
altă şcoală. Aşa a şi făcut. Şi nu numai de aceia că îi
era lui psihologic dificil să activeze în acele condiţii.
Eu făceam studii în clădirea auxiliară, care era la
vre-o câteva sute de metri de la sediul principal al
şcolii. Îndată ce s-a prezentat anchetatoarea Kotlearova, elevul cu pricina s-a simţit persoană foarte
importantă, uite ce capacităţi are, pentru el de la
raion au venit, acum el toate le poate face. Şi trei
zile la rând când veneam de la şcoală el mă aştepta
după porţile şcolii şi mă bătea. Înainte de plecarea
tov. Kotlearova mama i s-a plâns despre aceasta, dar
ea a întrerupt-o si i-a spus să nu-i bată capul cu
poveşti (de şi mama i-a arătat că am vânătăi pe corp
şi pe faţă). Tata a înţeles că în împrejurările, care se
crease nu ne poate proteja, asta şi l-a decis să
plecăm din Mândâc.
Pe Kotlearova am mai întâlnit-o . Prin vara
anului 80 s-a tratat de cancer în secţia, în care eu
activam. Eu nu eram medicul ei curativ şi nu aveam
nici un contact cu ea , însă ea era internată în salonul
adiacent oficiului medicilor. Prin uşa deschisă a salonului ei auzeam cum tot timpul povestea la bolnavele din salon ce post important a ocupat şi cât de
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cinstit şi-a onorat obligaţiile. Pe cine-l interesează
cine, în ce funcţie a fost sau este vecinul din salon
când este internat în spital, indeosebi de aşa profil?
Pacientele o ascultau tăcute, fără a interveni un
comentariu sau întrebare. Însă, probabil aşa-i psihica omenească: în momentele de cumpănă, omul are
necesitate de totalizări al calei trecute. Şi dacă simţi
că calea vieţii tale n-a coincis cu postulatele creştine,
unii au necesitate să o ,,corecteze‖, să o expună în
public pe cea inventată, care ar fi vrut să le aparţină
lor. Te poţi minţi pe tine, i poţi minţi pe alţii şi nicidecum pe Domnul din Cer, care pe parcursul vieţii
ne duce socoteala şi aprecierea faptelor noastre.
Ştiam că ea se atârnă la categoria oamenilor care pe
parcursul vieţii şi-au pus o întrebare principală : cum
să trăiesc, cum să trăiesc să-mi fie comod şi bine,
chiar foarte bine ? Acuma, depănând firul vieţii ei,
schimba categoriile: prin fiecare frază confirma
postulatul, demonstra pentru ce a trăit şi trăieşte,
desigur că pentru a face bine la toată lumea.
Eu nu m-am prezentat, aceasta nu s-ar fi încadrat
în normele deontologiei medicale. Ca pe fiecare
femeie, care ajunge în spital, în sufletul meu am

compătimit-o. De aş fi fost şi medic curativ al ei, nui spuneam că o cunosc demult şi aş fi făcut tot ce era
în funcţia şi nivelul corespunzător al oncologiei pentru restabilirea sănătăţii ei. Aşa-i soarta medicului.
Cum ai îmbrăţişat această profesie, ai uitat de relaţiile personale cu reprezentanţii societăţii, ai numai
o singură dominantă – să-l ajuţi pe cel de suferă.
Însă , auzind ,,imnul‖ de spovedanie , alcătuit de ea ,
în care s-a expus pe sine ca pe un înger sfânt, mă
gândeam: de Mihail Ivanovici ai uitat? De sărmana
lui soţie şi copilaş? De vânătăile mele? De căciuliţa
pe care m-ai impus s-o scot de pe cap si să ţi-o
dau?
La minister tata a rugat să i se acorde un loc de
muncă mai aproape de baştină, deoarece are mamă
în vârstă şi bolnavă, însă locuri libere în această regiune nu erau şi i-au acordat serviciu întru-n sat din
unul din raioanele regiunii centrale ale republicii. Nu
numesc satul, deoarece de rând cu tradiţii frumoase
ne-am întâlnit cu evenimente, pe care nu le puteam
înţelege, dar despre aceasta – mai departe …
(Va continua)

O zi la colhoz
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Nina GONȚA
(REPUBLICA MOLDOVA)

Propun cititorului un fragment, care, de fapt este începutul cărţii Timpuri second Hand, scrisă în 2013 de scriitoarea Svetlana
Alexievich, deţinătoarea Premiului Nobel pentru literatură, anul 2015, „pentru scrierile sale polifonice, un monument dedicat
suferinţei şi curajului în zilele noastre‖, potrivit motivaţiei Comitetului Nobel.
„Timpuri second hand‖ este a 5-a carte din ciclul de scrieri „Vocile Utopiei‖.
Svetlana Alexievich s-a născut pe 31 mai 1948, în oraşul Ivano-Frankovsk din Ucraina, dintr-un tată belarus şi o mamă ucraineană. Ambii părinţi au fost profesori.
În scrierile sale a denunţat războiul, violenţa, minciuna din care a fost „ţesută‖ istoria fostului imperiu sovietic. Prima femeie
de limbă rusă care a primit premiul Nobel, Svetlana Alexievich vine după cei trei scriitori de limbă rusă recompensaţi cu acest
trofeu literar prestigios – Boris Pasternak (1958), Aleksandr Soljeniţîn (1970) şi Iosif Brodski (1987).
Este a 14-a femeie care câştigă premiul Nobel pentru literatură de la crearea acestei distincţii, în 1901.

Vremuri second hand
Prezentare şi traducere în limba română - Nina Gonţa

Însemnările unui complice
Ne luăm rămas bun de la perioada sovietică. De
la acea viaţă a noastră.
Încerc, onest, să ascult pe toți participanții dramei socialiste...
Comunismul a avut un plan nebun - să
schimbe, să transforme ―omul vechi‖, pe vechiul
Adam. Și a reuşit... poate singurul lucru care i-a
reuşit. În mai mult de șaptezeci de ani, în laboratoarele marxism-leninismului s-a produs un tip
special de om - homo sovieticus. Unii îl socot un
personaj tragic, alţii îl numesc ―sovcom‖. Mie mi se
pare foarte cunoscut acest tip de om, îl ştiu, îmi este
foarte familiar, sunt lângă el, am trăit unul lângă
altul timp de mai mulți ani. El - sunt eu, ai meu cunoscuţi, prieteni, părinți.
Mulți ani, am călătorit prin toată fosta Uniune
Sovietică, pentru că homo sovieticus - nu sunt doar
ruşii, dar, de asemenea, şi belorușii, turkmenii,
ucrainenii, kazahii... În prezent noi locuim în diferite
țări, vorbim limbi diferite, dar e greu să ne confunzi
cu alţii. Suntem ―depistaţi‖, de-ndată! Noi toți,
oamenii socialismului, veniţi din socialism,
semănăm şi nu semănăm cu ceilalţi - avem propriul
nostru vocabular, noțiunile noastre despre bine şi
rău, despre eroi şi martiri. Avem o relație specială cu
moartea. În mod constant în povestirile pe care le
114

scriu, îţi taie urechea cuvintele: ―împuşcă‖,
―împuşcă-l‖, ―trebuie lichidat, eliminat‖, ―să i se
piardă urma‖ sau astfel de versiuni sovietice de dispariție, ca ―arest", ―zece ani fără drept de corespondență‖, ―emigraţie‖. Care este totuşi prețul unei vieți
umane, dacă ne amintim că recent au murit milioane
de oameni? Suntem plini de ură și prejudecăți. Totul
e de acolo, de unde a fost Gulag-ul şi teribilul
război. Colectivizarea, deposedarea, migrația popoarelor...
Acesta era... socialismul și asta era, pur şi simplu, viața noastră. Atunci vorbeam puţin despre ea.
Dar acum, când lumea s-a schimbat ireversibil, tuturor le-a devenit interesantă. Indiferent de ceea ce a
fost, a fost viața noastră. Eu scriu, culeg câte o
fărâmă din istoria socialismul nostru ―de casă‖ ...
socialismului ―intern‖. Modul în care a ―locuit‖
înăuntrul sufletului uman. Întotdeauna am fost atrasă
de acest mic spațiu - omul ... un om. De fapt, acolo
totul se şi petrece, se întâmplă.
De ce în cartea mea sunt atâtea cazuri, povești
ale sinucigaşilor şi nu ale unor oameni obișnuiți, cu
biografii sovietice, simple? La urma urmei, se comit
suicide și din dragoste, şi din cauza vârstei înaintate,
unii poate, doar din dorinţa de a descifra secretul
morții ... Am fost în căutarea acelora în care ideea se
înrădăcinase adânc, într-un mod că nu o mai puteau
scoate - statul devenise spațiul lor, înlocuise chiar și
destineliterare@gmail.com
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propria lor viață. Ei nu au putut să scape, să plece
din marea istorie, să-şi ia rămas bun de la ea, să fie
fericiţi... oricum. Să se arunce, să se scufunde ... să
dispară în existența privată, așa cum se întâmplă în
prezent, când măruntul a devenit ceva... mare. Omul,
pur și simplu, vrea să trăiască, fără o idee măreaţă.
Acest lucru nu s-a întâmplat în societatea rusească,
în viaţa ei, aşa ceva nu cunoaşte nici literatura rusă.
În general, noi suntem oameni ―milităroşi‖. Mereu
eram ori în război, ori ne pregăteam de război. Niciodată n-am trăit altfel. De aici, şi psihologia militară, războinică.
Și în viața de zi cu zi, civilă, totul era organizat
ca la război. Se bătea toba, se flutura steagul şi...
inima sărea din piept. Omul nu-şi observa robia, ba
chiar o iubea. Îmi aduc aminte: după terminarea școlii, toată clasa am hotărât să plecăm la ţelină, să
―desţelinim‖ pământuri virgine, îi dispreţuiam pe cei
care refuzau, ne era ciudă, până la lacrimi, că revoluţia, războiul civil - totul s-a întâmplat fără noi. Mă
uit înapoi: oare noi am fost aceştia? Eu?
Îmi aminteam şi eu, concomitent cu personajele mele. Cineva dintre ei mi-a spus: ―Numai
omul sovietic îl poate înțelege pe... omul sovietic‖.
Noi eram oameni cu o unică memorie, memoria
comunistă. Vecini de memorie.
Tatăl meu îşi amintea, cum a crezut el în
comunism... După zborul lui Gagarin. Noi - primii,
pioneri! Noi suntem capabil de toate! Putem - totul!
Așa, el cu mama ne-au şi educat. Aşa am fost crescuţi. Eu am fost octombrel, am purtat o insignă cu
băiatul - creţ la păr, apoi pionier, apoi comsomolistă.
Dezamăgirea a venit mult mai târziu.
După perestroică, toţi aşteptau deschiderea
arhivelor. Le-au deschis. Am aflat o istorie ascunsă
de noi...
―Noi trebuie să câștigăm, să ducem după noi 90
de milioane dintr-o sută de milioane, locuitori ai
Rusiei Sovietice. Cu restul nu se poate vorbi trebuie lichidaţi‖. (Zinoviev, 1918).
―Să spânzurăm (numaidecât să spânzurăm, ca să
vadă poporul) nu mai puțin de 1000 chiaburi înveterați, cei mai bogați... să le luăm toată pâinea, să luăm
ostatici ... Să facem aşa, încât, la sute de mile în jur,
poporul să vadă, să tremure... ‖. (Lenin, 1918).
―Moscova literalmente moare de foame‖ (profesorul Kuznețov - lui Troțki). - ―Aceasta nu e
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foamete. Atunci când Titus a luat Ierusalimul, mamele evreice îşi mâncau propriii copii. Atunci când
mamele voastre vor fi nevoite, obligate, să-şi
mănânce proprii copii, numai atunci puteţi veni sămi spuneţi: ―Murim de foame‖. (Troțki, 1919).
Oamenii citeau ziarele, revistele și... tăceau.
Erau cuprinşi de o groază nesuportabilă! Cum să
trăieşti cu asta? Mulți au întâmpinat adevărul ca pe
un dușman. Și libertatea, de asemenea. ―Noi nu ne
cunoaştem țara. Nu știm ce cred, cum gândesc majoritatea oamenilor, îi vedem, îi întâlnim în fiecare zi,
dar ce cred ei, ce-şi doresc, noi nu știm. Dar ne
asumăm îndrăzneala de a-i învăţa. În curând vom
afla - şi... ne vom cruci, vom fi cuprinşi de groază‖, mi-a spus un prieten de-al meu; adesea stăteam la
taifas cu el în bucătăria mea. Polemizam cu el în
contradictoriu, cu argumente. Era în anul ‗nouăzeci
și unu... vremuri fericite! Credem că mâine, chiar
mâine va fi libertate. Se va porni din nimic, din dorințele noastre.
Din ―Cărţuliile cu însemnări‖ ale lui Şalamov:
―Am fost membru al marii, pierdute, bătălii, pentru o
reală reînnoire, schimbare a vieții.‖ ...E scris de un
om care şi-a petrecut șaptesprezece ani din viaţă în
lagărele lui Stalin. Speranţa într-un ideal a rămas...
Pe oamenii sovietici i-aşi împărţi în patru generații: generaţia lui Stalin, a lui Hruşciov, a lui Brejnev şi a lui Gorbaciov. Eu fac parte - din ultima.
Nouă ne-a fost mai uşor să acceptăm prăbușirea ideii
comuniste, căci noi nu trăisem momentul ei tânăr,
puternic, când magia romantismului ei fatal şi a speranţelor utopice încă erau în vigoare, neconsumate.
Noi am crescut când Kremlinul era... bătrân. În
vremuri vegetariene, de post. Sângele ―măreţ‖ al
comunismului era deja uitat. Încă ne mai bântuia
patosul, dar s-a păstrat raţiunea, cunoaşterea că utopia nu se poate transforma într-o realitate.
Aceasta s-a întâmplat în timpul primului război
din Cecenia... M-am întâlnit într-o gară, în Moscova,
cu o femeie, era undeva de prin Tambov. Pleca în
Cecenia, pentru a-şi aduce acasă fiul, din război:
―Nu vreau ca el să moară. Nu vreau ca el să
omoare‖. Statul nu mai era stăpân pe sufletul ei. Era
un om liber. Astfel de oameni au fost puțini. Cei mai
mulţi erau dintr-acei pe care libertatea în irita: ―Am
cumpărat trei ziare și în fiecare adevărul este diferit,
fiecare are dreptatea lui. Unde este adevărul ade115
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vărat? Înainte vreme, citeai dimineaţa ―Pravda‖
(―Adevărul‖) - și aflai totul. Înţelegeai totul!‖.
Ideile ieşeau încet... de sub anestezie. Dacă
începeam să le vorbesc despre pocăință, auzeam:
―De ce trebuie să mă căiesc?‖. Toată lumea se
simţea victimă, nu complice. Unul zicea: ―Eu tot am
fost închis‖, al doilea - ―eu am luptat‖, al treilea ―eu am ridicat oraşul devastat din ruine, zi și noapte
căram cărămizi‖.
Era ceva neașteptat: euforici, beţi de libertate,
dar complet nepregătiţi pentru asta. Unde e ea, libertatea? Numai la bucătărie, unde, din obişnuinţă, continuau să critice, să înjure autorităţile, puterea. Îi
înjurau, dădeau vina pe Elțin și Gorbaciov. Pe Elțin,
pentru faptul că a schimbat Rusia. Pe Gorbaciov,
pentru că a schimbat totul. Întregul secol XX. Și la
noi va fi, ca şi la alţii. La fel ca... la toţi. Gândeau că
de această dată chiar se va reuşi.
Rusia se schimba şi se ura pe sine însăşi pentru
acest fapt. ―Neclintitul Mongol‖ - scria despre
Rusia, Marx.
Civilizația sovietică... Se grăbeau să-i
imortalizeze urmele. Feţe cunoscute. Îi întreb nu
despre socialism, dar despre dragoste, gelozie, copilărie, bătrâneţe. Despre muzică, dansuri, coafuri.
Cu privire la miile de detalii ale unei vieţi pe cale de
dispariţie. Aceasta este singura modalitate de a duce
dezastrul într-un cadru obișnuit și a încerca să
povesteşti ceva. Să poţi ghici, presupune. Nu
obosesc să mă mir, cât de interesantă este viața
umană obișnuită. Numărul infinit de adevăruri
omeneşti... Istoria este interesată numai de fapte,
emoțiile rămân peste bord, în afară. Nu este obişnuit
să fie făcute istorie. Eu însă mă uit la lume cu ochii
umanităţii, nu ai unui istoric. Şi... sunt surprinsă, mă
fascinează.
Tatăl meu nu mai este. Și... nu pot termina cu
el una dintre conversațiile noastre... El mi-a relatat
că lor le era mult mai uşor să moară în război, decât
băiețaşilor ―neîmpuşcaţi‖, care se prăpădesc astăzi
în Cecenia. În anii ‗patruzeci - ei din iad nimereau
în iad. Înainte de război, tatăl meu învăţa în Minsk la
Institutul de Jurnalism. Îşi amintea că, atunci când se
întorceau din vacanțe, de multe ori nu mai găseau
nici un profesor cunoscut, fuseseră arestați toţi. Nu
înţelegeau ce se întâmplă, dar le era frică. Frică, ca
la război.
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Am avut cu tatăl meu puţine discuţii sincere.
M-a cruțat. Şi eu l-am cruţat, îmi era milă de el? Îmi
este greu să răspund la această întrebare... Noi eram
nemiloşi faţă de părinți. Nouă ni se părea că libertatea - e ceva simplu. A trecut ceva timp şi ne-am încovoiat sub presiunea, povara ei, pentru că nimeni
nu ne-a învățat ce înseamnă libertate. Eram deprinşi
numai...să murim pentru ea.
Iată - libertatea! Pe astfel de libertate am aşteptat-o? Eram gata să murim pentru idealurile noastre.
Să ne batem... în lupte. Dar a început o viaţă de
―Cehov‖. Fără istorie. Au căzut toate valorile, cu
excepția valorii vieții. Vieții în general. Noile vise,
tendinţe: să construieşti o casă, să cumperi o maşină
bună, să sădeşti un agriș... Libertatea s-a dovedit a fi
reabilitarea micii burghezii, de obicei, cu ―botniţă‖
în viața rusească. Libertatea Majestății Sale Consumul! Măreţia întunericului! Obscuritatea
dorințelor, instinctelor - viața umană ascunsă,
despre care noi aveam foarte puţină idee, o idee
aproximativă. Întreaga noastră istorie de viaţă a fost
de supraviețuire, nu de trai. Acum, experiența militară nu mai este necesară, trebuie uitată. Mii de noi
emoții, stări, reacții... Dintr-odată totul în jur a devenit diferit: semnele, lucrurile, banii, steagul ... Și
omul însuși. El a devenit mai colorat, mai individual, monolitul a explodat, viața a fost împrăștiată,
risipită pe insuliţe, atomi, celule. După Dali: libertate-voinţă ... ―volyushka-razdolyushka‖... spațiu
extins, cât îţi doreşti. Marele rău a devenit o legendă
îndepărtată, s-a transformat într-un thriller politic.
Nimeni deja nu mai vorbeşte despre idee, ci despre
credite, dobânzi, bonuri de schimb, banii nu se mai
câştigă muncind, ci ―se fac‖, ―se dobândesc‖. Oare
pentru mult timp asta? ―Că adevărul nu e în bani nu scoţi asta din sufletul rus, nu omori‖, - scria
Tsvetaeva. Dar, parcă au reînviat şi cutreieră
străzile noastre eroii lui Ostrovsky și SaltykovShchedrin.
Tuturor, le-am pus aceeaşi întrebare: ―Ce este
libertatea.‖ Tați și copii răspundeau diferit. Cei care
s-au născut în URSS şi cei care nu sunt născuți în
URSS, n-au experiență comună. Sunt oameni de pe
planete... diferite.
Taţii: libertate - absența fricii; trei zile în luna
august, când am învins lovitura de stat; o persoana
care alege în magazin dintr-o sută de feluri de salam
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este mult mai liberă, decât cea care alege din zece;
să fii nebătut, dar la generații nebiciuite să nu ne
aşteptăm nicicând; rusul nu înțelege libertatea, are
nevoie de cazac şi de bici, aşa este deprins.
Copiii: libertate - iubire; libertatea interioară valoare absolută; atunci când nu te temi de dorințele
tale; să ai mulți bani, atunci vei avea totul; atunci
când poţi trăi în așa fel încât să nu se gândeşti la
libertate. Libertate - o normalitate.
Caut - o limbă. Omul are mai multe limbi:
limba în care vorbeşte cu copiii şi alta - limba în
care vorbeşte despre dragoste... Și apoi, mai este o
limbă, limba în care noi vorbim cu noi înșine, în
conversațiile noastre lăuntrice. Pe stradă, la locul de
muncă, în timpul călătoriilor - peste tot auzim altceva, schimbarea este nu numai în cuvinte, apare ceva
deosebit. Chiar şi dimineața şi seara omul se exprimă în mod diferit. Dar ce se întâmplă pe timp de
noapte între doi oameni, dispare complet din istorie.
Ne preocupă doar istoria zilei unui om. Sinuciderea e o temă de noapte, când omul este la granița dintre
existenţă şi neant. Somn. Vreau să înțeleg asta cu
insistenţa şi meticulozitatea omului zilei. Am fost
întrebată: ―Nu vă este teamă c-o să... vă placă?‖
Mergem prin regiunea Smolensk. Într-un sat,
ne-am oprit lângă un magazin. Ceva familiar (am
crescut la sat), ce chipuri frumoase, ce chipuri blajine și ce viaţă umilitoare şi săracă - în jur. Discuţii
despre viaţă. ―Despre libertate întrebaţi? Intraţi în
magazinul nostru: vodcă cât vrei, de care vrei:
―Standard‖, ―Gorbaciov‖, ―Putinka‖, cu duiumul cârnați și brânză, pește. Banane. Ce fel de libertate
ne mai trebuie? Avem destulă, ne ajunge asta!‖ ―Dar pământ vi s-a dat?‖ - ―Cine vrea să scormonească în el? Doreşti - ia-ţi. La noi a luat unul, Vasika Krutoi (Durul). Cel mai mic copil al lui are opt
ani, păşeşte cu tatăl său în spatele plugului. La el,
dacă te năimeşti - nu furi, nu dormi. Fascist!‖
La Dostoievski, în ―Legenda Marelui Inchizitor‖, este o dispută despre libertate. Despre faptul
cât este de dificilă, chinuită, tragică ...calea libertăţii.
―De să cunoşti acest, al naibii, bine și rău, când te
costă atât de mult?‖ Omul este mereu nevoit să
aleagă: libertatea sau bunăstarea şi o viaţă aranjată;
libertatea cu suferinţele ei sau fericire fără libertate.
Cei mai mulți oameni preferă... a doua.
Marele Inchizitor îi spune lui Hristos, care s-a
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întors pe Pământ: ―De ce ai venit să ne împiedici?
Căci ai venit să ne împiedici, știi asta‖.
―Respectându-l mult (pe om), Tu ai acționat
ca și cum ai fi încetat să-l mai compătimeşti, pentru
că ai cerut prea mult de la el... Respectându-l mai
puțin, ai fi cerut mai puțin, acest lucru ar fi fost mai
aproape de... iubire, deoarece sarcina lui ar fi fost
mai uşoară… El este slab și ticălos... Cu ce-i vinovat sufletul slab, că nu poate găzdui astfel de cadouri
teribile?‖
―Nu există grijă mai dureroasă şi mai persistentă pentru un om, decât, devenind liber, să
caute cât mai rapid pe cineva, în faţa căruia să se
închine... şi căruia să-i dea, cât mai curând posibil,
darul libertăţii cu care această nefericită creatură se
naşte.‖
***
În anii nouăzeci ... da, eram fericiţi. Către acea
naivitate nu ne mai putem întoarce. Ni se părea că
alegerea e făcută, comunismul este pierdut
iremediabil.
Dar... era doar începutul.
Au trecut douăzeci de ani... ―Nu ne mai speriaţi cu socialismul!‖, - spun copiii, părinților.
Dintr-o discuţie cu un cunoscut, profesor universitar: ―La sfârșitul anilor nouăzeci, studenții mei
râdeau - povesteşte el - când eu îmi aminteam de
Uniunea Sovietică, erau siguri că li se deschide un
nou viitor în față. Acum situația e diferită... Studenții de azi au aflat deja, au simţit, ce-i aia capitalism - inegalitate, sărăcie, bogăție nesimţită. În fața
ochilor, au viaţa părinţilor lor, care nu au primit
nimic din țara jefuită... Au devenit radicali. Visează
la revoluţia lor. Poartă tricouri roșii cu portretele lui
Lenin și Che Guevara‖.
În societate a crescut interesul faţă de fosta
Uniune Sovietică. Faţă de cultul lui Stalin. Jumătate
dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 19 și 30 de ani
îl consideră pe Stalin ca fiind ―cea mai mare figură
politică‖. Într-o țară în care Stalin a distrus oameni
nu mai puțini decât Hitler, noul cult al lui Stalin?!
Din nou, iarăşi, în vogă tot ce-a fost sovietic. De
exemplu, cafenele ―sovietice‖ - cu denumiri sovietice și preparate din bucătăria sovietică. Au apărut
dulciurile ―sovietice‖ și cârnații ―sovietici‖ - cu
mirosul și gustul familiar, pentru noi, din copilărie.
Și, desigur, vodca ―sovietică‖. La televiziuni, zeci de
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emisiuni, precum și zeci de site-uri de internet nostalgice, ―sovietice‖. În lagărele staliniste - Solovki,
Magadan - puteți ajunge ca turist. Publicitatea promite că pentru o experiență completă vi se vor da
haine specifice, târnăcop. Veţi vedea barăci restaurate. La sfârșit, o partidă de pescuit...
Reînvie vechile idei: despre marele imperiu,
despre ―mâna de fier‖, despre ―o direcţie rusească
specială‖... Au reîntors imnul sovietic, acum există
comsomolul, cu denumirea ―Nashi‖ (―Ai noştri‖)
există partidul puterii, copia Partidului Comunist.
Președintele are aceeaşi putere ca și Secretarul
General (al PCUS). Absolută. În loc de marxismleninism - ortodoxia...
Înainte de revoluția din ‗şaptesprezece,
Alexander Green a scris: ―Viitorul pare să fi încetat
să stea la locul său‖.

Au trecut o sută de ani - și viitorul din nou nu e
la locul său.
Au sosit vremurile second hand.
Baricada - un loc periculos pentru artist. O capcană. Acolo se strică vederea, se îngustează pupila,
lumea își pierde culorile. Acolo totul e alb-negru. De
acolo, nu mai distingi persoana, vezi doar un punct
negru - ținta.
Eu - toată viața - pe baricade. Mi-aș dori să plec.
Să învăţ să mă bucur de viață. Să-mi recapăt vederea
normală. Dar zeci de mii de oameni iarăşi ies în
stradă. Se iau de mâini. Au panglici albe pe jachete.
Simbol al renașterii. Al luminii. Și eu... sunt cu ei.
Am întâlnit pe stradă tineri în tricouri cu secera
și ciocanul și cu portretul lui Lenin.
Ştiu ei oare ce este comunismul?

Eminescu şi... Basarabia cedată
Ne amintim mereu de
Eminescu, poetul nostru
naţional; îndeosebi în zilele
de 15 ianuarie şi 15 iunie ale
fiecărui an. De fapt, mai mult
de poezia lui, deşi şi publicistica eminesciană este monumentală.
Nicolae Iorga scria, în
1934, despre cât de mult stăpânea Mihai Eminescu
istoria şi cât de profund cunoştea dedesubturile sociale şi politice ale timpului:
"Eminescu stăpînea cu desăvîrşire cunoştinţa
trecutului românesc şi era perfect iniţiat în istoria
universală; nimeni din generaţia lui n-a avut în acest
grad instinctul adevăratului înţeles al istoriei, la
nimeni el nu s-a prefăcut ca la dânsul într-un element permanent şi determinant al întregii lui
judecăţi. E uimit cineva astăzi, după adăugarea unui
imens materiaal de informaţie şi atîtor sforţări ale
criticii, cînd constată cît ştia, cît înţelegea acest om,
şi gînditorul politic trebuie să admire ce mare era
puterea lui de a întegra faptele mărunte şi trecătoare
ale vieţii publice contemporane în maiestuoasa curgere a dezvoltărilor istorice. Nu e de mirare că un
asemenea limbagiu care ar fi onorat orice ţară de
veche cultură n-a fost priceput de contemporani cu o
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pregătire aşa de slabă, a căror minte nu se putea ridica la recunoaşterea aceloraşi adevăruri eterne".
Această relatare a lui N. Iorga constituie
motto-ul lucrării: Mihai Eminescu. Publicistică. Referiri istorice şi istoriografice. Textul este reprodus
după Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică. Iaşi.
Universitatea "Al. I. Cuza", 1988, volum îngrijit de
Gh. Buzatu, Ştefan Lemny şi I. Saizu. - Chişinău,
Cartea moldovenească, 1990.
Adnotaţia la carte ne spune:"Volumul include
articole de publicistică ale lui Mihai Eminescu în
care sunt abordate multiple probleme de istorie socială, de doctrină politică, de politică externă, de
pretins patriotism etc.".
Responsabil de ediţie, carte voluminoasă, 572
pagini, este L. Bucătaru.
Începând cu anul 1870, în ordine cronologică,
găsim aici toată Publicistica eminesciană, în total
186 de lucrări. Tot în această carte, o rubrică aparte pentru Articole, cugetări, traduceri şi alta, pentru
Scrisori.
Volumul este un întreg monument literar.
În 1878, Eminescu scrie mai multe articole, relatări, referitoare la Basarabia, provincia românească, aflată la răstrişte şi la răscruce de drumuri, dorită de Rusia. Paradoxal sau, cu părere de rău,
dar şi azi provincia se află tot la răstrişte, iar spusele
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lui Mihai Eminesciu rămân actuale.
În 1991, apare la CTRL*VERBA, o cărţulie
aparte, de 85 pagini, "Mihai Eminescu.
Basarabia.1812.", cu toate scrierile eminesciene
despre Basarabia, carte prefaţată de academicianul
Mihai Cimpoi.

În exemplarul pe care îl am în biblioteca personală, textul "Cestiunea reprocedării" este subliniat,
în întregime. L-a învăţat pe de rost fiica mea, pentru
a-l recita la Ediţia a 14-a din 1999 a Festivalului
"Eminesciana", care se petrece şi acum, anual, în
pădurea Scoreni, în apropiere de Străşeni,
R.Moldova.
Era, pe atunci, încă elevă de şcoala primară, dar
vocea ei de copil a răsunat aspru şi dureros:
"Cestiunea retrocedării Basarabaiei cu încetul
ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul
român... Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşiţa unei preţioase
provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult
decît atîta, încrederea în trăinicia poporului român...
Astăzi e dar timpul ca să întărim, atît în români, cît
şi în popoarele mari ale apusului, credinţa în trăinicia poporului român...".(10 februarie, 1878).
... Eminescu scria aceste lucruri în 1878! S-a
schimbat oare ceva de atunci? Da, s-a schimbat, dar
în mult mai rău. Basarabia, se pare, e pierdută
iremediabil, iar trăinicia poporului român e jalnică.
În 1991, odată cu destrămarea URSS, s-a ratat
momentul Uniri. Cele două delegaţii din Basarabia,
venite la Bucureşti pentru a i se adresa domnului
Iliescu cu propunerea de Unire, au fost ignorate.
Iar în 1940, la semnarea Ultimatumului URSS
de cedare a Basarabiei, printre semnatarii acelui ultimatum nu s-a găsit nici o minte mai curajoasă să
alcătuiască un document secret în care să se specidestineliterare@gmail.com

fice că ultimatumul a fost acceptat sub presiune teribilă din partea URSS, iar România va aştepta vremuri mai bune pentru a-ş recupera provincia luată cu
japca. Un document pus bine "la păstrare", undeva
în Europa, cu ajutorul căruia, îndată după 1989,
România putea să ceară la Tribunalul Internaţional
de la Haga pâmântul românesc dintre Prut şi Nistru!
... Deci Basarabia s-a dus de unde nu se va mai
întoarce, în sînul negrei străinătăţi. În zadar moldoveanul va mai privi în zile senine din vîrful
Ceahlăului în zarea depărtată Ismailul, Cahulul,
Bolgradul şi Ţărmul Mării Negre, în zadar va vedea
departe, ca margine a orizontului său, Cetatea Albă
şi Chilia ...ceea ce va vedea va fi pămînt înstrăinat.
În zadar îşi va aduce aminte omul cunoscător de cele
trecute cum că tari ori slabi, în trecut nu s-a găsit
unul dintre noi care să consfinţească pierderea
pământului sfânt al patriei, astăzi va găsi sute de
oameni aleşi în Sfatul ţării, cari au căutat zile întregi
formula ca să scape de acel pămînt, căutînd a masca
cu fraze patriotice lipsa lor de statornicie şi de
bărbăţie, lipsa lor de adevărat şi energic patriotism.
Iar poporul? Poporul tace, petrece cu jucării, cu
parăzi, cu intrări triumfale, poporul, care şi-a vărsat
sîngele şi aurul pentru a ţine pe umere o politică
nesocotită şi criminală, va găsi în fraze jurnalistice,
în laudele linguşitorilor săi, în panglicăriile demagogiei făţişe şi acelei mascate o despăgubire meritată
pentru pierderi reale şi ireparabile.
... Fost-a cineva care să spuie poporului în ce stare
vor ajunge fraţii lui din Basarabia cedată, pentru a-i
trezi instinctul de conservare şi de bărbăţie?". (6
octombrie 1878, "Pe arborul tăcerii...").
În 1878, Eminescu descria tabloul zilelor
noastre!?
Cât de actuale au rămas spusele lui!
Citind tot ce a scris Eminescu referitor la Basarabia pe parcursul anului 1878, regret că în prezent
nu avem oameni cu acel nestăvilit curaj al său.
El n-a murit nebun, cum vor unii să credem. El
a fost lichidat încetişor şi lent, speriaţi de ce impact
aveau scrierile lui şi ce voia să întreprindă în plan
social şi politic.
Mihai Eminescu s-a născut să reprezinte naţiunea română, peste veacuri.
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Dimitrie GRAMA
(SUEDIA)

…. ma trezesc pe un drum pustiu
nu stiu cum am ajuns aici
nu stiu daca sunt singur
nu vad si nu aud nimic
timpul si spatiul
sunt reduse la o senzatie
stranie si nedefinita
imi aprind camasa,
o torta,
sa vad mai bine imprejurul
care se ascunde
privirilor mele nelinistite
sper sa vad inapoi
de unde vin
sper sa vad inainte
unde ma duc.
lumina asta care
palpaie clipe, tace
si ma ajuta doar
sa fac un singur pas,
un pas,
jumatate inapoi
jumatate ianinte
si ma ajuta
sa ma opresc.
astept incremenit
in asteptare
sa se intample ceva
orisice
oricum
de oriunde
nu se intampla insa nimic!
si atunci imi aduc aminte
ca stiu cum sa pasesc
ca stiu cum sa inaintez
in bezna!
Dimitrie, Feb., 2017

… ca niste frunze uscate
cad, asa pe rand,
din mine;
copilaria,
prima bicicleta,
tineretea,
prima iubire,
dascali si
colegi,
diplome.
… ca niste frunze moarte
cad necontenit
mustrari de constiinta.
… ce-mi pasa de ele acum?
sunt mult mai mult
decat am fost
sunt tot atat de putin
ca la inceput…
locurile alea goale
ramase singure
cu mine
in mine,
le numesc amintiri…
disperat,
atat eu,
dar mai ales altii,
chiar straini,
incercam sa umplem
golurile astea
cu tot felul
de banalitati si
cu minciuni
si acest lucru
ma sileste
sa imi retraiesc viata,
ma sileste sa cred
ca voi muri
nemuritor.
decembrie 2016
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Vasilica GRIGORAȘ
(ROMÂNIA)

Invitaţie la lectura volumului Poetical Bridges – Poduri lirice,
editor şi traducător Valentina Teclici

Mă simt privilegiată, fiind prima persoană
care a văzut şi a strâns la piept volumul intitulat Poetical Bridges - Poduri lirice, ediţie bilingvă (engleză-română), a antologiei de poezie românăneozeelandeză.
Cartea a apărut la sfârşitul anului 2016, publicată de Editura Scripta manent din Napier, Noua
Zeelandă şi tipărită la PIM, Iaşi, România. Un
proiect cultural realizat prin contribuţia a 24 de poeţi
din două ţări, România şi Noua Zeelandă, aflate la
antipozi, la mii de kilometri distanţă, cu istorii, culturi şi civilizaţii extrem de diferite. Acest lucru a fost
posibil prin iniţiativa poetei Valentina Teclici, care,
în anul 2002 a ales să trăiască în Aotearoa, „Ţara
Norului Lung şi Alb‖. În cadrul acestei „construcţii‖
lirice, Valentina Teclici îşi asumă resposabilităţile
de antologator, editor şi traducător.
Autorii incluşi în volum participă fiecare cu
un buchet de trei poezii. Iniţiativa editorului se explică prin bogata sa experienţă de scriitor şi poet în
ţara natală şi în cea adoptivă, fiind autorul mai multor volume personale şi în colaborare. Este membru
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al Uniunii Scriitorilor din România, al Societăţii de
Poezie din Noua Zeelandă şi al Societăţii Poeţilor în
Viaţă din Hawke‘s Bay, Noua Zeelandă.
Volumul este un bogat florilegiu de poezie
care înlătură distanţe, oprelişti, apropie şi elogiază
unitatea în diversitate. Exerciţiile consecvente de
integrare culturală, experienţa din ce în ce mai bogată în acest sens constituie temelia aprecierii tuturor culturilor şi armonizării relaţiilor din şi dintre ţări
şi popoare. Multiculturalitatea este o realitate caracterizată printr-o atitudine de recunoaştere şi de respect faţă de valorile culturale şi umane ale celorlalţi,
este un mod de viaţă. Atât timp cât se va scrie
poezie, atât timp cât se vor publica asemenea cărţi,
atâta vreme cât vom fi solidari întru cuvântul scris,
avem speranţa că lumea va fi mai bună, că iubirea
între oameni persistă şi Domnul ne iubeşte pe toţi.
Urez poeţilor neozeelandezi şi români incluşi
în carte inspiraţie, unitate în trăiri şi sentimente, pana scrisului să le fie mereu vie şi să constituie „arma‖ cea mai preţioasă şi eficientă pentru pacea şi
binele planetei şi locuitorilor acesteia, dincolo de
timp.
Aceste gânduri sunt o invitaţie la lectura
cărţii, lăsând cititorului bucuria de a aprecia volumul
şi contribuţia fiecărui autor la conturarea şi temeinicia unui proiect, după ştiinţa mea, primul şi singurul
de acest gen până acum între cele două ţări.
Şi, nu în ultimul rând, cu ocazia împlinirii
anilor îi urez poetei Valentina Teclici multă
sănătate, energie şi inspiraţie pentru noi volume
publicate, iar în munca de editare şi traducere multe
proiecte împlinite.
„LA MULŢI ANI ŞI BUNI‖!
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VALENTINA TECLICI – Repere biobibliografice
Scriitor, poet, publicist,
editor, traducător.
S-a născut la 21
ianuarie 1952, în com
Dolheşti, jud. Iaşi, în
familia Sofiei şi Valentin
Teclici. A copilărit şi a
învăţat în Huşi, judeţul
Vaslui, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza‖, Iaşi. Obţine doctoratul în sociologie la Facultatea de SociologiePsihologie-Pedagogie, Universitatea Bucureşti cu
teza de dizertaţie Copiii străzii, diagnoză şi strategii
de combatere. „Studiul Valentinei Teclici pune, pentru prima oară, problema copiilor străzii din România în dimensiunea ei reală şi în raport cu situaţia pe
plan mondial. Apar astfel şi soluţiile – mai mult sau
mai puţin reuşite – care au fost aplicate de la cunoaşterea fenomenului la mediatizarea lui şi la adevărata
lui stare de fapt‖, consemnează psiho-sociolog Valentina Negriţoiu în (Câteva gânduri care prefaţează
lucrarea Vina de a fi copil al străzii, p. 11).
Valentina Teclici a început să scrie poezii din
clasa a doua. „Mi-amintesc că primele două poezii
le-am lăsat intenţionat într-un caiet pe care l-a luat
învăţătoarea mea, d-na Liuba Matei, acasă, să verifice o temă. Învăţătoarea mi-a pus a doua zi o mulţime
de întrebări (Dacă am copiat poeziile dintr-o carte,
dacă m-a ajutat cineva) şi din întrebările ei, am înţeles că poeziile mele aveau o oarecare valoare, dacă
ea nu putea crede că mintea mea le concepuse. În
familie circulau nişte poveşti că unele rude din partea tatălui erau talentaţi la rime şi puteau compune
poezii pe loc, pornind de la orice cuvânt.‖, mărturiseşte Valentina.
Debutează publicistic în perioada adolescenţei. Iată ce consemnează Tudor Opriş în lucrarea
„500 debuturi literare: Istoria debutului şcolar al
scriitorilor români: (1820-1980), Editura Porto
Franco, 1991, p. 202-203: „Valentina Teclici, redactoare şefă a revistei Năzuinţe a Liceului „M. Kogălniceanu‖ din Huşi şi animatoarea cenaclului literar
din prestigioasa şcoală huşană, a risipit colaborări
adolescente în publicaţia pe care a condus-o, în pre-
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sa locală, în antologii... Debutul literar (posterior
celui din revista Zorile a Liceului „Cuza Vodă‖ din
Huşi, nr. 2/1968), îl găsim în pagina elevului din nr.
7/1971 a revistei Amfiteatru cu poezia Cînd plouă‖:
Cînd plouă / Copacii îşi cântăresc picăturile / Şi nu
se mai miră / De-albastru. / Vântul a învăţat caii /
Să urce în tei / Şi să cânte. / De câte ori plouă /
Cântăresc caii / În balanţa vântului.
Volume publicate: Moş Teacă, dramatizare
scrisă în colaborare cu Vlad Vasiliu după „Schiţe şi
articole‖ de Anton Bacalbaşa şi jucată la Teatrul
„Maria Filotti‖ din Brăila (1985-1987); De la noi
din grădiniţă, versuri, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1986 (premiu naţional); Mama mea e cea mai
bună, versuri, Bucureşti, Editura Ion Creangă,
1987); Fetiţa cu nume de cântec, povestiri, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1990; Jocurile verii, versuri, Bucureşti, Editura Coresi, 1991; Caseta videopoveşti: Daruri de la Moş Crăciun (în colaborare cu
Cezarina Adamescu şi Ene Stanciu, 1992);
L‘Enfance en Poesie, versuri, traducere în franceză
de Constantin Frosin, Editura L‘ Etoile d‘Argent
(Belgia, 1993, carte care a luat mai multe premii
naţionale şi internaţionale); Vina de a fi copil al
străzii, Bucureşti, Editura Oscar Print, 1998; Ghid
de Educaţie pentru Sănătate, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2002 şi reeditat în 2004, sub egida Centrului Romận pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană;
The Dance Lesson, Bucureşti, Editura Oscar Print,
2002; Gioconda nimănui, Bucureşti, Editura Oscar
Print, 2011; Dialog, în colaborare cu Ana Anton,
Bucureşti, Editura Oscar Print, 2011; De la imposibil la posibil – From impossible to possible, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2013; Oglinzi, în colaborare cu Violeta Ionescu, Bucureşti, Editura Oscar
Print, 2013.
În viziunea scriitorului Dan Ravaru „Ansamblul versurilor doamnei Valentina Teclici, pe
lângă încărcătura de idei şi de frumuseţe, este un
apel spre întoarcerea la adevărata poezie, la frumosul etern, salvat de influenţele contemporane ale
prozaismului şi violenţelor de limbaj‖.
Îndoieli, întrebări, revelaţii, observaţii cu tine însuţi,
cu semenii şi întregul Univers. Este nelinişte, căutare, energie. Este tinereţea fără bătrâneţe.‖
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Lidia GROSU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Poezia lui Nicholas Andronesco – o sugestie la inventarierea energiilor
(Reflecţii pe marginea cărţii Nicholas Andronesco „Eternitatea‖,
Editura LUMINA, Stamford, Connecticut,USA 2013)

Poezia lui
Nicholas Andronesco se înscrie în
registrul niciodată
definit până la
sfârşit, al sacrului,
lăsând ca mesajele,
prin semne şi simboluri, să se ajusteze la neliniştile
exprimate de adâncul fiinţei populat
în permanenţă de
inefabil: „Plec / Și
cine știe unde / Pescărușii mărilor mele / Țipă / Neliniștea / Furtunos s-apropie / A cîta oară / Și apa
nu stă / Se zbate / Și-și învață vietățile / Universul /
Mări de-altundeva mă cheamă / Nu-mi place
băltoaca / Ea zace / Înverzește meschin... (Chemare
reversibilă)‖. Originalitatea gândirii menţine linia
magică a stărilor, fixând timpul într-o eternitate a
vocaţiei, fie că este vorba de artă şi / sau ştiinţă sau
de o armonie între ele: „Pictând comori de raze / Mam rătăcit în Univers / Dogoarea sorilor / Planetele
în căutare de lumină / Mi-au răsturnat paleta / Iar
eu / Eu gravitez în jurul lumii / Uimit de peisajul
științific‖(‖Rătăcire‖). În lumina graţiei divine, asistată de aceasta, textul liric se transformă într-o panoramă a produsului valoros al forţei spirituale cu imboldurile de a rezuma o înţelegere de sine atunci
când în cadrul fie al străiniei sau al frăţiei, cu ipostază de holograf, este fixată imaginea cu toate
simţurile celui neschimbat, mereu rămas acelaşi sudestineliterare@gmail.com

flet de om, în care se aprind periodic vulcanii timpurilor, cutremurându-se în ei veşnicia: „Urmez
îndemnul / Simultan să fiu / Oricând ș-oriunde / Cu
sine identificat / Înscris genetic / În veșnicul acum /
Vibrând în toate / Ubicvist / Holografie fără drum
(‖Premoniție‖). Aşadar, limpede, cu contururi desluşite, licărul vieţii este unul deschis spre plinătatea
hipnotică a trăirilor („Bolta sună de dangăt de stele /
Mișcarea m-adună făr-de răgaz de-a muri / Busola
alungită cu vârful spre ele / Mi-ndreaptă sclipiri
spre dreptul de-a fi‖(Dreptul de a fi)) la declanşarea
unui spectacol nou cu aceleaşi vechi „tradiţii‖ al
conflictului dintre generaţii („Pe drumul acesta am
mai fost / Uite o casă cu ferestre rotunde / Care am
văzut-o / La fel ca atunci pe ochiul îngust / De geam
/ Două babe bârfesc uitându-se la legi / Mulţumindu-se înrăit că vremea lor nu seamănă cu a
nimănui...‖(Timpurile)) într-o succesiune a lucrurilor în care eul e departe de a fi un sclav al reacţiilor,
fiind determinat să-şi accepte rolul de captiv al cuminţeniei timpurilor unei copilării („Era fenomenal
/ şi cuvintele nu se căsătoriseră / Cu faptele / Și nici
faptele încă n-aveau contur / De aceea nici nu
trebuia
să-ndur
/
Asprimea
frumuseții
lor‖(Copilărie) şi astfel, păstrând „pierderea‖ cu
„abuz de forme îngheţate / necolorate / confuz, când
„a frunză toarce / singurătatea‖(p.32), ca pe o permanenţă a „generării‖: „Părinții mei au hoinărit în
secole de vis / Au strâns minuni privind în paradis /
Părinții mei așa m-au scris / Părinții mei poate n-au
existat / A fost Univers ce naște mi-a suportat / Și-n
chip de hume frământat / Dureri de nou mi i-a
luat‖(‖Generare‖)).
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Dincolo de toate aparenţele, autorul ne oferă
cheia sensurilor unui început autentic ce nu are final, păstrându-ne întârzierea în faţa vreunei formule
a aprinderilor inocente aflate într-un circuit, numit
regenerare, pus să ne degaje clipele utilitar:
„Obișnuim priviri cu lavele fierbinți / Dorinți cu
miez de clocot luminat / Hume trezind iarăși părinți
/ Noi ceruri / nou pământ creat‖
(‖Regenerare‖)
O constantă în poezia lui Nicholas Andronesco este confesiunea cu razele aşternute într-un
„îndemn ‖(„La gura sobei / Voi să mă citiți / Și citat
/ Și înfierat / Voi să izbucniți / Să nu fiți voi / Din
nou / Cei prăpădiți‖(‖Îndemn‖)), cu mereu aluzia
„Ab aeternă‖ la mişcarea rectilinie a eului într-un
spaţiu al dorului, ca substrat al unei stări afective
complexe( „Mi-e dor de-acest pământ / De crucea
care putrezește-n vânt / De ploile-adunate / Pentinderi de oceane / Mi-e dor de voi / Mi-e dor / Mie dor / De rime diafane‖ (Ab Aeterno)), mereu întro ambianţă cu legile spiritului ce nu acceptă contagiunile morale: „Străin de lege / Eu vorbele duioase
ți le-ntorc / Pământu-acesta / Pe mine mă iubește /
De crezi în dumnezeul tău / Du-te cu el în altă parte
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/ Mai sunt încă pământuri / Conduse de un ceva
incert / Îți cer înțelepciune / Pentru înțelepciunea ta
/ Aici nu poți rămâne / Nici temporar / Pămîntul e în
mine / Și sunt inert / Și sunt hotar (‖Proprietate‖).
Diafană, cu respiraţia profundă a reveriei în ea („Petale și culori / Învăluind / Găndirea dezvelind / Am
adunat comori / Cu stropii timp / Materia udând /
Cu dâre alungind / În urmă și-nainte / Trudind în
mine la fiind / Suflet metamorfozat / în flori...‖(‖Fantezie‖), poezia lui Nicholas Andronesco
este o sugestie la inventarierea energiilor şi selectarea celei pozitive, nicodată aflată în abundenţă,
care iubire s-ar numi şi al cărei spaţiu ţine de protecţia visului sublim – cel de a trăi primăvara vieţii
şi a bună-cuviinţei: „În seva sufletului tău / să fie
permanent primăvară / Lumina solară s-o cultivi
afară / În mari grădini / Ca-n sărbători / De curcubeu să-ţi fie ochii plini / Formele să-ţi strige /
Chemările iubirii din ţări / Privirea ta / Durerea
fericirii să exprime / Şi să trăieşti cum se cuvine. ‖
(„Dedicaţie‖)
Chişinău, 7 mai 2015
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Ion HAINEȘ
(ROMÂNIA)

TEMPLUL CUVÂNTULUI
Stau singur în fața poemului
alb, nescris,
pagini albe, înalte,
mă condamnă la tăcere,
nu-ndrăznesc să respir,
să deschid ochii,
să ascult melodia
ce n-a fost niciodată cântată,
stau singur și mut
în fața câmpului alb,
nesfârșit,
contemplu litera A,
un început al tuturor lucrurilor,
mă sprijin pe Coloana Infinitului,
și, deodată, începe să plouă,
cu stropi mari, grei,
care cad într-o brazdă
bogată, ce-așteaptă de mult
întâlnirea visată.
Și, totuși, cobor uneori,
cu umilință și teamă,
în Templul Cuvântului,
rugându-mă să-ngăduie
intrarea-mi
în sfera înaltă
a zăpezilor pure.
LIMBA ROMÂNĂ, PAVĂZA MEA
Limba română mă apără,
la adăpostul ei mă simt întreg,
po să respir, să visez, să zbor
numai în limba română,
pot să beau apa pură a izvoarelor,
să privesc uimit căderea zăpezilor
cu fulgi mari, imaculați,
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care plutesc ca niște îngeri
peste ținuturi îndepărtate,
pot să gândesc, să iubesc
și să scriu
numai în limba română,
care mă apără de invazii străine,
de invenții stâlcite, vulgare,
păstrându-și puritatea dintâi
ca la o permanentă naștere.
EXERCIȚII DE RESPIRAȚIE
Mă trezesc din somn ca din moarte,
apele, încet-încet, se limpezesc,
deschid ochii, mă pipăi
să văd dacă sunt viu,
deschid fereasta și, deodată,
soarele năvălește peste mine
amețindu-mă,
buimăcit, mă mișc prin cameră
ca un cosmonaut în imponderabilitate,
respir, fac exerciții de respirație,
și spun din toată inima:
"Bună dimineața, Soare, bună dimineața!"
A început o nouă zi,
totul stă sub semnul incertitudinii.
Ce surprize ne mai rezervă
ziua de azi, ziua de mâine?
Trăim de azi pe mâine, iar la capătcare e capătul?- ce ne așteaptă?
Refuz să mă gândesc.
Deocamdată, fac exerciții de respirație,
trag puternic aer în piept
și spun din toată inima:
"Bună dimineața, Soare, bună dimineața!"
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SCRISOARE

PIANUL ȘI FATA

Scrie-mi de mână, cum îți scriu și eu,
Vreau să citesc emoția-n cuvinte,
În scrisul feminin, ca mai `nainte,
Mai înclinat, așa cum e și-al meu.

La pianul acesta a mai cântat cineva,
O fată tristă, o fată bolnavă,
Simt ecoul notelor cristaline, notelor joase,
Umbra mâinilor ei de ființă firavă.

Nu vreau să-mi mai răspunzi pe internet,
Nici să-mi trimiți felicitări-reclamă,
Să nu plătim la artificii vamă,
Vreau să-mi trimiți mesaje în secret.

Pipăia clapele cu infinită tandrețe,
Se confesa în cântec romantic, diafan,
Lumina lunii umbrea fața ei pală,
Motanul torcea liniștit pe divan.

Să știm doar noi ce gânduri ne inspiră,
Ce tainice emoții se ascund
În rândurile unui sens profund
Ca-n melodia unui cânt din liră.

Dar într-o zi vântul vânăt și rău
A smuls catalogul cu note cu tot
Și fata frumoasă pe care-o iubeam,
La pianul acesta să mai cânt nu mai pot.

Scrie-mi de mână simplu, îngrijit,
Așa cum o făceai odinioară,
Chiar dac-ar fi ca scrisul tău să doară,
Să știi că mai aștept și n-am murit.

Dar aud, mai aud melodiile ei
Cum învăluie casa și sufletul meu
Și pianul răsună de un cântec abstract
Pe care-l compun din memorie eu.

PE MALUL CELĂLALT

PUTEAM SĂ FIM

Mamei mele, in memoriam
Tu ai trecut pe malul celălalt
De unde îmi trimiți mereu semnale
Acolo cerul este mai înalt
Și mai pe înțelesul vrerii tale.
Eu nu te pot vedea, nici auzi,
O apă mare, neagră, ne desparte
Și nu mai știu ce-i noapte, ce e zi,
De mine ești mereu tot mai departe.
Dar licăre o stea în depărtări,
Deasupra casei mele-nsingurate
Și poate tu răspunzi unei chemări
Veghind de-acolo, din eternitate,
Nesomnul meu și trimițând o rază,
Pe malul stâng al sufletului mut,
Unde mai pâlpâie discret o oază,
Tărâm de vis pe care l-am pierdut.
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Puteam să fim mai fericiți, dar azi
Au dispărut pădurile de brazi
Și căprioarele , și urșii, cerbii
Și nu mai ești împărăteasa ierbii.
Dar ți-am adus acest frumos cadou:
Să construim pădurile din nou
Și-n ele păsări albe să ne-ncânte
Când vor începe cânturi noi să cânte
Și toate animalele-n neștire
Vor îngâna doar ritmuri de iubire
Iar tu să fii din nou împărăteasă
A lor și-a mea, a inimii aleasă.
TERAPIA FLORALĂ
Mă vindec cu florile,
cu parfumul lor inefabil, îmbătător,
ochiul meu e-mbogățit de culori,
destineliterare@gmail.com
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de armonia florală,
sufletul meu rănit
se vindecă doar în grădina
de flori, în hipnotica lor respirație.
Cine-a pus atâta lumină,
atâta aur, atâta argint,
atâta vibrație
în plăpândele ființe?
Cine-a creat o așa fascinație
de lumi paralele?
Mă scald în lumina florală,
adorm în beția florală,
doar crinii-ar putea să ucidă
într-o noapte de vis,
dar n-aș regreta niciodată
transferarea mea inedită
în acest Paradis.

AȘ VREA

MĂ CHEAMĂ SATUL

DIALOG CU FIUL

Mă-ntorc acolo, în satul primordial,
acolo unde am văzut lumina zilei,
am sărutat botul cald al iezilor
nou născuți, am cules struguri
din buștenii încărcați ca niște ciorchini,
am băut mustul dulce-amar
al vinului proaspăt, cu stropi
care-mi săreau în mustăți,
am învățat literele alfabetului,
am alergat pe câmpia bogată,
tăvălindu-mă-n valurile aurii
ale grâului, am primit botezul
apelor învolburate ale Dunării,
acolo unde eram întreg,
eu însumi,
azi, sunt, vai, risipit, în direcții
necunoscute,
cu străzi ciudate, întortocheate,
care nu duc nicăieri,
dar, iată, mă cheamă satul,
satul primordial,
din care, de fapt, n-am plecat
niciodată.

destineliterare@gmail.com

Aș vrea să te mai chem ca altădată
Cu lungi tăceri, complice la-ntâlniri
Când marea fremăta învolburată
Găsindu-ne îmbrățișați, doi miri.
Aș vrea să rătăcim pe sub castani
Ca altădată noaptea pe alei
Să reîmprospătăm parfumul-acelor ani
Cu-mbătătorul iz, etern, de tei.
Aș vrea să te cuprind. să te desmierd,
Ca altă dată-n nopțile de vise,
Când nu știam, atunci, c-am să te pierd,
În clipele de basm acum ucise.
Aș vrea, dar totul se întâmplă doar în gând,
În sufletul nepoluat de tină,
Să ne-ntâlnim iar tineri, fremătând,
Sorbind senini lumină din lumină.

Fiule, iată Calea,
un drum cu obstacole,
dar drept,
sunt probe pe care trebuie
să le treci
cu inima curată,
nu te lăsa atras
de tentații, de dulci
ispite, care te vor abate
de la scopul tău,
astupă-ți cu vată urechile
leagă-te, ca Ulise, de catarg,
rămâi surd la cântecul
înșelător al Sirenelor,
chiar dacă ochiul va plânge,
inima va sângera,
vei urca dealuri,
vei traversa prăpăstii,
vei trece prin păduri
întunecate,
prin tuneluri, peste
poduri de sub care
vor ieși oameni
în piele de urs,
amenințându-te,
înfricoşându-te ,
până să ajungi la tine,
la tine, cel adevărat,
și să știi că niciodată
nu vei fi singur,
așa să știi.
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Valentin IACOB
(ROMÂNIA)

Colonelul Elf
„Valentin Iacob este unul dintre rarii poeţi cărora propria poezie le-a făcu bine. Când încasează câte-o săgeată
otrăvită în gât sau în picior, Valentin Iacob se retrage în vreo viziună numai de el ştiută. Se unge cu un balsam extras
din poeziile lui. Şi până în primăvară, se fâţâie din nou ţanţoş printre cei vii. Iarba rea nu piere. Haiduceşte iar.‖ Horia
Gârbea.
„Mi-au fost de-ajuns un dialog pentru Formula AS de el provocat, ca trimis al Sânzianei Pop, preluat apoi de
vreo zece reviste de aiurea, iar după aceea lecturile repetate din „ Colonelul Elf‖‖ – un soi de cod semiotic în cheie
proprie: cartea, ca un lacăt deschis magic, nu e aia, cu „iarba rea‖, ci cu iarba fiarelor, ştiută doar de magicienii – sacerdoţi ai neo-barbarilor, ai lui Umberto Eco....Mai degrabă este un poet al antimetafizicii‖ post- stănesciene, recomandabil a fi citit dimineaţa, necum seara‖...Poetul, eseistul,redactorul la Formula AS, își trăiește cu o neobișnită
energie empatică, dar și ironism, viziunile soresciene ( v.Viziunea vizinei, Pluta me4duzei…)…ca Night Club de
pocker…, dacă vreți Peșterile noastre.. Eugen Evu

PLAJĂ LA STALINGRAD
La Stalingrad, de Crăciunul lui 1942, curvele răsăreau direct din Volga, strecurate prin tapetul ăla infernal,
nesfârșit de balalaică și vodkă și carne și moarte...
Răsăreau, pluteau pe ape, zdrențele, primadonele clorotice, înspinate - chemând divizie după divizie la Corul
cel mare al arhanghelilor care-și dădeau cu sâc și bâzdâc, văzând de câte oase e rost în cercul ăla de fier și
neant...
În vremea asta Lev Tolstoi, bărbosul, centrul înaintaş de la „Octombrie Roşu‖ – fabrica aia din mijlocul Stalingradului, numai praf și ruine, pe care nemții se tot încăpățânau s-o atace
cu o disciplină sinucigașă, pusă la patru ace,
În vremea asta, Lev Tolstoi schimba întruna kalajnicoave pe samagonkă,
doar, doar o mai atinge o dată și el, chimirul fetiţelor Morgana
ce curgeau tânguios printre obuze... pe Volga și pe la Cotul Donulului liniștit,
de parcă lumea toată, arpegiu cu arpegiu, ar fi înnebunit!
Bătrânul Lev, în timp ce sărea brusc dintre ruine
pe vreo companie de soldați germani,
așa cum sărea el pe vremuri, pe țărănci, la moșie.
Ca apoi să-şi taie iar, mâna dreaptă şi s-o arunce cu furie în mijlocul luptelor de stradă, feroce, cu tancurile
difuzând prin boxe, întretăiată de rafale, „Sonata Kreutzer‖...
*
La Stalingrad, făceam toți plajă disciplinat, pe căprării:
morții cu morții, viii cu viii...
Noi, cei încă vii prinși în încercuire, ne strecuram printre morți, la lumina hipnotică a trasoarelor
ca să mai prindem vreo rază ultravioletă, de katiușă;
Noi cei vii, cu măști de zăpadă, bronzați de foame și ger
Și purtând la picioare Moartea, drept giuvaer.
Așa că tot morții se purtau cel mai onorabil,
Aliniați și cuminți, cu burțile-n sus, în zăpadă, la plajă... cu ochi de fier,
Mușcând din țărână și aplaudând fără gesturi, îngerii din cer...
Îngerii care plonjau strecurați printre schije, în Volga și-n Don,
Îngerii, de-a valma cu curvele alea-nspinate care continuau să le ceară obolul înainte clienților
Ca să-i treacă peste atât de încărcatele, de la o vreme, ape ale râurilor Lethe și Acheron...
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Dumitru ICHIM
(CANADA)

PSALMUL AURULUI ROȘU
N-am auzit ca vinul îmbătrânind să plângă...
Ce taină-a tinereții l-a podgorit din poamă?
Scriptura cea mai veche-o citești spre partea stângă,
Altfel despre iubire cuvântul se destramă.
Azi mi-ai vorbit de-un aur mai scump decât al firii,
Metal fără apusuri, subțire-n ghicitură,
Nu întomnând pe frunză, ci aurul porfirii
Ce-asemeni ca năluca nu lasă-n urmă zgură.
Te ascultam, în brațe - ne-ngăduită clipă!
''De vei avea credință spui măgurei să zboare...''
La ce folos e cerul de nu-l guști din aripă,
Sau tot întinsul mării când Atlantida doare?
Când m-am trezit, pe buze încă aveam descântec,
Dar n-a fost vis că trupul încă ne-ardea din cântec!

PSALMUL SMOCHINULUI NERODITOR
Smochin, tristeții frate, ne înfrunzim a vină,
Că ne-am născut în timpuri urzite-n alte straie,
Blestemul nu e-n frunză, ci-adânc în rădăcină,
Că n-am mușcat la vreme din fruptul de văpaie.
Azi mi-a grăit profetul luând cărbune-n clește
Ca să-mi atingă buza: ''Bea focului tot vinul,
Că-mpărăție-i Bobul ce-n tine putrezește,
Porți ulciorelnic lutul, zavistuindu-l crinul''.
Și-asemeni Lui pe umăr, smochinului-i duc lemnul,
Ce nu mai are frunze prin verbe să mai cadă,
Iubirea de n-ajunge să-și poarte-n rană semnul,
În veci n-o să deschidă pierduta-ne livadă.
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Chiar și blestem se șterge când ești îndrăgostit:
Nevorbitor smochinul, lemn crucii, Te-a rodit!

SOLFEGIUL SINGURĂTĂȚII
Mă-nalț și cad, alunec... La spovedirea serii
În trei s-a spart oglinda cu vremea ei îngustă!
Beau din aceeași oală cu-arțarii, cu hingherii,
Intrarea cere fructul, de ce mă-ntrebi cum gustă?
Mai am puțină moarte, nu-i irosesc absintul;
Te sorb și tot mi-i sete, ca pătimașul drogul.
Sunt soarelui tâlharul, cum numai noaptea simtu-l,
Copita căprioarei o șterge inorogul.
'Nainte de-a-mi fi umbră, ce-ai fost singurătate?
Fu boarea de cuvinte pe-apusul cui, mocnitul?
Mă-nalț și cad, alunec... Rășini curg din cetate...
Dacă în doi țărâna sfidează infinitul,
De ce mă-ntrebi pe unde știi clar că-nțeapă ghimpul:
- Azi Ți-am rodit vecia, unde vei duce timpul?

PSALMUL LUI MANOLE
Ți se înalță templul din piatra mea păgână,
Ce numai apa morii lăutu-a-n detaliu.
E-aceeași precum noaptea perfectă ca fântână,
Din cioburi colorate sunt orbu-Ți din vitraliu!
Vrei jertfa-n zid deplină! O jinduiai de vie,
Spre-a-ntoarce Eva-n coastă, că Ți-a pierdut kalosul!
Ca Avraam urc drumu-Ți, prin râpi de gelozie;
Luptatu-m-am cu-n înger, dar eu i-am frânt și osul.
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Tu nu mi-o ei, Ți-o dărui, că-i pură-n vremuire:
Pui bob de timp, vecia-Ți deasupra lui se-ndoaie
Însălcâmare ninsă prin ghimpi de răstignire!
Așa ne-ai vrut alături, nu-n lespezi, ci-n văpaie...

E buche răzuită, sau fu un semn aparte
Că-mi lași ca moștenire și ieslea și colindul?
Nu gard, părutul zării, de Tine mă desparte,
Ci scrisul în țărână, când duhului perindu-l.

Dar amintește-Ți, Doamne, de coastă, izvor ranei:
La Argeș crucea-naltă va sta deasupra Anei!

Tu ai în palme sânge din răsărituri roșii,
Eu am în palmă linii ce nu au ghicitură.
Orfan cerșesc o vorbă, dar îmi răspund cocoșii
Lovindu-mă cu-aripa de trei ori peste gură.

PSALMUL PARDOSIT CU PIETRE
Se face frig în mine când fața Ta e-ntoarsă!
Merindă-mi fu greșala, nămol hrănindu-mi crinul,
De parcă-n palimpseste, în viața fostă, ștearsă,
Pe mine-ai scris povestea cum mi-ai iertat smochinul.

Tu plângi cu fața-ntoarsă... N-auzi cum strigă verbul...
Sunt însetat iertării ca de izvoare cerbul!
Kitchener, Ontario

Toronto Skyline, Ontario, Canada
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Isabella-Elena IONIȚĂ
(ROMÂNIA)

Hermeneutica şi problematica sensurilor
I. Introducere
Obiectul demersului întreprins are în vedere
relaţia dintre cunoaşterea ştiinţifică şi perspectiva
unei sociologii critice, problema concentrându-se pe
definirea metodei hermeneutice şi pe problematica
sensurilor în perioada modernismului şi a postmodernismului. În acest sens, se obsevă o nouă orientare
a hermeneuticii filosofice, deplasând esenţa de la
interpretarea textelor la înţelegerea existenţială. Se
constată astfel că motivul nunții poate fi explorat
atât ca motiv literar cât și din perspectivă
mitologică, teologică, sociologică: nunta și refacerea
unității primordiale, nunta ca simbol al originii divine a vieții și nunta între profan și sacru.
Scopul lucrării propuse constă în relevarea,
demonstrarea, argumentarea şi motivarea existenţei
unei permanente dinamici a hermeneuticii în decursul timpului, determinate deopotrivă de tendinţa
de a da un sens comprehensibil scrierilor greu de
înţeles. Hermeneutica se deosebeşte de exegeză
prin accentul pe conţinut şi semnificaţie, indiferent
de forma de redactare. Privită ca ritual de trecere,
alături de botez și înmormântare, nunta reprezintă
un motiv literar plin de semnificații. Simbolismul
nunții este asociat cu începutul, cu promisiunea
unei alte vieții prin refacerea unității primordial androginice.
Ipoteza de lucru: Cercetarea pentru această
lucrare a fost dinamizată prin întrebări de genul: •
Ce înţelegem prin noţiunea de hermeneutică/hermeneutică filosofică? Există o relaţie de interdependenţă între critică literară şi interpretare
literară în studiul nunţii ca ritual? • Există o percepţie diferită asupra hermeneuticii în secolul al
XX-lea? • Pe parcursul istoriei literaturii, se prodestineliterare@gmail.com

duce, oare, o tot mai puternică individualizare a
psihocriticii? • Care este motivul opţiunii autorilor
spre critica sociologică? • Ce perspective critice
propune problematica sensurilor?
Dintre obiectivele lucrării cele mai importante sunt: (1) selectarea conceptelor şi cadrul definirii lor: hermeneutică, psihocritică şi critic sociologică; (2) folosirea conceptelor de modernism şi
postmodernism pentru ilustrarea simbolului nunţii
(3) aprecierea critică a problematicii sensurilor.
Au fost aplicate metode şi modele de analiză:
analiza textuală, critică analitică; metoda hermeneutică; modelele discursiv şi semantic; modelul cognitive.
În opinia mea, inovaţia teoretică şi valoarea
ştiinţifică a lucrării constă în abordarea problematicii sensurilor nunţii în contextul evoluţiei şi în prezentarea parcursului teoretic în care se analizează
raportul dintre înţelegere şi interpretare. În demersul acestei teze mă voi distanţa de conceptele și
abordările clasice de identitate şi de cultură, prezente în ştiinţele socio-umane, sociologie, antropologie, culturologie, fenomenologie, sociologie fenomenologică, şi voi reliefa filosofia diferenţei,
tendinţa
marcată
de
Heidegger‒Gadamer‒
Habermas- Ricoeur- Mauron- Bachelard- DurandCorin Braga- Escarpit concentrând direcţiile asupra
hermeneuticii filosofice.
II.Noţiuni teoretice
Termenul de ―hermeneutică‖ provine din
limba greacă (herméneutikos, de herméneuein - a
interpreta) şi trimite la numele zeului Hermes, mesager al zeilor, şi la practicile de desluşire a voinţei
acestora, exprimată prin mesaje încifrate, oculte. În
filosofie
reprezintă metodologia interpretării
și
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înțelegerii unor texte. Obiectul hermeneuticii,
apărută în secolele al XV-lea și al XVI-lea în perioada dezvoltării Umanismului, a fost la început reprezentat de scrierile autorilor clasici ai antichității
greco-romane, apoi de interpretarea conținutului ―Bibliei‖. Teologii creștini s-au străduit să stabilească o metodă, prin care să se pătrundă sensul
adevărat al ―Scripturii‖ și să înlesnească înțelegerea
textelor clasice. În decursul timpului, hermeneutica
devine mai amplă, având tendința de a da un sens
compehensibil tuturor scrierilor greu de înțeles,
devine astfel o teorie generală a regulilor de interpretare. Punând accentul pe conținut și semnificație,
indiferent de formă sau amănunte de redactare, hermeneutica se deosebește astfel de exegeză. În secolul al XIX-lea, filosofii Friedrich Schleiermacher și Wilhelm Dilthey au lărgit orizontul hermeneuticii, incluzând și cititorii în procesul de analiză.
După Schleiermacher, în actul lecturii, cititorul lasă
libere intențiile autorului. Interpretarea ar înseamna
încercarea de a se pune în situația autorului și,
retrăind actul creației, să se descopere sensul posibil
al operei de artă. Scopul hermeneuticii lui Dilthey
era de a întreprinde interpretări sistematice și științifice, situând fiecare text în contextul său istoric originar. În secolul al XX-lea, filosofii germani Edmund
Husserl, Martin Heidegger și elevul acestuia, HansGeorg Gadamer au dat o nouă orientare hermeneuticii filosofice, în sensul unei arte deschise a interpretării. Heidegger deplasează problema centrală a
hermeneuticii de la interpretarea textelor la
înțelegerea existențială, pe care o consideră o
prezență directă în lume, nemijlocită de alte simboluri și - prin aceasta - dotată de autenticitate, deci
lipsită de o simplă presupunere empirică în procesul
de cunoaștere. Pentru Gadamer, una din problemele
fundamentale ale hermeneuticii este de a da o obiectivitate interpretării, independent de cel ce face analiza și de contextul istoric în care este ea efectuată.
De-a lungul evoluţiei sale, hermeneutica a
cunoscut trei orientări dominante: alegorică (privind
interpretarea figurativă a textelor), filologică (bazată
pe situarea textelor în contextul lor originar) şi
filozofică. Deşi pornesc de la principii generale comune, cele trei tipuri majore de hermeneutică sunt
adaptate specificului fiecărei categorii de texte.
Demersul interpretativ este dat de nevoia de
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interpretare a unui text prin care se utilizează strategii speciale. Nunta simbolizează originea divină a
vieții. Simbol al unirii, sub semnul iubirii dintre bărbat și femeie, ea face parte din Sfintele Taine. Acestea sunt slujbe bisericești prin intermediul cărora ni
se împărtășește (conform moralei creștine), în chip
special, nevăzut și prin anumite rituri, harul lui
Dumnezeu în momentele cele mai importante ale
vieții noastre. Disciplina hermeneutică a căpătat noi
valenţe, devenind o metodă de interpretare condiţionată de obiectul ei şi specifică în funcţie de
acesta.
Odată cu scrierile lui Schleirmacher a apărut
conturarea conceptului de „hermeneutică generală‖.
Aceasta a fost concepută ca studiu al expresiilor
pentru a ajunge la comprehensiune şi înţelegere care
se aplică pretutindeni unde se foloseşte limba. Ulterior, hermeneutica a fost inclusă de metodologia
„ştiinţelor spiritului‖. Dilthey considera hermeneutica drept metodă de cunoaştere care stabileşte regulile de interpretare a simbolurilor ce exprimă evenimente ale vieţii spirituale. Astefel, se pot interpreta
ritualurile nunţii. În spațiul românesc nunta apare ca
un moment de apogeu al vieții omului. Ca în toate
religiile lumii, oricât de diferite ca manifestări, și în
toate formele de civilizație, caracterul sacru al evenimentului e potențat prin desfășurarea ceremonioasă,
la care participă comunitatea, ca garant al unirii
cuplului.
III. Raportul dintre critică şi interpretare
Acest raport este pe cât de important, pe atât
de problematic. Marea varietate a definiţiilor date
criticii şi interpretării îngreunează încercarea de
lămurire a acestui raport, astfel încât exegetul se
vede obligat a-şi reinventa conceptele, a statornici
criterii tranşante, respectiv a opta pentru sensuri ce
pot diminua ambiguitatea.
În mod obişnuit, critica este înţeleasă drept
genul de interpretare a faptelor care pune accent pe
identificarea aspectelor problematice ale acestora,
laolaltă cu propunerea unor soluţii viabile în scopul
corectării lor. În acest sens autonomia criticii este
pusă în pericol. Critica se poate referi la demersul de
identificare a deficienţelor unui lucru sau poate fi ca
o specie palidă a interpretării. Numai în prima variantă vasta literatură meta-critică îşi poate păstra autonomia; în cea de-a doua variantă apare în calitate
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de anexă a hermeneuticii.
Critica literară (lat. criticus – „a judeca‖, „a
discerne‖) este actul de emitere a judecăţii de
valoare, de comentare, caracterizare sub unghi artistic a operei literare, de stabilire a configuraţiei şi a
valorii estetice a unei opere. Prin actul critic se descoperă sensul şi semnificaţia unei lucrări literare. În
ansamblu, este o modalitate ordonată de a studia
opera literară. În obiectivul criticii literare intră şi
alte aspecte ale operei (sociale, politice, morale),
însă toate sunt subsumate dimensiunii estetice.
Demersul critic este asociat gândirii. Una din
coordonatele definitorii ale gândirii este chiar actul
de interpretare, astfel că relaţia dintre critică şi hermeneutică se impune ca o necesitate. Deşi dispunând
de o istorie destul de recentă ca disciplină distinctă,
hermeneutica înglobează orientări de o mare diversitate, ce îngreunează considerabil încercarea de a o
defini sau caracteriza.
Hermeneutica reprezintă, după principalii ei
reprezentanţi (H.-G. Gadamer, P. Ricoeur) o disciplină generală fondatoare a ştiinţelor umane. Ea este
atât o abordare directă, nemijlocită, a existenţei
dense de semnificaţii ce caracterizează fiinţa umană
şi creaţiile ei culturale, cât şi o modalitate specifică
de interpretare a textelor, simbolurilor şi operelor
literare, filosofice etc.
Hermeneutica este ştiinţa interpretării. Sub
aspect metodologic, hermeneutica este un ansamblu
de procedee ce cuprinde situaţiile de viaţă marcate
de prezenţa subiectului în cunoaştere şi de a înţelege
cunoaşterea în legătură cu aceste situaţii de viaţă. Ea
devine o cunoaştere a contextului de geneză şi a
sensului aplicării oricărei metode. Conceptele centrale ale discursului hermeneutic pot fi considerate
următoarele: înţelegere, comprehensiune, interpretare, explicaţie. Conceptul central al discursului
meu este ―nunta‖ ce simbolizează originea divină a
vieții. Simbol al unirii, sub semnul iubirii dintre bărbat și femeie, ea face parte din Sfintele Taine. Acestea sunt slujbe bisericești prin intermediul cărora ni
se împărtășește (conform moralei creștine), în chip
special, nevăzut și prin anumite rituri, harul lui
Dumnezeu în momentele cele mai importante ale
vieții noastre. Ele au o destinație individuală,
aplicându-se doar acelora care sunt primitorii tainei
respective. Sfintele Taine sunt forme de expresie a
destineliterare@gmail.com

funcției harismatice a cultului ortodox și sunt în număr de șapte, după numărul darurilor Sfântului Duh:
botezul, ungerea cu Sfântul Mir, pocăința, împărtășirea, nunta (căsătoria), hirotonia și eleoungerea. A
înţelege o secvenţă (un cuvânt, un enunţ, un text)
echivalează de regulă cu identificarea sensului
acestuia şi cu formarea unei reprezentări mentale
satisfăcătoare (din punctul de vedere al subiectului
sau al situaţiei de comunicare). Interpretarea
desemnează un proces de atribuire de sens, ceea ce
implică, de regulă, alegerea dintre mai multe variante posibile de înţelegere, considerate fiecare, în
grade diferite, satisfăcătoare. Între profan și sacru,
nunta a devenit temei literar pentru mulți scriitori ai
lumii. De-a lungul timpului, subiectele ce se desfăşoară pe marginea cuplului nu au rămas neexplicate,
ci, dimpotrivă, au constituit o sursă de inspiraţie
pentru scriitori. Astfel, multe cupluri celebre populează literatura universală: Romeo-Julieta, TristanIsolda – în universul ficţional, Dante-Beatrice, Petrarca-Laura – în universul real. Toate aceste cupluri
reiterează motivul biblic al cuplului adamic, Adam
şi Eva. Înţelegerea ritualului se face în general de la
simplu la complex, de la lectura textelor ritualice la
ceremonial.
În acest sens, ―lectura standard e o performare procesuală, dinspre începutul spre sfârşitul
textului (perspectiva «iepurelui»), în vreme ce interpretarea e o performanţă analitică, de tip sincronic,
în care ansamblul textual e cuprins deodată cu privirea (perspectiva «vulturului»). [...] A citi înseamnă a
parcurge textul linear, stopând efortul în momentul
încheierii; a interpreta înseamnă a reciti textul de
mai multe ori, pentru a-l stăpâni în detaliu.‖ (Cornea, Paul, 1998: 203)2
„Nu sensul obiectiv, în relaţie cu un adevăr
prestabilit sau cu vreun scop determina(n)t reprezintă mobilul activităţii hermeneutice, ci
producţia liberă de sensuri, creaţia de sensuri noi, pe
care – în mod cu totul romantic – Schleiermacher nu
o mai raportează decât la individualitatea creatoare
(s.a.)‖ (Schleiermacher, F.D.E. 2001: 85) 3.
Critica literară îşi câştigă pe deplin autonomia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin
2

Cornea, Paul, 1998, Introducere în teoria lecturii, Iaşi, Editura Polirom.
3
Schleiermacher, F.D.E, 2001, Hermeneutica, Iaşi, Editura
Polirom.
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scrierile lui Saint-Beuve, Taine, Francesco de Sanctis, anume acum îşi definitivează statutul şi îşi pune
la punct instrumentarul analitic. În secolul al XXlea, teoreticienii disting două direcţii critice: critica
impresionistă şi critica hermeneutică. Prima declară
inutilă analiza metodică şi accentuează necesitatea
inteligenţei intuitive, a simţului analitic, a capacităţii
de a-şi exterioriza impresiile (criticului literar). Critica hermeneutică este un tip de exegeză pentru că se
apelează la metodă sau aparat conceptual pentru
evaluarea operei literare.
O scriere este necesar să fie interpretată
atunci când înţelegerea ei este greu de perceput,
când sensul ei este inaccesabil sau abscons, cum
teoretizau postmoderniştii. Astfel se poate produce o
rupere de contact între autor şi cititor. Opera literară
are menirea de a face cunoscut un lucru, iar nu de a-l
ascunde; ea nu trebuie să se ermetizeze, să se
închidă în cochilia sinelui, ci să fie scrisă pentru a
corespunde sincerităţii cititorului. Se cunoaşte faptul
că opera literară se explică pe sine însăşi. În acest
sens se poate observa că nunta este des întâlnită în
scrierile realiste. Liviu Rebreanu ilustrează în romanul obiectiv realist „Ion‖, alături de alte teme semnificative, şi pe cea a iubirii, prezentată pe fondul societăţii ardeleneşti de la începutul secolului al XXlea.
A interpreta înseamnă extragerea unui cuvânt
sau a unui fragment de text din cursul vorbirii,
scoaterea lor din fluctuaţia vorbirii, în vederea lămuririi lor. E necesar să menţinem unitatea actului de
interpretare faţă de toate încercările de a deduce o
deosebire a metodelor din diferenţe dintre scopurile
propuse. Astfel, de exemplu, sarcina de a înţelege
mai îndeaproape ritualul nunţii din trecut, s-ar părea
că ar trebui să fie separat de orice actualitate, pe
motiv că înţelegerea evenimentelor din trecut necesită o interpretare istorică.
IV. Modele teoretice în evoluţia hermeneuticii:
―Din punctul nostru de vedere, modelul ideii
literare este cauza şi produsul unui proces hermeneutic, în acelaşi timp „instaurator‖ şi „descifrator‖.
Hermeneutica prescrie atît obiectul cît şi metoda de
studiu a modelului; cu alte cuvinte, modelul unei
idei va fi în egală măsură inductiv şi deductiv, explicativ şi normativ, instituit în urma unei operaţii sim134

ultane de „codare‖ şi de „decodare‖. La acest nivel
anumite abstracţiuni devin inevitabile.‖ (Marino,
Adrian, 2011)4
Analiza şi interpretarea nunţii, ca demersuri
complementare, pot viza: o abordare de tip intrinsec,
urmărind exclusiv structurile interne ale textelor:
semnificaţiile ritualurilor, o abordare de tip extrinsec, vizând latura socială, psihologică.
Critica modernă a înregistrat inovaţii. HansGeorg Gadamer a dat o nouă orientare hermeneuticii
filosofice în sensul unei arte deschise a interpretării.
Preocupat de reabilitarea „filosofiei practice‖, în
scrierile sale are în atenţie fenomenul comprehensiunii, ce nu trebuie înţeles ca un simplu act subiectiv,
ci ca inserţie într-un proces mai amplu, în care
prezentul se intersectează fără încetare cu trecutul.
Se apropie de viziunea scriitorilor postmodernişti,
orientează ontologia către problemele epistemologice şi ale textului. Gadamer în iluzoriul „consemn al
structuralismului‖ stabilea „un model de explicare ce
promitea să clarifice domenii atât de inaccesibile
precum tradiţia mitică a popoarelor, secretul construcţiei limbii sau mecanismul inconştientului.‖
(Gadamer, H-G, 1999: 148)5
Gadamer nu-şi permite să eludeze dezbaterea
cu ştiinţele umaniste şi acordă tot creditul istoriei,
deşi respinge soluţia romantică a istorismului, inclusiv limitele concepţiei lui Dilthey. Aceste disocieri
duc la o teorie a conştiinţei istorice care marchează
culmea reflecţiei lui Gadamer asupra întemeierii
ştiinţelor spiritului.
„Prezenţa hermeneuticii în central discursului umanist contemporan a devenit într-o asemenea măsură de la sine înţeleasă, încât puţini mai
ştiu astăzi că lui Heidegger i se datorează, în mare
parte, revirimentul hermeneuticii în secolul
XX.‖(Cercel, Gabriel, 2010:21)6
Heidegger și Gadamer și dezvoltă mai departe semnificația hermeneuticii, în acest mod,
înțelegerea trebuie să demonstreze fenomenologic o
și mai puternică componență social-istorică.

4

Marino, Adrian, 2011, ―Echinox‖, nr. 4/1973, Hermeneutică
şi model, http://revistaechinox.ro/2011/01/1973-adrian-marinohermeneutica-si-model-goldmine
5
Gadamer, H-G, 1999, Elogiul teoriei. Moştenirea Europei,
traducere de O. Nicolae şi V. Panaitescu, Iaşi, Editura Polirom.
6
Cercel, Gabriel, 2010, Cartea experienţei: Heidegger şi hermeneutica vieţii, Bucureşti, Editura Humanitas.
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În ceea ce priveşte presupoziţiile specifice
tradiţiei filosofice în care se înscrie Ricoeur,
următoarea precizare este elocventă:
„Mi-ar plăcea să caracterizez tradiţia filosofică de la care mă revendic prin trei trăsături: ea se
situează în linia unei filosofii reflexive; rămâne dependentă de fenomenologia husserliană; vrea să fie o
variantă hermeneutică a acestei fenomenologii.‖
(Ricoeur, Paul, 1999: 7)7
Astfel, Ricoeur va opune caracterului prezumtiv, inadecvat al experienţei perceptive care,
datorită structurii temporale, poate caracteriza întreaga experienţă istorică, dar care nu poate fi obiectivată datorită, paradoxal, tocmai caracterului ei perceptiv, o experienţă ce poate fi supusă unei obiectivări textuale. Este vizată experienţa comunicativă,
artistică, istorică şi lingvistică ce preced şi susţin
totodată demersurile de obiectivare şi explicitare din
hermeneutică, din ştiinţele spiritului în general,
adică o înlocuire a teoriei intuiţiei cu o teorie a interpretării. Între profan și sacru, nunta a devenit temei literar pentru mulți scriitori ai lumii. De-a lungul timpului, subiectele ce se desfăşoară pe marginea cuplului nu au rămas neexplicate, ci, dimpotrivă,
au constituit o sursă de inspiraţie pentru scriitori.
Gaston Bachelard propune analiza psihocritică a formelor statice ale materiei, cu exemplificări
din domeniul geologicului. Autorul observă în morfologia spaţială expresia nostalgică a paradisului
pierdut la naştere. Nunta are o destinație individuală,
aplicându-se doar acelora care sunt primitorii tainei
respective.
―Corin Braga utilizează cu dezinvoltură un
melanj de concepte, care trec dincolo de interpretarea freudiană. Autorul pune în mişcare elemente din psihanaliza kleiniană, din analiza lacaniană,
trece prin perspectiva bioniană, se foloseşte de arhetipologia jungiană, ne plimbă prin plăcerea textuală
barthesiană, prin scrierea psihică derridaeană şi chiar
prin mascarada kristeviană.‖ (Pop, Doru, 2012:
307)8
Ştiinţa modernă a imaginarului a fost fondată
la jumătatea secolului al XX-lea, prin eforturile unor
7

Ricoeur, Paul, 1999, Existenţă şi hermeneutică, în Conflictul
interpretărilor. Eseuri de hermeneutică I, Cluj-Napoca, Editura Echinox.
8
Pop, Doru, 2012, ―Cu scriitorii la psihanalist―, Apostrof, Anul
XXVI, Nr. 12, 307.
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filosofi, teoreticieni şi istorici ai religiilor precum
Gaston Bachelard, Henry Corbin, Mircea Eliade,
Charles Baudouin, Charles Mauron, Gilbert Durand
şi alţii. Disciplina se apleacă asupra unei importante
funcţii psihice, în bună măsură ignorată de filosofia
şi psihologia anterioară – imaginarul. Situată între
percepţie şi raţiune, ritualul nunţii, devenit un
adevărat ceremonial, astăzi are doar o latură comercială. Cititorul nu participă, ci utilizează. Comportamentul proiectiv are la bază lectura care oferă un
cadru experienţei.
Aşadar, generaţiile de cercetători şi critici
literari din anii ‘90, cu lecturi din S. Freud şi C. G.
Jung, unii traducători ai textelor freudiene sau
jungiene au afirmat perspectiva psihanalitică asupra
textului literar, a relaţiei autor – operă şi asupra psihologiei procesului de creaţie (C. Braga). Starea
actuală a demersului critic ne convinge că gândirea
literară psihanalitică, în diversele ei aspecte, continuă să influenţeze nu doar ştiinţa literară, ci şi viaţa
intelectuală în ansamblu, deschiderea spre posibilităţile textului-ca-lume afirmând impactul său cultural.
VI. Concluzii: În această lucrare am vizat
depăşirea schemelor tradiţionale (problematica
genurilor, istoria literară, raporturile operei cu biografia, ceremonialul etc.) şi instaurarea unei critici
obiective, care se interesează doar de aspectele particulare ale operei în sine.
Hermeneutica înglobează orientări de o
mare diversitate, ce îngreunează considerabil încercarea de a o defini sau caracteriza. Astfel, putem
constata că nunțile românești dezvoltă un scenariu
extrem de divers urmărind o cronologie a riturilor
ceremonialului: târguirea (cererea, încredințarea),
dezlegarea legăturilor de vechile grupuri și
intergrarea în noul grup, momentul mutației și comuniunea. Întreaga colectivitate este atentă la respectarea tradiției și a obiceiurilor de nuntă: pețitul, logodna, nunta, obiceiurile care urmează nunții. Puternic ritualizat în trecut, cu un scenariu complexceremonialul nunții se prezintă ca sistem unitar în
care: datinile, obiceiurile, momentele, secvențele,
gesturile, însemnele, lirica, muzica, costumele, culoare - toate au rosturile lor specifice. Ceremonialul
marital reprezintă evenimentul cel mai important din
traseul evolutiv al omului.
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„Ritualul creştin al cununiei este grav, solemn, semnificând sacralizarea căsătoriei. Sub raport
ceremonial, prin cununia religioasă începe cel de-al
doilea moment al nunţii: trecerea propriu-zisă de la
starea de feciorie la cea de oameni cununaţi oficial şi
religios, intrarea mirilor în rândul oamenilor aşezaţi
la casa lor, luându-şi locul corespunzător în comunitate‖9( Suciu, Alexandru: 1982, pag 92)
―Practica introduce totuşi încă din Evul mediu o disociaţie, care se păstrează până astăzi: hermeneutica se referă la principiile şi regulile de interpretare, ea este ştiinţa şi metodica interpretării, în
timp ce exegeza constituie aplicarea practică a regulilor hermeneutice, interpretarea propriu-zisă, concretă, aplicată pe texte.‖ (Marino, Adrian, 1974:
234-235)10
Cea mai eficientă modalitate a cunoașterii și
înțelegerii de sine și a lumii înconjurătoare o consider atitudinea interpretativă-comprehensivă propagată
de către hermeneutica filosofică. Prin experiența
hermeneutică se conștientizează faptul că întâlnirea
cu străinul și cu alteritatea reprezintă drumul cel mai
sigur către autocunoaştere şi autorealizare. Astfel,
comunicarea umană poate fi concepută și înţeleasă
din perspectivă hermeneutică ca proces de traducere.
Aceasta este şi cauza transformării ceremoniei în
spectacol.
Există abordarea centrată pe text şi abordarea
centrată pe cititor. Cele două abordări diferă în
primul rând prin tipul de cititor avut în vedere.
„Cititorul Model este un ansamblu de condiţii de succes stabilite în mod textual, care trebuie
să fie satisfăcute pentru ca un text să fie deplin actualizat în conţinutul său potenţial.‖ (Umberto Eco,
1991: 95)11
Abordările centrate pe cititor au în vedere
lectori reali, persoane concrete care au citit anumite
opere şi au produs diverse mărturii de lectură (inventarele bibliotecilor personale sau publice, liste de
subscripţii pentru achiziţii de cărţi, impresii de lectură consemnate în jurnale intime sau în

corespondenţă, opinii literare exprimate public –
recenzii, studii etc. – consemnări documentare
despre preferinţe, comportament de lectură, criterii
interpretative şi evaluative, situarea faţă de norme şi
uzanţe literare curente.
Aşadar, scopul procesului hermeneutic este
acela de a descoperi, înţelege şi interpreta semnificaţiile nunţii ca un proces aparent simplu, însă atât
de complex, deoarece ar trebui să ţinem cont de
următoarea distincţie: un text/ritual oferă semnificaţiile sale în straturi organizate ca atare de diferite
intenţii. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea au adus, pe lângă transformările
sociale, politice şi economice, premise noi care
trebuie avute în vedere înainte de a iniţia căutarea
asiduă a Sensului. Valoarea spirituală, de uniune
mistică în virtutea unui destin se diluează până la
căsătoria din interes care duce inevitabil la ratarea
sensului existenţei, la căderea în profan.
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Bill JONKE
(USA)

Although he is not yet a well-known writer, the short stories written by Bill Jonke should, by all means, urge
him to keep writing. Why is that? Well, first of all they are easy and pleasant to read. There is, from the very beginning, a connection established between most any reader and the author. The more one reads, the more one yearns for
the next story to find out what else he was up to.
True to life, as a source of inspiration, Bill Jonke‘s short stories are characterized by a humorous and subtle
irony. They are all written in a captivating, fluent style and although they are based upon his past, they are not warm
fuzzy nostalgic tales. The outstanding note of his writing being nitty-gritty social realism. According to his confessions, his short stories have a touch of the ‗ribald‘, at times seeming to be ‗impolite‘ or even occasionally ‗unacceptable‘. They are none the less funny and enjoyable.
Irrespective the topics of his stories that are similar to those small sonatines that constitute real tests of virtuosity mainly for the piano players, Bill Jonke‘s writing is lively and witty, being mastered in its minutest details. All
his characters are well portrayed, often being depicted in only a few well and carefully chosen words. The writer‘s
attitude and participation in the plots bring clarity and significance to them, with the focus of theatrical flood lights.

Presentation and selection of texts by,
Muguraș Maria Vnuck,
Cultural Journalist,
Member of the Union of the Professional
Journalists of Romania
BIOGRAPHY:
- Bill Jonke was born in 1948, at Evanston, Illinois;
- he attended New Trier High School, Winnetka, Illinois;
- he lived in Chicago, San Francisco, San Antonio, Texas, Toledo, Ohio;
- in the 1980‘s he was a S.W.A.T. Officer in Texas and worked as an Undercover Narcotics Investigator;
- between 1992 – 2016 he was a Criminal Defense Consultant;
- he lectured extensively on defense strategies at legal seminars for Criminal Defense Lawyers and wrote
The Dictionary of Firearms Words and Terms for Criminal Defense Lawyers;
- up till now he has written a number of unpublished ribald tales of his younger years.
‘‘I grew up many years ago in a Chicago lakefront suburb. In later years I owned a Private Investigation firm in Texas and Ohio, but for most of my professional life I was a trial consultant in criminal defense
cases.
These stories, and fifteen or twenty others, are based on various incidents in my life. Most have an
ironic twist. Some are based on anti-social behavior, and some are based on just plain idiocy, either mine or
someone else's. Most of the stories take place in Chicago or the affluent suburbs and involve bad behavior
and a lack of self control.
If I were to gather them together in a book and give them a title, maybe an appropriate one would be:
‗IMPOLITE AND SOCIALLY UNACCEPTABLE STORIES YOU SHOULDN'T READ‘.‘‘
destineliterare@gmail.com
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GOOD LITTLE CATHOLIC BOYS
One afternoon in seventh grade, some of us rode our
bikes uptown to have fries and cokes after school.
We all attended a local Catholic grade school in the
Chicago suburb of Winnetka.
As good Catholic children, we had come to know
that we were special. Not just socially and culturally
because we lived in Winnetka, but more
importantly, because we were Catholic. Catholics
were special in the eyes of God. The nuns had been
telling us that since the first grade, and by the time
we got to seventh grade we accepted it as a matter of
fact. Our state of grace was clearly apparent.
Catholics were admired and respected by everyone.
And Catholics were the only people who were going
to heaven, unlike lesser beings from inferior
religions who were going to hell. In the eyes of God,
we were all that counted. It was very comforting.
***
We parked our bikes on the sidewalk in front of the
Lakeside Diner, a small, cutesy, little place in
uptown Winnetka.
The diner wasn‘t very big. There were maybe eight
or ten tables and a curved counter with stools,
behind which was the kitchen. We took seats at the
counter, grabbing menus even though everyone
knew what they wanted.
Bobby McGivern was at one end of our group, and I
heard him call out ‘‘Hey!‖

of the kitchen to take our orders. Before anyone
could ask for a coke or fries, a man‘s voice boomed
over our heads:
―Waitress!‖ She looked up.
A guy who had been sitting alone at a table just
behind us pushed his chair back and stood up. He
was wearing a workman‘s coat and pants and didn‘t
look like he was from Winnetka. ‘‘These kids just
stole your tip money.‖
None of us moved or said anything.
―Did you boys take my tip money?‖ the waitress
asked. She sounded more amazed than angry.
Amazed, maybe, that nice looking young boys in
Winnetka would even consider stealing anything,
much less tips from a waitress.
The guy was staring at us. ―You need to give her
back the money. Now.‖
Each of us ponied up our share and pushed it across
the counter so the waitress could gather it up. As she
was doing so, the guy behind us spoke up again.
―What‘s wrong with you rich kids?‖ he asked all of
us, his voice heavy with derision.
―This lady works for a living. Do any of you?‖

We all looked at Bobby. He was holding his menu in
a sort of sheltering position over what looked to be
about two dollars in silver coins on the counter top.
Bobby gave everyone an excited look. Without
hesitation he began separating the coins into equal
amounts, making five small piles of the nickels,
dimes and quarters.
There was no discussion needed. To a man, every
one of us waited eagerly as he slid our shares down
the counter to us one at a time. The forty cents or so
I got as my share was good news, as I only got a
dollar a week allowance. I was scooping it up and
putting it in my pocket when the waitress came out
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He turned to leave, and a sense of relief came over
us. The waitress had her money back, and no one
was asking for anybody‘s name. It didn‘t look like
anyone‘s parents were going to be called. We
exchanged furtive glances at our good fortune. Rich
kids? Maybe. But we were just boys being boys. We
were anonymous in the whole affair.
The guy stopped, and looked back at us and the
waitress. He may have had kids of his own, but he
didn‘t look like anyone‘s father that we knew. We
may not have thought of ourselves as rich kids, but
we still felt a certain sense of entitlement. He
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
definitely wasn‘t from the North Shore. What could
he do? Looking at him and his clothes, he didn‘t
seem to have quite the position of authority to put
anyone in their place over this. Not there, at least.

a giggle. The guy didn‘t know anyone‘s name. He
didn‘t know anything about us. We were
anonymous. We were home free. But then his
parting shot:

We‘d gone from guilty to smug in the few seconds
all of this took to unfold. I could see a slight smile
on McGivern‘s face. Mike O‘Grady was suppressing

―You know,‖ he said to the waitress, ―I‘ll bet you
anything these little thieves go to that goddam
Catholic school down the street.‖

JUST ONE OF THE GUYS
In 1974, when I was twenty-five, I bought a small
racing sailboat from an older lawyer who belonged
to a beautiful suburban yacht club in a North Shore
suburb of Chicago. He suggested that I join the club
and proposed me for membership. The standard for
joining seemed to be how well a prospective member handled himself during a heavily alcohol fueled
party at a Board member‘s house. At that age I could
pound down ten or fifteen strong drinks and still find
my way home. Despite – or maybe because – I could
drink like a sailor on shore leave, I was accepted for
membership, and began keeping my boat in the harbor at the yacht club, and to sail on the weekends
with the rest of the guys. And of course to attend the
lavish summer cocktail parties, some of which were
held under large white tents on the lawn of the club.
Tables with huge silver bowls containing scotch,
rum, or whiskey punch were under the tents along
with large trays of hors d‘oeuvres. There were black
servants in livery serving the punch, and the ambiance of the club, along with warm summer evening
lake breezes, created a delightful atmosphere. I was
among the younger members at the time and was
eager to soak up that ambiance, along with sailing
tips that the older members were always happy to
share.
During the time of my membership in the midseventies the club built a huge outdoor deck overlooking the small harbor it was located on. Large
elegant sit-down dinner parties could now be served
al fresco, with great views of Lake Michigan and all
the boats swaying gently at their moorings in the
harbor. If you are a sailor, or know anyone who is,
you know how integral alcohol is to the sailing lifestyle, so these parties could linger on well after
dark.
destineliterare@gmail.com

After one of those dinner parties, as several of us sat
out on the deck late-late in the evening, I asked a
question that had been on my mind for years.
Across from the club, on the other side of the small
harbor, there was a sizable piece of property. It had a
heavy growth of trees and shrubs and you couldn‘t
even tell if there was a house there. It had direct access to the harbor on one side and on another side
had direct access to Lake Michigan, with a beautiful
stretch of private beach. When the property was
viewed from Sheridan Road you still couldn‘t see if
there was a house, but you could plainly see very tall
and ornate iron gates. An entry way to what? I‘d
seen these gates all my life and never knew what
was or had been behind them.
So, late that night as our small group sat on the deck
with our feet up and drinks in hand, I asked about it.
Everyone looked across the harbor, which was lit by
the moon and the soft dock lights. The other side
was dark with trees and shrubbery and everyone
looked at that darkness in silence for a while. I was
about to ask again when an older member spoke up.
He had a local history lesson to impart.
Here‘s what he had to say: ―Around the First World
War this whole area began to be built up with the
mansions and big homes you see today. Sometimes
people tied up their boats in the harbor here, but our
clubhouse didn‘t exist at that point. Back then this
was just a quiet little waterway.‖ He was smoking a
cigar, and stopped to perform the seemingly
thoughtful protocols of examining and tapping it that
cigar smokers do. ―Back then there was some informal boating activity here in the harbor, but nothing
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in the way of racing or a yacht club. As time went
by younger guys began buying some of the smaller
homes up here, and a lot of those guys liked to sail.
By the 1930's a number of us began to regularly get
together here on the weekends to race our little
wooden boats. Late in the afternoon, after the racing
was over, we would all sit in the grass on this side of
the harbor, right about where we‘re sitting tonight and drink beer. Lots of beer. This weekend partying had been going on for some time when
the older guy who owned the property over there on
the other side of the harbor began to casually chat
with us when he saw everyone sitting out here on
blankets and towels. At that time it was the only
place to sit.‖
Eventually he suggested that rather than our sitting
over here on the grass that we all come over to his
place after the races, since he had a glorious mansion with gardens, lawns, and large stone terraces,
right there on the lake front. So we took him up on
his offer, and soon everybody was always there on
the weekends, partying with the guy, his maid serving drinks and hors d‘oeuvres. We drank his liquor,
played his jazz records, made calls on his phone, and
frankly, made ourselves quite at home.
‘‘This huge mansion was owned by a guy named
Simon. He was probably in his mid-fifties at the
time, an heir to a sizable fortune. He‘d been living

there alone with a lot of exotic animals for years. He
wasn‘t a sailor and didn‘t own a boat even though
he obviously had terrific lake access. He was only
too glad to have everyone come over on the weekends, and he had no
problem supplying all the booze you could drink.
There were a lot of parties there. It was a fantastic
place to party. After a while the sailors officially
formed the Yacht Club and actually ran it out of
Simon‘s house for quite a while. Eventually we were
able to get this really nice clubhouse over
here, complete with the kitchen and bar. And a locker room in the basement. The Saturday and Sunday
afternoon beer blasts moved back over here. More
guys began to take membership in the club, and it
just got better and better as time went by. We
cleaned up the harbor, put in docks and moorings
and really started to make something of the place.
Simon watched all this happen and was happy
for us. He had come to know us well and seemed to
really like us. He missed the weekend activity at his
place, and wanted to still be part of it now that everything was happening over here at the new clubhouse. So, Simon bought a small sailboat and applied for membership. His application was received,
considered, and duly denied."
He examined his cigar again. ―What did you expect?
Simon was Jewish.‖

WHY WOULDN’T SHE BELIEVE ME?
I met Bernie Stutzman through a mutual friend at
Northeastern Illinois University in Chicago.
Bernie never went to college. And more than anyone
I ever met, he was born to lying and the short con.
Among his exploits was when he once casually presented himself to a suburban Cadillac dealer claiming to be a doctor.
Young Doctor Stutzman was considering the purchase of a new car, he told the salesman, and had
been thinking about a Cadillac. He wasn‘t sure,
mind you, but it was a definite maybe. Doctor
Stutzman was polite, well spoken, and was dressed
the part. He listened carefully while the salesman
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went over all of the features of Cadillac quality.
As they talked, the salesman gradually moved Doctor Stutzman up the Cadillac food chain, eventually
showing him a brand new Eldorado convertible. A
shiny red one. He didn‘t seem to be quite convinced.
The price was steep, and he wanted to look at
BMW‘s before making a decision. The salesman
suggested that the young Doctor take the car for the
weekend, and he finally agreed. Sort of as a favor to
the salesman. So, Doctor Stutzman drove the car off
the lot.
A couple of weeks later I ran into Bernie and was
destineliterare@gmail.com
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surprised to see that he had a gorgeous red convertible. We went for a ride and Bernie told me the Doctor Stutzman story and how he came to have the car.
He was way overdue to return it, and was getting
worried about how the whole affair would turn out.
He was afraid it might look like he was stealing it or
something.
To compound the problem, Bernie had left the car
out in the rain one night with the top down. That,
combined with a lot of trips through McDonalds and
picking up hookers on Clark Street, had certainly
taken away the new car smell.
As we tooled around in the Cadillac, Bernie told me
about a girl named Linda that he had recently moved
in with on the near north side. She was a nurse anesthesiologist, and had a very nice apartment in a high
rise on Wabash, just north of the Chicago River, in
the area now known as River North.
Bernie was going on and on about this girl, the situation with the Cadillac, and other problems he had
when I heard him say over the wind noise, ―…gone.
They were just gone.‖ We'd gotten onto Lake Shore
Drive, heading up to Evanston. The top was down
and Bernie was driving like a bat out of hell. It was
hard to hear everything he was saying.
―What was gone?‖ I asked him.
―The cats."
―What cats?‖ I hadn‘t heard him say anything about
cats.
―Linda‘s cats. One minute they were in the apartment and the next minute they were gone. Just
gone."
―Gone from where, Bernie?‖ I yelled over the wind.
―From Linda‘s apartment. I was at home cleaning
while she was at the hospital. The cats had been
chasing each other around all day, driving me fucking crazy. Then all of a sudden they just weren‘t
there. I looked everywhere. I had the window open
for some air, and finally I went over and took a look.
destineliterare@gmail.com

I could see some people down on the sidewalk bending over something. When one of them moved, I
saw what looked like Foxy, Linda‘s black cat. The
other cat was a few feet away. I guess they went out
the window. One minute they were chasing each
other around the apartment, and then WHAM! One
went out the window and the other one followed it.‖
Bernie shrugged his shoulders and raised his hand in
perplexity and wonder.
I was appalled. ―What did Linda say?‖ I couldn‘t
imagine that she believed that her cats had simply
leapt out the window on the 21st floor. I later found
out she had lived there for three years before Bernie
came along, and the cats had been just fine.
―Well, I told her how terrible it was, and kept apologizing. Finally she cried it all out. She‘ll get over it.
I told her we‘ll get some more cats. Not anytime
soon, of course.‖ Bernie lit a cigarette. ―God, I hated
those fucking cats,‖ he finally said.
―She believed that they accidentally jumped out the
window?‖ I asked incredulously.
He looked over at me. ―Sure, why wouldn‘t she?‖
I looked back at Bernie. Why wouldn‘t she? Was he
kidding me?
Bernie gave me an empty look. He seemed surprised
that I didn‘t believe him. How could I believe him?
Had he forgotten what he told me had happened at
Lake Point Tower a few years earlier?
……….
Unlike Linda, who had known him for two months, I
had known Bernie for years. I knew him when he
had been living at Lake Point Tower, near Navy
Pier, long before he moved in with Linda. Back
when he was starting to make his entrée into polite
upscale North Shore society.
Bernie had grown up in Skokie, but no matter how
you cut it, Skokie was not Kenilworth or Winnetka.
So Bernie felt that he had really graduated socially
when he began to meet guys who had grown up on
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the North Shore. He was charming, and made himself fit right in to the scene. At least he made himself
fit in to the scene of North Shore guys who were
dopers and bums, some of whom were living on
trust funds. Bernie had gotten especially close to
Raymond Smithson, a guy from Kenilworth who
was the principal heir to a fortune his grandfather
had made in paper products. I didn‘t know Ray
Smithson very well, but certainly knew of him. Ray
was the only guy at New Trier High School that
owned his own home and had not one, but two brand
new Corvettes while he was still in high school. Ray
was the friendly sort, but seldomly missed an opportunity to let you know just how rich he was. Not
how rich his parents were, but how rich he himself
was. After trying his hand at a variety of both distant
and local colleges for a while, Smithson had finally
given up on school, and settled into the life of the
true trust fund doper. He left the North Shore and
rented an apartment on the 71st floor at Lake Point
Tower, which was then the tallest building in Chicago.
Ray‘s apartment was gigantic, with stunning views
of both the city and Lake Michigan. Bernie met Ray
the same way he met me, through a friend at Northeastern. After attending a lot of parties at Ray‘s and
becoming one of the crowd, it just naturally happened that Bernie wound up moving in. Bernie began living with Ray in Lake Point Tower, meeting
Ray‘s friends, eating Ray‘s food, doing Ray‘s drugs,
and screwing Ray‘s overflow of women.
I didn't fit in with the dope culture, and never made
it to any of Ray‘s wild parties. But Bernie liked to
keep me up on the comings and goings at Smithson‘s place, and whenever I saw him, he had another
tale of indulgence and debauchery. One day he told
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me about a three day orgy at Ray‘s, and casually
mentioned that a guinea pig that someone had
brought to the party one night had gone missing the
next morning. Bernie said that everyone in the
apartment had been woken up about ten o‘clock that
morning when the doorman of the building began
pounding on Ray‘s front door. The guy was livid
with rage, and started screaming the moment he
came into the apartment.
Bernie said the guy was screaming about what had
just happened in the circular driveway in front of the
building, seventy-one floors below. As a yellow taxi
pulled into the drive to pick up a resident of the
building, there was a terrific thud right on top of the
cab. Something heavy had hit the vehicle at a tremendous speed, putting a huge dent in the
roof. What had hit the cab was a large black and
white guinea pig, which seemed to come out of nowhere. The doorman knew right away where the
guinea pig had come from, and wasted no time getting up to Ray‘s apartment. He knew of the drunken
and stoned bullshit that went on up there, and since
the windows in Lake Point Tower couldn‘t be
opened, he wouldn‘t believe Bernie‘s story that the
guinea pig must have accidentally jumped out of a
window. He knew damned well that the guinea pig
had been thrown off the roof.
―Yeah, it was really weird,‖ Bernie told me at the
time, ―I got up early and saw this guinea pig running
around the apartment. It was back and forth, running
everywhere, driving me fucking crazy. Then, all of a
sudden it wasn‘t there any more. It was gone. Just
gone.‖ He took a drag on the cigarette he was smoking.
―God, I hated that fucking guinea pig."
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Hilal KARAHAN
(TURCIA)

NEHİR DİKKATİN KIYISINDAN AKIYOR
―Nehir kenarında yeterince beklersen;
düşmanlarının cesetleri yüzerek gelir.‖
Çinli savaşçı filozof Sun Tzu

1/
Tanrının sesiyle uyanır her akşam
elinizle suladığınız
akşam sefası

7/
Ürperir çakıl taşları
sırtını okşarken
soğuk akıntı

14/
İçine bunca inince
dışını görür mü
derinlik?

2/
Çamlarla tarar saçlarını
usul usul
boynunuzu öpen rüzgâr

8/
Yorgundur sevgi dilenmekten
yıllardır görülmemiş
bir yer altı suyu

15/
Taş Rum evin
önünden akar
bir eski delilik!

3/
Masanızdan kalkınca sükût
hesabı öder
çakırkeyif bulut

9/
Görev bilir şırıltı
her hareketi
duyurmayı

16/
Ne yaşandıysa unutulur
ne yaşanmadıysa
bir yerine gelir ki nehir

4/
Üşüyünce balıklar
kollarınızla sarıp
kucağınızda ısıtırsınız

10/
Soyundukça rengini
ay ışığı
yüreğine iner gecenin

17/
Hiç durmadan dönüyor
girdap, dönsün
parmak izinizde

5/
Ayağı yorgana sığmaz
uzun nehirler
nilüferlerle uyur

11/
Yorulmuş kum
içindeki taşları
ayıklamaktan

6/
Geceden aşağı yuvarlanır bir
şelale
yırtılır bilekleri
tutunmaya çalışırken yüksekliğe

12/
Ayakucunuzda sabahlar
evine gecikmiş
yorgun bahar
13/
Suyun saydamlığı ve rengi
yan yana durur
kirazlar gibi

destineliterare@gmail.com

143

Destine Literare
RIVER IS FLOWING AT THE EDGE OF ATTENTION
―If you sit near the edge of river long enough;
bodies of your enemies come by swimming‖
Chinese varior, philosoph Sun Tzu

1/
Every evening wake up with the
voice of God
the four o‘clock flowers
that you water by your hands
2/
Coumbs its hair with pines
gently
the breeze that kisses your neck
3/
As silence leaves your dinner
table
the tipsy cloud
pays the bill
4/
You wrap with your arms
and warm in your lap
when the fish are cold

8/
Tired of bagging love
an underground water
that is not seen for years

15/
In front of
stone Greek house
flows an ancient insanity!

9/
It is the task of splash
to announce
each motion

16/
It is forgotten what is lived
and not lived
the river comes to such a place

10/
While the moon light
is undressing its color
the night is struck
with great excitement

17/
Whirlpool is gyrating constantly
let it continue
in your finger print

11/
The sand is tired
of sorting out
the stones inside

5/
Whose feet do not fit the quilt
long rivers
sleep with water lilies

12/
Stays awake till morning near
your feet
the tired spring
who is late for home

6/
A waterfall rolls down the night
its wrists are torn
while trying to hold the height

13/
Water‘s transparency and color
stand side by side
like cherries

7/
The pebbles tremble
while cold stream
caresses their back

14/
Descending such inward
can the profundity
see its outside?
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“Göğün damarlarını gördüm”

“I saw the sky’s veins ”

Çağladı gece:
gök yarıldı!

Night splashed:
sky cracked!

Sokaklarda cam kısraklar…

Mares of glass in the streets ...

Boşalmış zemberek!
gecenin yatağında
metal bir böcek: medeniyet!

Relaxed spring!
civilization: metal insect
in the night‘s bed.

Balkon ipinde kururken
gerçek, olağan karşılanır
tanrılar da yasaklar da

While truth dries on a balcony rope,
we think that gods
and prohibitions are ordinary

Gecenin
kenti attığı yardan
hiçbir sabah çıkaramaz

No morning can save
from the cliff where
night throws the city

“Ağır ağır indiniz merdivenlerini gecenin”

“Slowly came you down the stairs of the
night”

Ağır ağır açılır kanatları gecenin:
ipek tül örter göğün yüzüne,
ateşli ağzına böceklerin
Sabret, değişir bir gecede,
sıkıntıya dönüşür her acı;
Bir gecede diner elbet
kalbi eriten
hesapsız sancı,
Geceye benzer aşk
içinden geçmeden anlaşılmaz;
Her acı anlaşılır
her geceye alışılır da
gece insana acımaz
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Wings of the night open slowly:
Covers with a silk veil the face of sky,
fervent mouths of insects
Be patient, in a night everything changes,
each grief turns into boredom;
Indeed in one night stops
the vast pain
that melts the heart,
Love looks like night
You can‘t get it unless you run through;
Every grief is undestood
every night loses her novelty
but night shows no mercy to man
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Florin Logreșteanu
(ROMÂNIA)

Corăbierul cu palimpsest
Neghibaur coboară pe chei, face câțiva pași
de-a lungul Râului Metropolitan. În dimineața aceasta cheiul este pustiu și bătrânul se simte mai în largul său. Lasă privirile să alunece peste valuri, în
amonte și în aval, până în momentul în care apele
capătă întinsoare nețărmurită și contururile Metropolei dispar cu totul înghițite de hăuri. Învălmășeală de
sunete și culori...
„De unde vin toate astea ?‖ aude Neghibaur; sau
se aude.
N-are răspuns. Își amintește că întrebarea l-a mai
ispitit; ori de câte ori coboară pe cheiul spart, un
amestec solidificat de asfalt gudronat și țărână, întrebarea revine. O briză se simte și-n această dimineață venind tot dinspre teascurile tipografiei metropolitane: mirosuri înțepătoare de cerneluri râncede,
îndoite cu apă. Neghibaur se scutură. Hârtia proastă
înghite cerneala, lăsând pagina murdară, o năclăială
din care nu se mai înțelege nimic; idei condamnate
la sufocare în mlaștina scriiturii. Prea multă apă:
siropoasă, alcoolizată, cu impurități care germinează
molime, vaporoasă ori numai chioară... Neghibaur
începe să se agite. Arca e la locul știut, tangentă cu
țărmul. Briza mângâie pânzele cu palimpsest,
înșurubate în catarge subțiri care comunică cu cerul.
Burdufuri de cerneală tipografică se îngrămădesc
zilnic deasupra Arcei, pregătită pentru o nouă plecare. Înecat în praful metropolitan, Neghibaur visează de treizeci de ani s-o atingă măcar cu degetele
cu care a strunit pegasul, purtându-l în micuța lui
lectică pe străduțele orașului. N-a reușit; ceva i-a
lipsit să reușească...
Cheiul curat, neted ca pergamentul, îl îndeamnă
acum să grăbească pașii. Arca strălucește ca și-n alte
dăți, mulțumită Corobierului cu palimpsest care,
lâncezind lungi perioade de timp, își trece vremea
udând pereții exteriori cu un lichid preparat chiar de
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el din uleiuri sicative, polimerizate, albumine și coloranți...
„Grăbește-te, timp nu prea mai ai...‖, reflectează
rapid Neghibaur, anticipând primirea protocolară,
dacă nu pervers amicală, ce i-o va face pe puntea
navei bătrânul corăbier. Se golește de teamă pe
măsură ce înscrisul de pe pergamentul țintuit în cel
mai înalt catarg al corabiei devine tot mai lizibil.
Sunt însemnările corăbierului încercat de ape capricioase, evenimente mereu depășite de el, care știe
atât de bine să mimeze suferința menirii sale generoase de salvator alunor suflete, altfel pierdute...
„Îndeamnă !... Îndeamnă, Neghibaure, cât mai ai
timp...‖
Și iată-l sus... Amețit de briza Râului Metropolitan, amețit de mirosul cernelurilor amestecate, încă
neuscate pe palimpsestele în care corăbierul bătrân
transformase pânzele navei sale, Neghibaur își
freacă tălpile de podeaua din lemn, se minte, jurând
că a simțit tangajul vasului, altfel înțepenit în țărm,
iar gândul înalță castele de cuvinte ce le-ar putea
caligrafia într-un colțișor al pânzelor-pergament
neajunse de vânt și de ploaie...
Ce a urmat n-a fost prevestit de semne în prima
experiență trăită în preajma corabiei-mamut, cu
mulți ani în urmă. Mai întâi, Neghibaur adoarme
legănat de ispitiri generoase; pergamentele acoperite
cu litere frumos caligrafiate, fișele cu eseurile începute și încă nefinalizate și chiar notițele în pripă pe
hârtie verde de ambalaj sunt împrăștiate pe de-a
rândul pe punte, ca și în ungherele corabiei; matrozi
lenevind în șezlonguri ori cuibăriți între baloturi de
hârtie tipografică silabisesc cu degetul pe rândurile
de-o șchioapă mesajul sub care Neghibaur subscrisese pentru a-i garanta autenticitatea; iar în punctul cel mai de sus, cocoțat pe catargul mare, însuși
corăbierul-demiurg transcrisese în pergamentuldestineliterare@gmail.com
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palimpsest cuvinte de avertisment pentru cine va
ezita să recunoască de azi înainte în Neghibaur alchimistul care le lipsise...
Neghibaur inspiră adânc vaporii împrăștiați peste
tot de la pasta cu care au fost desenate cuvintele
Judecătorului. Visul prinde contur. Cu siguranță,
inspirația, care nu l-a părăsit niciodată de când își
descoperise vocația de comunicare cu cei din jur, a
fost cea care l-a prevenit într-un moment cât se
poate de nepotrivit:
„Ieși repede în față și spune câteva cuvinte. Nu
mulțumi nimănui, fiindcă ți se recunosc meritele
cam târziu. Discursul să fie și reproș și îngăduință și
împăcare... Să înțeleagă fiecare ce-i convine...‖
„Somnolezi, Neghibaure... Ar fi timpul să te
trezești‖, aude sau se aude.
Se dezmeticește, în cele din urmă. Vede corabia
îndepărtându-se și vreme de o clipă malaxorul din
mintea lui amestecă cele mai ciudate avertismente.
Înțelege că se află numai pe pontonul legănat de
valurile de la suprafața apei, fără a se putea desprinde din parâmele oțelite ce-l țintuiesc de mal...
Astăzi, Neghibaur este mai bătrân și mai înțelept.
Experiența trăită pe platforma-ponton jurase s-o dea
uitării și părăsise orice gând de a mai visa... Se
apropie de locul în care acostase corabia și i se pare
că pășește pe un teren vâscos: aceleași cerneluri și
tușuri groase, puternic mirositoare, dar și emanație
înțepătoare de diluant. Fuseseră frecate de curând
podelele și chiar o parte din pânzele-palimpsest au
fost curățate în punctele nevralnice – semn că bătrâna navă nu va mai rămâne mult în portul metropolitan. Neghibaur nu încearcă nicio părere de rău. Descoperă fără mirare că rănile i s-au cicatrizat. Pe ponton simte fiorul călătoriei și, prevăzător, face pasul
înapoi. Curenții subacvatici ai râului își făceau jocul
amăgitor, nimic mai mult...
„Urcă, Neghibaure...‖, aude sau se aude.
E prea târziu. Se simte urmărit, țintuit de priviri
reci, bănuitoare. Sub coasta povârnită a malului,
firida sepulcrală rămasă după alungarea pescarilor
leproși l-ar putea adăposti un ceas, două, trei, până
când Neghibaur se va hotărî. Nu îndemnul de-a urca
la bordul corabiei hărăzite să mai salveze o dată ce
mai rămăsese de salvat îl ispitește să se supună, ci
impulsul tainic, mai adânc decât rațiunea, al propriului suflet, prizonier al acelorași smârcuri care-l
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țin captiv.
„Ai dreptate să n-o faci. Ar fi inutil...; cuvintele
nu răzbat din el așa cum crezuse în prima clipă când
le-a auzit. Se descotorosește de mândria de a nu
răspunde cu aceeași monedă și replică defensiv: Altceva... Asta ai mai spus-o... Te repeți fiindcă nu ai
puterea să inventezi ceva nou... În sfârșit, îți duci
crucea care ți s-a agățat în cârcă...‖
Cu greu înțelege Neghibaur că iar s-a înșelat.
Celălalt e într-adevăr mort sau dispărut. Uzurpatori
perfizi l-au îmbrâncit în valuri ori l-au exilat pe
vreun țărm uitat. Există și o legendă pe care
Neghibaur n-o crede; bătrânul corăbier ar fi fost
mâncat de șobolanii prăsiți în număr excesiv sub
podelele șubrede ale ambarcațiunii din lemn.
„Ești Toma necredinciosul, dar eu îți spun că
povestea e verosimilă. N-ai decât să încerci.‖
„Am să încerc, își promite Neghibaur. Și chiar
acum...‖; involuntar, face, în schimb, pasul înapoi.
A fost avertizat că nu va ajunge nici la cel mai
mic catarg:
„Până la palimpsest, te rod șobolanii cu fulgi cu
tot, a auzit sau s-a auzit. Sunt flămânzi și unul ca
tine nu le-ar ajunge nici la o măsea. Inutil să devii un
martir anonim...‖
Inutil să privească înainte. A observat prora corabiei sfărâmată, protejată cu o plasă din sârmă pentru
a nu permite curenților râului să smulgă lemul bucată cu bucată și să-l împrăștie între gunoaiele de la
picioarele podului; o inițiativă a muncipalității până
la alocarea fondurilor pentru Muzeul Marinei Metropolitane. Soarta corabiei este pecetluită: va fi ridicată și închisă într-un hangar, ferită de intemperii.
Vor angaja chiar și un restaurator să-i înlăture periodic lemnul putrezit, să-i înnoiască plombele și s-o
văcsuiască.
„Și pergamentele trebuiesc înlocuite, Neghibaure,
aude bătrânul; palimpsestul... S-a scris prea mult și
s-a șters tot atât de mult. Țesătura densă, bine bătută,
a ajuns cu timpul o foiță subțire...‖
Mostalgic, Neghibaur gândește fără argumente:
înstrăinat, Corăbierul cu palimpsest încearcă să
privească retrospectiv spre lume-apune. Marea pare
albă. Râuri albastre se varsă în ea prin estuare în
care navele prea grăbite eșuează, bolnave. Curențiisanitari îngroapă epavele în mâlul amestecat cu
dejecții de sepia, încât pare și el de cerneală.
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Corăbierul cu palimpsest intuiește – crede el – de ce
marea i se pare incoloră: o privește la suprafață; îi
este peste putință s-o pătrundă măcar cu imaginația
până la abisuri. Astăzi, bătrânul corăbier pare mult
mai reflexiv decât ieri, mai dispus să se explice:
„Nu sunt un iubitor de călătorii pe mare. În
ordinea preferințelor mele, călătoria oceanică a
ocupat unul din ultimele locuri. Și totuși, Arca mi-a
impus, prin singura ei destinație, să plutesc toată
viața între lumi ispititoare...‖
Întrebarea pe care și-o pune Neghibaur este cine
vorbește. Corăbierul cu palimpsest s-a rătăcit definitiv în smârcuri dar cuvintele lui au supraviețuit purtate de curenți – fulgere de cerneală – peste palimpsestul marin. Arca, în derivă, a fost acostată și împinsă în mări mici, unde vânturile aprinse, apele
pluviale și devărsările industriale nu mai impresionează pe nimeni. Aici, marinari bătrâni nu există,
fiindcă senectutea este o vârstă necunoscută... Cuvintele, prelungindu-se printr-o gură de piatră, sunt
ale Corăbierului cu palimpsest. A convins municipalitatea să-i ridice un soclu pe cheiul Râului Metropolitan, un fel de amvon fără balustradă și fără scaunul
cu perniță în care să-și îngroape fundul, copleșit de
emoție gnomică. Cocoțat pe mormanul de nisip și
piatră peste care s-a turnat o șapă din material ce
imită marmura, amestecă lecția de navigație cu istorisiri picante pentru deliciul intelectual al gurilorcască... Neghibaur se apropie de el cât poate de
mult, ciulește urechile. Nu se recunoaște în niciuna
dintre inepțiile care nici măcar nu au haz. Și totuși se
simte frustrat. Aude sau se aude:
„Neghibaure, nu te înțeleg: îl ignori sau i te ploconești ?...‖
Neînțelegerea era vădită și vina o purta, desigur,
el. Barca lui fără pânze, prea puțin ajutată de curenți,
însoțește de departe Arca. Ispitit de coridorul ce se
deschide la pupa dar mereu bântuit de propriile sale
lumini, Neghibaur se imaginează în conflict tacit cu
Lumea cu care Corăbierul cu palimpsest flecărește
printr-o pâlnie uriașă, cocoțat pe scara de frânghie
până sub pânza-palimpsest a celui mai înalt catarg...
Este o lume a semnelor. Semnele predestinării
sunt pretutindeni, în jurul oamenilor ca și-n templele
labirintice, cu coloane și capiteluri fără ornamente.
Agățat de frânghie, Corăbierul cu palimpsest vede
lumea răsturnată și o percepe în straneitatea ei calcu148

lată, victimizată, acceptând fatalitatea în numele
unui constructor care seamănă atât de bine cu Lucifer.
„Lumea epocii dorice, absurdă prin însumarea ei
coerentă...‖
Cuvintele rostite pe nerăsuflate și pe care piticul
îmbrăcat în nădragi marinărești face impresia că le
reproduce trăgând cu coada ochiului la palimpsest se
prăbușesc peste Neghibaur ca o ploaie de confeti. Se
simte prizonierul unui Babel lingvistic, un labirintbibliotecă, condamnat să înghită praful tipografic
otrăvit, scurs din tomurile învechite.
„Înapoi, Neghibaure, aude sau se aude. Arca e o
capcană, o utopie...‖
Neghibaur nici nu tresare, culoarul-labirint al
cuvintelor ascunde și încăperi care nu se văd, tăceri
care așteaptă să fie însuflețite... Pe urmă se lungește
peste bărcuța sa, cu brațele sub cap și picioarele
răsfrânte în apele mării. Ascultă atent pe Corăbier
vorbind despre cauze transcendente și scopuri incoerente. Adoarme, anesteziat de un soi de amețeală.
Când își revine, Arca este deja în larg...
Simte neliniștea mării până la adâncimi în care
meduzele bântuie, derulând sunetele în silabe de
smarald; pe urmă, în cuvinte tălăzuite spre țărm și
așternute în cele din urmă peste palimpsestul
străveziu care abia dacă mai păstrează urma lăsată
de Arcă cu puțină vreme în urmă. Privirile lui
Neghibaur se concentrează asupra ei, iar instinctul îi
dictează, involuntar, c-o mai poate încă ajunge.
Trage din ape ancora simplă, pescărească și, servindu-se de vâsle, se apropie îndeajuns de aproape de
ambarcațiunea pe ale cărei pânze strămoșul navigatorilor înscrisese meticulos reflecții despre comportamentul celor care-l însoțiseră – de voie de nevoie –
în captivitatea Arcei... Aici, marea e puțin adâncă.
Tot ceea ce în alte părți apele acoperă, aici dobândește relief: coloanele din care se prelinge un nisip
albastru-violet, erodate din interior de bacterii încă
necunoscute; capiteluri împodobite cu volute a căror
cheie navigatorii mai noi au pierdut-o iar cei vechi o
tăinuiesc cu încăpățânare. Și totuși salvarea vine de
la corăbierul cocoțat pe vârful celui mai înalt catarg
al Arcei, care își suflă bojogii în pâlnia de care nu se
desparte niciodată:
„Navigăm în apele Insulelor Ionice, cine le compară poate vedea că ele sunt identice, cine a văzut
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una le-a văzut pe toate. Niciun cuvânt în plus despre
una sau alta să n-așteptați de la mine. Nu-mi amintesc nimic și nu-mi închipui nimic... Tot ce veți vedea aici, îngropați în voi și pentru acum și pentru la
întoarcere; oricum, nimeni nu vă va crede că ați cunoscut cu adevărat Lumea...‖
Cuvintele Corăbierului cu palimpsest poartă în
fals marca autenticității, dar, nepregătit să le
înțeleagă sensul, Neghibaur nu sesizează vicleșugul
celui cocoțat acum mai sus chiar decât pânzelepalimpsest care i-au ajuns la nivelul vârfului picioarelor. Adresându-se celor sprijiniți leneș unii de alții
pe puntea corabiei, celor care au acceptat fără discernământ ca el și nu ei să ocupe locul cel mai de
sus al navei, corăbierul-pitic, succesorul bătrânului
corăbier sau chiar sosia acestuia, mai puțin generozitatea lui și cunoașterea infoliilor astrale, trage cu
coada ochiului, fără rușine, între picioare, adică spre
pânza de palimpsest de unde reproduce la întâmplare
ceva ce nu se ascunde deocamdată privirii: propoziții încă lizibile în ciuda aerului sărat al mării,
cuvinte întregi și cuvinte trunchiate, acoperind cu
destul succes la cei care-l ascultă – sau nu-l ascultă –
punctele albe de pe harta gândirii sale, cu structuri
lingvistice meșteșugit strunjite. Rezultatul are efectul scontat asupra pasagerilor Arcei, cei mai mulți
amețiți din pricina răului de mare, numai câțiva
subscriind cu argumentele părerii ce susține erudiția
prodigioasă a corăbierului-cărturar și capacitatea lui
superioară de a recrea necontenit ceea ce deja există.
Lui Neghibaur, avertismentul venit de pe Arcă îi
sporește contracțiile lăuntrice. Observă sau i se pare
că luntrea lui plutește în ape nisipoase. Absurd să
mai spere că poate prinde Arca din urmă...
Dinspre Arcă, vântul îi aruncă în ochi o ploaie de
scame și fulgi concentrată ca funiniginea, baricadându-i drumul, prevenindu-l că face eforturi zadarnice să mai înainteze. Culege cu limba câteva
picături din pasta unsuroasă ce i se lipise de buze, își
șterge nasul stropit cu podul palmei făcând nările să
absoarbă picături din aceeași substanță și înțelege în
cele din urmă că Arca devenise un fel de sepie uriașă
care așeza între ea și urmăritorul insistent un prag de
cerneală.
„Nu ești dorit, Neghibaure, caută-ți drumul în altă
parte‖, auzi clar, nu un glas ci mai multe, nu un cor,
fiindcă nu erau voci sincronizate; un joc lingvistic
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absurd prin incoerență și artificialitate urmă avertismentului și Neghibaur înțelege că în jurul său, din
bărcuțele cu pânze, corintienii își bat joc de el.
E un fel de a spune... Mimează gesturi de
bunăvoință sau de respingere în apropierea lui și
parodiază toate limbile pământului când i se
adresează fiindcă așa le este firea, după cum îi descrisese pe un fluturaș din pergamentul recondiționat
Corăbierul cu palimpsest. I se părea nepotrivită și
noțiunea de companion câtă vreme, deși în preajmă
unul altuia și cu toți lui Neghibaur, ambarcațiunile
lor ușoare se supuneau cotiturilor, urcușurilor și coborâșurilor capricioase ale curenților submarini,
ignorându-se reciproc, suficienți sieși și capcanelor
mării. Acestea din urmă păreau că le plac, țineau de
o metafizică a adâncurilor, de mitologia inutilității
peșterilor subterane, dar în absolută relație cu magnetismul cosmic, cum a demonstrat Corăbierul în
viață al Arcei, citând semnificativ dintr-un palimpsest cu autori neidentificați. Or, Neghibaur, care
preferase toată viața apa liniștită a golfurilor, o făcea
și acum. În vis sau în stare de veghe, aplecat peste
copastie, își imagina în apele nu prea adânci labirinticele culoare prin care zeii acvatici, deghizați în
caracatițe fabuloase, duceau în ascunzători tainice
tablele de legi. Urcau pe gurile râurilor până la izvoare și dincolo de izvoare, în subteranele minerale
ale pământului, unde mări ascunse se păstrau la discreția toanelor vreunui demiurg dispus sau nu să le
scoată în lume. Refuzul nu conta niciodată. Deși
părea absolut, o dată la o mie de ani o lacrimă virgină era strecurată prin foliile închisorii de piatră la
suprafață și atunci imaginea fecundă a oamenilor nu
ezita s-o boteze într-un fel. De pildă, Râul Metropolitan...
Neghibaur își dezlipește pleoapele strânse și vede
reflectându-se în apa râului, pe locul unde fusese
ancorată până atunci Arca, profilul unui bărbat; imaginea unui om desenată pe apă este o iluzie optică,
fără nicio legătură cu omul în sine, oricare ar fi el...
Reflecția îi aparține sau a citit-o pe bucata de palimpsest din mâna bărbatului al cărui bust este ancorat pe țărm. Nu-și mai amintește. I se pare posibil ca
într-o vreme, pe când urmărea Arca, gândurile lui și
ale omului reflectat în apă să fi reacționat la fel.
„Chiar așa, Neghibaure, chiar așa... Nu ți-ai pierdut memoria, în schimb El nu te-a avut niciodată în
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memoria sa. Memoria lui a pătruns în toate hățișurile
însă pe tine te-a ignorat...‖
Este purul adevăr. Neghibaur se întoarce, vede
chipul de piatră al celui de pe soclu, umbrit de
tristețe.
„Nu e trist, meditează‖, aude sau se aude.
„Așa o fi, acceptă Neghibaur. Îi trece prin minte:
la ce meditează ?...‖ dar realizează că întrebarea este
retorică.
Atât cât l-a cunoscut, Corăbierul cu palimpsest a
bântuit mările fără discernământ, folosindu-și spiritul coroziv împotriva a tot ceea ce nu-i era la
îndemână. Abia la sfârșit s-a întors către sine:
„Am călătorit mult... Astăzi, dacă știu în oarecare
măsură cum este lumea, nu știu câtuși de puțin ce
este ea...‖

„O schimbare de măști, nimic mai mult...‖, se
avertizează Neghibaur, luptând cu hoardele de
monștri care încearcă să se înfiltreze în mica lui cetate.
Înconjurat de ecourile glasurilor lor, își caută
involuntar refugiul la plăsmuitorul de viziuni incoerente:
„Ochilor tăi din afară le-au rămas necunoscute
oazele‖, strigă în urechea de piatră.
Nicio tresărire. Stăpânul absolut al mărilor de
cerneală primește impasibil săgețile de apă ale cerului revărsate încețoșat pe suprafața pergamentoasă
a palimpsestului, ștergând conturul literelor frumos
caligrafiate și rostogolindu-le în apele clisoase ale
Râului Metropolitan.

Pictură de Elleny Pendefunda
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Dan LUPESCU
(ROMÂNIA)

DAN LUPESCU despre…22 de autori în tomul secund al antologiei Printre aburi de cafea
(continuare din numarul trecut)

Promiţătoare sunt, înainte de toate, în volumul al doilea al antologiei Printre aburi de cafea,
grupajele unor foarte tinere autoare:
Iulia Băleanu (elevă la Colegiul Naţional
,,Vasile Alecsandri‖ din Galaţi, în vârstă de 16 ani),
Livia Tiron (n. la 1 IV 1998, elevă la Liceul
Special ,,Moldova‖ din Târgu Frumos, judeţul Iaşi),
Claudia Ţilia (n. 25 XII 1997, la Botoşani,
elevă în clasa a XI-a la acelaşi liceu din Târgu Frumos).
Grupajele de versuri cele mai consistente din acest
volum secund al antologiei aparţin bucureştencei
Daniela-Mariana Zaharia şi craiovencei CristinaMariana Bălăşoiu (n. 12 VI 1979). Iată două
eşantioane din versurile celei de-a doua: ,,(…) cocoşii îşi înghit cântecul zorilor./ Oraşul este mut şi e
tăcere‖; ,,Minge de foc/ aruncată-n miezul zilei/ topind pendula timpului.// Stai aninată de toarta Lunii/
legănată de stele…‖.
Celelalte creaţii din acest volum sunt semnate de:
Cristinel Badea - ofiţer la Poliţia de Frontieră
Calafat, n. pe 15 IV 1967, în Bălăciţa, Mehedinţi,
comuna natală a scriitorului Nicolae Dan Fruntelată;
atleticul şi longilinul ofiţer scrie, cu sincope (care se
resimt!), de la vârsta de 14 ani;
Viorel Birtu-Pîrăianu - autorul a şapte
plachete şi volume de versuri, publicate în viteză
supersonică: trei în 2015, patru în 2016; el mărturiseşte mucalit: ,,M-am născut undeva, locuiesc
pretutindeni…,/ uneori mă regăsesc nicăieri,/ de ce
scriu?... ca să pot respira…,/ cine sunt eu/ un om ce
de o viaţă încearcă să trateze trupul şi sufletul/ sau
poate sunt o pană ce visează pe o coală albă,/ nu sunt
nici far şi nici lanternă/ sunt doar o scânteie/ viaţa
mea e o pagină deschisă pentru cei ce vor veni…‖;
Doina Bonescu – leat cu Adrian Păunescu,
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născută în Alba Iulia, farmacistă, stabilită de mai
multe decenii în Craiova, autoare a patru cărţi de
versuri (2015-2016), despre care, în prefaţa volumului Petale şi gheizere din Pasărea de Fum a vieţii,
notam: ,,Fervoarea trăirii instantanee, vibraţia de
nestăvilit a sensibilităţii sale reale, nevoia de a
comunica imediat ceea ce simte în străfundurile
fiinţei (…) constituie motorul primordial al versurilor semnate de Doina Bonescu. Dar şi, indiscutabil,
acel modus vivendi – ce-i este definitoriu‖
Claudia Bota – profesor de religie, titular,
gradul I didactic, la Şcoala Gimnazială ,,Luceafărul‖
din Bucureşti, consultat în carieră (G.C.D.F. –
USA), cu o bogată activitate publicistică, pe teme, în
special, educative, care-şi caligrafiază un graţios
autoportret, din care spicuim o unică tuşă : ,,Lumină,
lin, lumină,/ Sădind cuvânt şi nu neghină‖;
Rodica Ciora – cu chip marmorean de rusoaică viforoasă şi ţinută de discobol în elan nestăvilit, smulsă parcă din zăpezile siberiene, care se
autodefineşte drept ,,o gorjeancă get-beget, născută
în comuna Stăneşti. Face parte dintre intelectualii cei
mulţi care, actualmente, doar scriu… Este singura
terapie ocupaţională, care o ajută să nu se mai gândească la tot ceea ce este dizgraţios şi deplorabil‖;
semnatară a trei volume de autor: Florile sufletului
meu (2014), Şi dorurile vin şi trec, Te poţi îndrăgosti pe net? (ambele publicate în 2015); domnia sa
glosează cu nonşalanţă satirică: ,,La cafeaua aburindă/ Stam la bârfă c-o vecină,/ Priveam aburul cum
iese/ Cu aroma-i feminină.// Ieri, am auzit, la pâine,/
Despre domnul procuror/ Cum că şi-a lăsat soţia/
Pentru c-a fost la coafor…// Dar şi Doamna Magdalena,/ Finanţistă, ce să-i faci,/ A plecat cu ofiţerul/
Ca să nu-şi mai facă draci.// (…) Dac-ar fi săntoarcem anii,/ Să fim tinere femei,/ Zău, că n-am
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mai sta pe gânduri,/ Am iubi, la fel, ca ei!// Cu regretele în suflet/ Că am fost femei de casă;/ Vremurile se tot schimbă…/ Cine le apreciază?!...‖;
Mihaela-Doina Dimitriu – ,,Leoaică tânără,
iubirea…‖, născută la Târgovişte, în miezul verii, la
24 iulie 1986 (în cea mai tare zodie europeană: a
Leului), licenţiată a Facultăţii de Istorie şi Filozofie
a Universităţii ,,Babeş-Bolyai‖din Cluj-Napoca,
profesoară la Braşov, cu o droaie de premii; debut
editorial cu volumul Ochi de safir (Ed. Pro Transilvania, Bucureşti, 2004), premiat atât de USR, cât şi
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Mihaela-Doina
Dimitriu baleiază inocent şi ispititor, cu paşi micuţi,
de gheişă, parcă în umbra Insulei de fum şi a Palmyrei lui Ilarie Voronca, gâfâind sacadat, în stilul
prozei sud-americane, dacă nu, de-a dreptul, cu
şuierături orgasmice, de locomotivă cu aburi încinsă
până dincolo de incandescenţă, gata să explodeze:
,,fumăm din pipe arse Trecutul/ decupăm prin vânt
de oţel tangoul./ e un condens acerb între ţărână şi
Eu./ e un clocot sterp între Artă şi Dumnezeu./ ne
ţinem de mână continuând să tragem din pipe./
scrumăm pe sânii timpului ca nişte nimfe./ e vânt de
platină între ţărână şi Eu./ e un dans concentric între
paşi şi Zmeu./ suflăm greu prin parbrizele speciei./
ni se adaugă faruri noi feţei./ e viu mirosul pietrei./ e
spart curcubeul Terrei‖;
Flori Gomboş a debutat în octombrie 1978 în
revista Orizont (Timişoara), este prezentă în şase
antologii colective şi face – de două ori în nouă
poeme – recurs la ,,viaţa boemă‖; se confesează dezarmant: ,,Geometria mea/ e sacră pe/ altarul templului…/ Paşii-mi sunt/ cântec,/ sărutând pământul…/ Nu mă striviţi în/ elogiul zilei,/ când sculptez/
cuvintele…‖ – desigur, respectăm cerinţa imperioasă
a doamnei Flori; din ale cărei versuri mai reţinem:
,,Scânteiază liniştea,/ istovită, pe o/ pernă de catifea‖, ,,Se clatină/ iubirea,/ se face ţăndări visul…‖,
,,cu şaizeci de condeie/ scriu despre/ trecut./ prezent
şi/ (nu ştiu care)/ viitor…‖; din poema Mi-ai smuls
dorinţe, notăm ligamentul (intenţionat?!?), din antepenultimul vers: ,,timpul e lipsit‖ ;
Gabriela-Maria Ionescu – mărturisiri dezarmante: ,,…sunt o fire optimistă şi romantică, chiar
visătoare, deseori. Am 54 de ani, sunt mamă, soţie şi
bunică. Scriu poezie de aproape patru ani când, în
urma unui accident rutier, am fost imobilizată în
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ghips mai mult timp. (…) Scrisul a venit ca o mare
împlinire! Vă mulţumesc celor care mă citiţi!‖; alegem frânturele din poema Incantaţie: ,,Iubeşte-mă
azi, căci mâine e prea departe,/ mai avem încă destul
timp, o zi şi o noapte./ (…) Iubeşte-mă azi, căci e
solstiţiu şi ziua mai lungă,/ iubeşte-mă noaptea când
nu e nimeni să ne audă./ Iubeşte-mă luni, să ne
meargă aşa toată săptămâna,/ ţine-mă în braţe aşa
strâns, până apare plină Luna./ Iubeşte-mă şi marţi,
rogu-te, într-o zbatere prelungă,/ Iată, în sfârşit, şi
timpul ţine cu noi, să ne ajungă!‖ …Se subînţelege
că acest galop al actului iubirii cabaline nu avea cum
să omită ziua de miercuri (,,chiar de este o zi de
post‖), apoi: ,,Iubeşte-mă când vrei tu, dar mai ales
în zi de joi,/ putem afla şi ce este cel mai important
pentru noi!‖; după aceea, fireşte, vineri, sâmbătă…
,,Căci timpul e de partea noastră să ne iubim în
neştire,/ fără să ne pese de nimeni,/ în secret,/ asta e
un fel nemurire…‖;
Ioana Lăpuşneanu – n. 6 septembrie 1964, în
comuna Leşu, judeţul Bistriţa-Năsăud, absolventă a
Universităţii de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea‖
din Bucureşti, care, în penultima strofă a poemului
Nunta cerbilor, realizează o cacofonie …perfectă:
,,Timidă îşi pleacă capul spre izvor‖, după care, în
ultima creaţie a grupajului său, conchide: ,,Cum ştiu
iubirile să tacă,/ Închise-n pagini zeci şi mii,/ Suflete, ce-odihneşti în umbra vieţii,/ Ai să-nţelegi
iubirea, doar atunci…/ când vei citi.‖;
Constantin Manolache - (n. 12 mai 1950,
Craiova) ne invită la o călătorie cromatică, prin universul celor nouă picturi ale sale, alese pentru
această antologie, urmat fiind, îndeaproape, de Maria Mârza (din Turda) – patru tablouri: vase cu flori,
altele patru cu peisaje şi o natură moartă, scăldată
într-un roşu incendiar; în timp ce un alt artist plastic:
Florin Dibluş diseminează două duzini de picturi şi
lucrări de grafică de-a lungul celui de-al doilea volum al antologiei;
Mihaela Moşneanu – mehedinţeancă, născută
la 7 septembrie 1971, la Orşova, ne zâmbeşte
ştrengăreşte din colţul paginii 135 (dreapta sus),
asigurându-ne că scrie proză şi poezie din anii de
liceu; cele opt inscripţii lirice selectate pentru volumul al doilea al antologiei Printre aburi de cafea
sunt scrise în vers liber (heterometric);
Tamara Negură s-a născut la 13 XII 1961:
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,,Pe atunci, iernile erau foarte grele, tatăl meu m-a
adus sub palton de la maternitate… De mică mi-a
plăcut să cânt, să recit şi să particip la activităţile
extraşcolare, concursuri literare. Din clasa I am început şcoala de muzică, la vioară, iar din clasa a V-a
– pianul. Liceul de muzică l-am făcut la Bacău –
violă şi pian. (…) Poezia este viaţa mea şi fără ea nu
pot trăi…‖ Reproducem poemul Decor: ,,Cu dragoste/ şi/ ură/ ne hrănim/ citind în Lună/ şi stele/
destine amăgitoare…/ semafoare iluzorii/ de la
colţul străzii 666/ dirijează o circulaţie/ pământeană/
oameni robotizaţi/ trec pe sub fereastra/ casei mele/
la aceeaşi oră…/ pe drumul fără întoarcere/ al prostiei/ implementată/ de un TV/ halucinant!‖;
Ion I. Părăianu – născut la 1 aprilie 1949 în
comuna Nenciuleşti, raionul Olteţ, regiunea Craiova,
stabilit în comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea. A absolvit
Filologia (1973). Debut editorial în 1997, cu volumul de versuri Sub protecţia Marelui Înţelept. De
atunci, a mai publicat încă şase volume (unul de
proză scurtă). Este un şarmant profesor retras la
obârşii; stră-stră-stră-nepot, din nobila stirpe a
poetului simbolist Al. Macedonski, al cărui tată,
primul ofiţer înălţat de Cuza Vodă la gradul de general, a fost otrăvit pe când viitorul scriitor iconoclast
avea 15 ani. Ion I. Părăianu îşi doreşte să fie Liant:
,,Vreau să fiu curcubeul,/ să leg un spaţiu de
celălalt,/ să leg cele două vieţi!/ Să fiu un liant!‖;
Ion Sorescu nu este fratele cel mic al laureatului Premiului Herder: Marin Sorescu, nominalizat de două ori pentru Premiul Nobel. Ci un bărbat,
în toată puterea cuvântului, născut la 11 iulie 1959,
în satul Mălureni, Argeş. Mărturiseşte cu multă degajare: ,,Copilărie superbă, hoinar rebel prin pădurile satului. (…) Îndrăgostit de natură, sport, pescuit,
muzică, teatru şi lectură. Am activat în brigăzile
artistice din întreprinderea unde eram angajat. (…)
Căsătorit cu cea mai înţelegătoare femeie din lume,
Geta, care mi-a dăruit şi trei copii minunaţi. Actualmente… hoinar prin viaţă. Convingere… nimic fără
Dumnezeu. Iubesc oamenii necondiţionat.‖. Grupajul său se încheie cu strofa: ,,Cu amintirile de-a
valma/ Mă pierd, pribeag, răpus de timp,/ O frunză
veştedă pe câmp/ Pe care plânge, tristă, toamna.‖;
Daniela Tiger – autoarea antologiei îşi
rezervă privilegiul de a-şi posta – şi în volumul al
doilea al antologiei Printre boabe de cafea – un nou
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grupaj de poeme (opt în versuri clasice/ izometrice şi
unul în versuri libere/ heterometrice), scrise în rodnica tradiţie a liricii româneşti din perioada interbelică: ,,Sunt o balanţă în deşert,/ Nu ştiu ce cale să
apuc,/ Încerc, acum, doar să mă iert, / Aştrii în suflet
să-mi aduc.‖; ,,Nicio secundă nu-i eternă, / Pe
semne, se va sparge-n două…‖; ,,Doar amintirea stă
la pândă/ Prin adierea care muşcă,/ Din stropi de vis
face osândă,/ Iar iluzoriul ne e cuşcă‖; ,,Un înger,
azi, pe umăr mi s-a pus…‖; ,,M-ai privit prin caleidoscop/ culorile se arcuiau/ în forma unui curcubeu/
contrariat de uimirea/ din adâncuri/ timid/ le-ai unit
în cercuri polare/Ana şi Caiafa închipuiau un
fulg…‖;
Cezar C. Viziniuck – bucovinean din Gura
Humorului (judeţul Suceava), născut la 22 mai
1978; din 2005, locuieşte în Botoşani şi frecventează
Cenaclul Ion Pillat; din poemele sale în vers liber
reţinem, pentru forţa sugestivă certă, metafora:
,,cuvintele sunt pumnale‖ şi începutul unui cvasirequiem pentru Mama: ,,am cules răsăritul de lângă
drum/ l-am aşezat pe masă într-un ghiveci/ ca atunci
când florile de Mai vor înflori să mă întorc la/ tine
mamă…‖;
Daniela-Mariana Zaharia (Dana F. Zaharia) –
absolventă a Facultăţii de Filologie (românăengleză) a Universităţii din Bucureşti, în 1988, apoi
a Facultăţii de Psihologie, în 2003, membră a Cenaclului de Luni ,,Nicolae Manolescu‖, retrasă din
viaţa literară, revine, acum, cu un grupaj de poeme
insolite, de tăria unor himerice litanii în piatră: ,,Cu
toate durerile zburând/ ca nişte fluturi spre lumina
Învierii…‖; Confuză, însorită şi…/ Binecuvântată…/ Ca un şirag de mătănii/ în mâna unui bătrân
de demult,/ ca o podoabă sfinţită a tăcerii înţelepte
şi/ în rugăciune…/ aşa priveam zorii pe care mi I-ai
dăruit Tu…/ Eram…/ în ruşinea tulburătoare şi candidă/ a primului/ gând/ pios!‖; ,,Nu pot să te scot din
mine,/ Mumă a lumii,/ decât într-un cântec.‖; ,,Am
săpat o fântână,/ nenuntită de oameni, nepământeană, ca un …vârtej/ abstract, urcând spre stele!/
Peste munţi am plecat!/ (…) Catedrale ale Spaimei!
Ce de cuvinte goale, pustii,/ aşteptând Reîntoarcerea! Ca nişte copii ai tăcerii Tale!/ Focurile ardeau,
trosnea pădurea… vietăţile toate fugeau/ împreună
cu mine, toate fugeau spre Muntele-Arcă!‖; o excelentă poemă de notaţie poartă titlul Sentimente
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alpine şi se încheie aşa: ,,Undeva, mai sus, muntele / strâmbătura expresivă a versanţilor/ În refuz – începea/ nunta de piatră…‖.
Într-o bună rânduială a lui Dumnezeu, volumul al
doilea se încheie (la pag. 222) cu poemul Reforma
începuturilor candide (sau Fresh Reginnings) al
aceleiaşi Daniela-Mariana Zaharia – poem de o densitate pilduitoare, cu virtuţi antologice, poem din
care selectăm: ,,(…) fără timp pentru vindecare…
De unde atâta timp,/ Dumnezeule?!/ Cu toate rănile
în vânt, ca nişte steaguri zdrenţuite,/ mărşăluieşti/
vibrând de neliniştea aş-tep-tă-rii/ Aceasta e doar …
o igienă a zorilor… a începuturilor/ proaspete,/ de
fiecare zi… O Pâine a Speranţei!/ Ai zice că Reforma Spirituală îşi culege Roadele;/ Ai deschis şi ai
închis Prăpastia,/ ai făcut cu Ochiul Metafizic,/ (ai
văzut… de văzut!)/ Cine poate şti ce ne aşteaptă?/
Cine poate a-dul-me-ca Istoria care se repetă… sau/
nu?/ Roadele se culeg singure!‖.
Conchidem. Iniţiată şi realizată de Daniela Tiger,
conducătoarea cenaclului ,,Cafeneaua literară Cetatea Băniei‖, Printre aburi de cafea este o antologie
meritorie, în două volume, în care sunt reunite
creaţiile a 35 de autori nu doar din Craiova sau
Oltenia, ci din toate ţinuturile româneşti de la nordul
Dunării. Autorii antologaţi au profesii diferite şi
vârste cuprinse între 16 şi 73 de ani.
Din nefericire, mulţi dintre semnatari nu şi-au propus să atingă, fie şi cu sfială, pragul metaforei (lamura poeziei), necum să-l treacă… Au rămas în stadiul păşunist al comparaţiei desuete, boală a copilăriei veleitarilor întru poezie. Ei ignoră, în grup
compact, sfatul tranşant – de acum trei sferturi de
secol!!! – al celui mai mare poet de expresie germană din secolul XX: Gottfried Benn (1886-1956),

percutant reprezentant al curentului literar expresionist european, care cerea, în termeni ultimativi, eliminarea ,,ca‖-urilor (deci, a comparaţiei) din poezie,
pentru a lăsa, astfel, cale liberă metaforei – regina,
pe veci încoronată, a genului liric.
Despre cultură filosofică, mitologică şi biblică, despre aprofundarea studiilor de referinţă din estetică şi
teoria literaturii, critică şi istorie literară nici nu
poate fi vorba în cazul majorităţii dintre cei 33 de
autori de versuri (ceilalţi fiind plasticieni – patru şi
unul – muzician).
Excepţiile le constituie – pentru că, din fericire,
există şi excepţii pozitive – Camelia Radulian, Mihai Firică, Daniela-Mariana Zaharia... Aşadar, vreo
10% din totalul celor ce semnează în antologia
Printre aburi de cafea. Tocmai de aceea, antologiile
veritabile sunt alcătuite fie de critici şi istorici literari consacraţi, de vocaţie şi autoritate incontestabilă,
fie de autori adevăraţi, care au survolat piscul maturităţii creatoare, impunându-se printre vocile distincte ale generaţiei lor.
De reţinut că aproape toţi autorii născuţi la jumătatea
secolului XX ori în preajma acestuia (grupaţi masiv
mai ales în cel dintâi volum) au debutat editorial
abia după anul 2.000, adică după ce au scăpat de
chingile obligaţiilor profesionale. Aşadar, până la
începutul noului mileniu ei s-au dedicat serviciului,
tăinuind pasiunea, poate chiar vocaţia lor, pentru
creaţia lirică – rămasă doar în plan secund, asemenea unei violon d‘‘Ingres… E, totuşi, rezonabil. Cu
maaare indulgenţă. Mai bine mai târziu, decât niciodată.
Sănătate şi virtute – tuturor!
Craiova, 8-15 noiembrie 2016

DANIELA TIGER – Cartea dorurilor cărunte
Uscăţivă, înţeleaptă şi justiţiară ca Sfânta
Vineri -, Daniela Tiger (pseudonim al doamnei Daniela-Doina Pîrvulescu-Buşcu) este o misterioasă
iubitoare şi creatoare de literatură din Craiova, fondatoare a revistei culturale Cafeneaua Băniei (publicaţie mensuală, format A4, full color), iniţiator şi
motor cu ardere internă extremă al cenaclului cu
aceeaşi denumire (ce se întruneşte lunar, în prima joi
a lunii, la Muzeul Olteniei din Bănie), coordonatoare
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a câtorva antologii lirice şi de arte vizuale.
Viitoare soacră cu trei nurori, este ea însăşi
autoare de volume în regie proprie: Împăcare
(pricesne şi poezie ortodox-religioasă), respectiv,
Prizoniera nerostirii, cărora li se adaugă, din
decembrie 2016, încă două: unul de versuri de factură tradiţionalistă, cu titlu ce denotă o incitantă
,,combinată nordică‖, uşor bizară, între senzualitate
şi smerenie, chemare a iubirii carnale şi deschidere
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
spre cultivarea spiritului liturgic: Într-un genunchi
de anotimp; altul de povestiri pentru copii – Ursuleţul de pluş, graţios şi tandru ca un dar de
Crăciun.
Cele două recente apariţii editoriale vor fi/ au
fost lansate luni, 19 decembrie, la Biblioteca
Judeţeană ,,Alexandru şi Aristia AMAN‖ – Dolj, de
la ora 15.
Toate cărţile Danielei Tiger sunt gerate de Vital Prevent Edit (Drăgoteşti, Dolj, România), editură pe
care o conduce cu inspiraţie de economist riguros şi
exigent.
Dedicăm partea cea mai mare a prezentului
comentariu volumului de versuri, abia ieşit de sub
tipar, pe a cărui primă copertă se unduiesc frunzele/
pletele/ eşarfele ielelor dintr-o pictură a doamnei
Rodica-Rozalia Jianu, tabloul, într-o policromie
efervescentă/ clocotitoare şi viforoasă, fiind intitulat
Toamna.
Pe cât de interesant şi provocator (la lectură),
volumul Într-un genunchi de anotimp păcătuieşte
prin numărul foarte mare de poeme – peste 170, cât
într-o antologie din celebra colecţie Biblioteca pentru toţi -, care, pe deasupra, nu sunt segmentate de
nici un intertitlu, nefiind, aşadar, structurate în cicluri tematice ori de altă natură.
Dacă primul poem: Să ne iubim ca frunza ne
poate duce cu gândul la o celebră romanţă interpretată de Mia Braia (Să ne iubim cât suntem încă tineri), prelucrată apoi şi relansată de una dintre formaţiile de mare popularitate din anii maximei deschideri/ liberalizări: 1966-1977 -, volumul Danielei
Tiger, în întregul său, ne lasă impresia că a fost
scris, în bună măsură, ascultând la infinit celebrele
şlagăre din anii ‘70 ale grupului vocal-instrumental
,,Mondial‖: Atât de fragedă, De va veni la tine vântul, Iubire, bibelou de porţelan, Romanţa inimii,
Primăvara, cântate de regretatul solist vocal Gabriel
Drăgan, cu accente de lirism demne de renumitele
trupe occidentale Bee Gees şi Moody Blues.
Tonalitatea de romanţe – cu sau, vorba lui
Ion Minulescu, autoironică: fără ecou – este evidentă, multe dintre textele incluse în volumul Întrun genunchi de anotimp putând fi surse de inspiraţie
pentru compozitorii care participă la Festivalul
,,Crizantema de Aur‖, de la Târgovişte.
Universul liric al Danielei Tiger este unul de
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sorginte romantică şi simbolistă, cu evadări – din
fericire, foarte rare – spre zări parnasiene (vetuste),
spre edulcorante şi hedonice pasteluri, exersate
acum 150 de ani de Vasile Alecsandri, dar şi, vai, în
partea secundă a volumului, spre ,,ghiduşii lirice‖ (p.
128), ,,poezii de weekend‖ (p.129), ,,poezia de dimineaţă‖ (p. 130), după ce autoarea ne purtase, inspirat, prin tărâmul sloiurilor de dor (p. 63), al dorurilor cărunte (p. 66) şi, mai ales, prin redutabilul teritoriu caligrafiat în paginile 103-104, prin poemul
Doina dorului – cu scăpărări de cremene incandescentă, specifice ţâpuriturilor maramureşene şi
oşeneşti, croşetate cu fir de borangic, ruperi de ritm
şi virtuozităţi de căluş oltenesc.
Dar iată cum sună această insolită Doina
dorului a Danielei Tiger: ,,Şi-aş doini, doini doina,/
Munţii de s-or clătina,/ Apele vor îngheţa,/ Dar dorul le-o dezgheţa.// Du-te, dorule, nebun,/ Du-te,
iute, când îţi spun,/ Du-te-acum pe bidivii,/ Fără
Soare să nu vii!‖. Poeta îi încredinţează, aşadar,
dorului o misiune clară şi o ţintă categorică: aceea
de a-i aduce Soarele, Lumina, Iubitul.
După care, înfiorată de o asemenea perspectivă, asupra căreia nu are nici cea mai mică îndoială
că nu va deveni realitate ravisantă, îşi continuă
reveria cuceritoare: ,,Să mă ardă razele/ Şi să râdă
frunzele/ Când în braţe m-o lua,/ Cu vise m-o săruta.// Vezi, măi, dorule, cum faci/ Şi pe câmpul plin
de maci/ Să-mi aduci, iar, soarele,/ Cântul şi izvoarele.// Valurile să mai stea/ Să le spun ce-i dragostea/ Frumoşilor, doi nebuni,/ Dar şi codrilor
străbuni.‖.
Ca în Opera aperta a lui Umberto Eco -,
finalul nu presupune un zăvor, o închidere printr-un
stei de piatră/ bornă de hotar, ci un epilog deschis,
arcuind, simetric, un arc de lumină spre strofele de
început ale poemului: ,,Şi-aş doini, doini doina/ Până când s-o lumina,/ Stelele s-or îneca,/ Numai dorul n-o pleca.// Şi-aş doini, doini doina/ Până când
s-o termina…‖.
Ne place să credem că, din pricina lucrării de
grafică plasată sub poem, s-a rătăcit/ s-a pierdut între caietul de creaţie, computer şi imprimerie – un
foarte semnificativ vers, pe care îl plinim aici, dimpreună cu versurile, două, ultime, deja citate, pe care
le repetăm: ,,Şi-aş doini, doina doina/ Până când s-o
termina/ În alt timp, în altă stea…‖.
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La fel de bine, acest vers poate fi: ,,În alt vis, în altă
stea…‖ .
Muzicalitatea constituie principala calitate a
poemelor – în versuri şi în strofe clasice – scrise de
Daniela Tiger. Cadrul de plasare al acestor microreprezentaţii de teatru (căci postura cea mai ispititoare pentru poetă se dovedeşte a fi, deseori, aceea
histrionică) este fie cu ecouri medievale, în piaţete
publice, în castele ori conace, fie în mijlocul naturii
aflate la ore vesperale şi în sezon autumnal.
Se înţelege, sper, că acestea ilustrează stările de spirit ale autoarei, vârsta sa lirică, pe care şi le trăieşte
cu intensitate mistuitoare, şi le asumă uneori cu furie
şi revoltă, ba chiar cu vertijuri şi explozii de disperare – până când izbuteşte să se reechilibreze lăuntric, să-şi regăsească mereu fragedul prag de
înţelepciune armonioasă.
Vis auriu, din care cităm prima şi a treia (ultima) strofă, poate fi pilduitor în acest sens: ,,Ce
toamnă palidă se-aşterne-n munţi…/ Vibrează universul prin cuvânt,/ Ai vrea să evadezi sau să renunţi/ Când razele nu îşi mai iau avânt.// (…)// Mă
invada rugina până-n vis,/ Se-nfiora, lipindu-se de
vânt,/ Din cartea mea o filă s-a mai scris,/ Cu-o lacrimă, din tocul ce l-am frânt‖.
Fila şi cartea care se scriu (pe care, fireşte,
autoarea le scrie, dar cărora le dă viaţă, parcă, pe
măsură ce iubitorul de poezie le citeşte!) sunt două
dintre motivele ce revin, aidoma unor laitmotive, în
volumul Într-un genunchi de anotimp.
Motivul cărţii revine, de exemplu, în poemul
Un alt octombrie (p.41): ,,Surâsul se-ngână cu
noaptea,/ Robeşte şi cere iertare,/ Din slove de aur e
cartea,/ Prieten de suflet şi stare‖. De asemenea, în
poezia cu cele mai frapante peceţi baconiene: Plouă
(p. 59), în a cărei primă strofă ,,Copacii în haită sendoaie-n suspine‖, revine toposul cărţii: ,,Pe filele
cărţii lumina să scrie,/ Cu pană de înger muiată în
rouă,/ Povestea cu zâne pe pat de sicrie/ Ce încă
mai plânge şi încă mai plouă.// Din roabă a sorţii
mă fac, iar, stăpână…/ Pădurile-n geamăt ecoul
urmară/ Speranţa şi dorul în şoapte mă-ngână,/ Dar
plouă în mine, mai plouă afară.‖.
Poza de iubită damnată pare să-i convină
într-atât de mult Danielei Tiger, încât nu se sfieşte să
şi-o clameze cu îndurerare abia mascată: ,,Ba e frig,
ba e cald, ceaţa intră în noi,/ Între bine şi rău se
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răstoarnă un cer,/ Nu e loc pentru vise, nu-i loc deamândoi,/ Am uitat să trăiesc, nu e loc să mai
sper.‖.
Toamna din poezia Danielei Tiger nu-i câtuşi
de puţin anotimpul dezlănţuirilor cromatice, în tonuri calde - de galben, auriu, portocaliu ori purpură
imperială -, ci al nuanţelor de albastru ultramarin, gri
sumbru ori negru-abanos, al regretelor cernite de dor
şi spălate de ploi, dar nu de plumb apăsător, ca la
George Bacovia, nu de materie grea de propriile-i
molecule şi grea de tâlcuri metafizice, nu de diluviu
fără ieşire la mal (ca în Lacustră), ci inducând, subliminal, sugestia unei miraculoase salvări.
Romanţa nu lasă absolut nici un milimetru de
loc accentelor de tragedie, nici tonurilor violoncee,
de dramă autentică, bulversantă, metalică. Ea se cantonează în spaţiul ostoirii, totuşi cu calm şi cu o
încredere oarbă, în geana tămăduirii – prin cuvinte
magice şi printr-un orizont al speranţei mereu deschis, chiar dacă: ,,Azi nu mai e nimic, doar amintiri,/
E un ceva pierdut pe gri cărări,/ E totul vag, un praf
stelar, smintiri,/ Prea multă toamnă… în lungi înserări…‖
Lăsând impresia că nu o interesează treptele
iubirii, că nu a auzit de Scara la Cer şi nici de Amor
intellectualis Dei (Iubirea Spirituală – treaptă supremă, a cunoaşterii şi auto-cunoaşterii) -, Daniela
Tiger fuge cu gândul absolut întâmplător la Dumnezeu, în numai unul dintre cele peste 170 de
poeme: cel de la pagina 14, a cărui strofă din urmă o
transcriem: ,,Am obosit, aş cere-acum dorinţă/ La
Tine, Doamne, să-mi aprinzi Lumina,/ Să caut în
adâncuri de credinţă/ Timpul pierdut şi-a cui, carea fost vina?‖.
Tresăriri vesperale depistăm în poemul
Număr scânteia din stele, care poate fi apreciat ca
una dintre multele probe de virtuozitate prozodică –
şi atât, adică fără vreun chepeng spre transcendent.
Timpul trecut printre versete… (în pofida uşoarelor
reverberaţii macedonskiene), Mă înfăşor în lacrima
durerii…, Iluzii ard pe rug de vise…, Ultimul dans,
O altă toamnă şi alte destule creaţii lirice ale Danielei Tiger ne trimit cu gândul la faptul că volumul
său de versuri s-ar putea constitui, volens-nolens,
într-un veritabil Manual de zbor şi dor pentru puiul
de cocor, după cum se numea, cu decenii în urmă, o
piesă montată la Teatrul ,,Colibri‖ din Craiova.
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O întoarsă pe dos Balada chiriaşului grăbit, de
George Topârceanu, poate fi considerată poema cu
titlul dezarmant, ca o lamă de ghilotină, Am obosit…, care se încheie astfel: ,,Am obosit, iubite, să
mai sper,/ Bagajele, azi, vreau să le desfac,/ Săncerc să uit, să găsesc alt reper/ Şi altă haină-n suflet să îmbrac…‖.
Stampă rece, de toamnă, Octombrie pare a fi
un poem stârnit de sonorităţile de catifea, în falduri
maiestuoase ale recitalurilor de caval susţinute, în
cadrul Cenaclului Casa Băniei, de rapsodul Cornel
Popescu, laureat al Festivalului-Concurs Internaţional ,,Maria Tănase‖ de la Craiova – chit că poema
aceasta se prăbuşeşte, finalmente, în sintagme
demne de şedinţele de partid de pe timpuri: ,,Pe
drumurile astea, toate,/ Ce-s pietruite cu iluzii/ Caut
ieşiri, amân sau, poate,/ Mă pierd în dogme şi concluzii.‖. Cuvinte precum dogme şi, mai ales, concluzii, nu au câtuşi de puţin vreo încărcătură semantică
lirică, ci, dimpotrivă, doar de încheiere de procesverbal de şedinţă.
În ritm de cavalcadă – o …călărire în amurg,
nu una în zori – putem aprecia că este poemul, deja
citat, Un alt octombrie, care începe avântat: ,,Al cailor ropot străpunge/ Durerea şi lacrima Lunii,/ Iar
tunetul strigă: Ajunge!,/ Se-ndoaie cu vântul şi prunii.‖
Dezarmant de brusc şi direct sună indicaţiile
scenice din piesa lirică În braţe de mă ţii…, unde
dorul de româneştile, autohtonele mângâieri este
înlocuit cu imperativul anglo-saxon atingeri – cum
se zice acum, în zori de secol XXI, cu un cuvânt ce
induce, culmea, nu căldura şi jerbele iubirilor fierbinţi (cu mult mai încinse decât ,,câinii fierbinţi‖/
,,hot-dog‖ de pe benzile rulante ale sorţii jucate la
ruletele ,,fast-food‖-urilor din supermarketurile fatale!!!...), ci, dimpotrivă, GERul năprasnic, din
atinGERi, devenind, sperăm, ca percepţie, GER incandescent.
Tristeţe blând-jucăuşă răzbate – într-un decor
de piaţă arhitectonică de burg ev-mezic, din poema
Medievală, care debutează nonşalant: ,,E piaţa plină,
lume, acum sosesc actorii,/ Iar scena-i pregătită s-o
spulbere-n picioare,/ Aşteaptă doar o clipă să vină
şi sufleorii,/ Să-şi mâzgălească faţa cu ciumă şi paloare.// Cu texte răsuflate din piesele nătânge/ Încearcă să înşele şi inima domniţei,/ Dar menestrelul
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tace, iar cerul, azi, va plânge/ Când măştile se joacă
pe sufletul fetiţei.‖.
Pe urmele romănăţeanului Nicolae-Paul Mihail, maestru neîntrecut al unei vastei palete de genuri şi specii lirice, autor al scenariilor din seria de
filme inspirate din viaţa haiducilor, semnate cu
pseudonimul Eugen Barbu -, Daniela Tiger comite,
la pag. 44, primul său pantum, cu titlul Ecoul
şoaptei înserate.
Dincolo de înşelătorul titlu: Dulce-amar şiun strop de iertare, poemul de la pag. 46 generează
difuz o atmosferă de turnir deloc fremătător, deloc
cu poftă de sânge şi elan în delirul tribunelor excitate la maximum -, dimpotrivă: un turnir în care, şi
câini, şi călăreţi par sculptaţi, instantaneu, în gheaţă.
Deloc bacovian, poemul menţionat nu are cum să fie
bănuit de vreun fior metafizic, însă dispune de sclipiri lirice interesante, bine asezonate.
Un concentrat de trăiri negre, cu scăpărări de
antracit, ne frapează din poemul imediat următor:
Înfăşuraţi în puncte cardinale, în care sintagmele
poetice au tăria florii de colţ – izbită nu doar de aerul ascuţit şi alpin al briciului de ozon de pe piscurile
de 2.514, 3.330, 4.400 de metri, dar şi a croşeelor de
stânga-dreapta, necruţătoare, stârnite de aerul, rece
ca gheaţa, vâslit de aripi năprasnice de vulturi golaşi
ori de condori în picaj letal.
Cele trei strofe din Suflet răstignit cuprind
versuri cvasi-tipice pentru un album sentimental, cu
valenţe de trăire poetică sinceră, cu precizarea că, în
artă, sinceritatea nu are nici o valoare estetică. În
strofa de final întâlnim unul dintre multele diminutive ce ornează, cu ecouri sfărâmate din lirica veacurilor XV-XVII, creaţiile Danielei Tiger. În cazul de
faţă este vorba de fluturaş.
Poemul de la pag. 52, Masca, intră în consonanţă tematică apăsată, cu poema Medievală, de la
p. 43: ,,Răul e scopul în viaţă,/ Scena e-acum
pregătită,/ Hai, e spectacol în piaţă,/ Lumea-i machiată, gătită!// Actorii sunt veseli sau trişti,/ Ca la
comandă se-arată,/ Spectatorii – simpli turişti – Cu
existenţa furată.// Mă pierd în cuvinte, nu râd,/ Ia-ţi
masca, ai chipul mai hâd!‖.
Un sentiment acut al prea târziului, al clipei
ratate, al lumii pe sfârşite – cu premoniţii ale implacabilei extincţii – transpare din poezia Ai venit întrun timp…
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În poemul Amnezie, un vers notabil: ,,Solfegii
nasc în note sacre‖ se pierde, parcă, într-un context
în care autoarea vrea, cu obstinaţie, să găsească,
mereu şi mereu, rima perfectă. Aglutinările sunt,
totuşi, de efect, sugerând carenţa oricărei posibile
ieşiri, de pe tărâmul troienit de doruri nerostite, şi un
sentiment de resemnare, dictat ca o sentinţă irevocabilă în ultimul vers: ,,Ciudate drumuri se bifurcă,/
Alungă clipe, ceru-l sfarmă,/ Nămeţi de gânduri le
încurcă,/ Trecutul îl transformă-n armă.// Încet,
robirea se disipă/ În praful ros dintr-o clepsidră/ Pe
care sensul mut îl ţipă/ Când curge inima anhidră.//
Chiar şi uitarea e uitată,/ Mereu bolnavi de amnezie,/ Visăm o lume limitată,/ În schimb, e totul
poezie.‖.
Scris, probabil, în momente de năduf irepresibil, poemul Partaj (p. 61) ne-a frapat, neplăcut,
printr-un soi de verbiaj şi prin ecouri nedorite din
cercurile în care se practică epigrama, satira, madrigalul - specii care sunt probe de virtuozitate tehnică
şi de spectaculoase jocuri de artificii ale inteligenţei
fine, cu adevărat scăpărătoare, dar care rămân
simple versuri (versificaţie), neavând nimic, absolut
nimic în comun cu spiritul poeziei veritabile. Mecanica goală de orice trăire lirică a acestor rânduri,
dispuse în patru catrene, ne-a făcut să ne punem,
pentru prima oară, întrebarea de bun simţ, cât se
poate de firească: de ce Daniela Tiger nu are curajul
să exerseze şi versul liber, versul alb?
Dacă la pag. 68 întâlnim, chiar în titlu, un
cuvânt din limbajul specific educaţiei civice:
conştiinţe (dar şi două versuri insolite: ,,Icoană e
cerul, albastrul pictează un zbor,/ Sângele cântă pe
ritm de atingeri păgâne‖) -, ultima expresie din
Gânduri în ploaie (p. 71) sună jurnalier ori eseistic:
săracă-n valori.
Pe pagina următoare, poema Viaţa are, în final, alt
vers încheiat, din sforţări prozodice, cu o sintagmă
străină poeziei: de a fi umani.
Deşi, cum afirmam cu mult mai înainte,
vremea pastelurilor s-a risipit o dată cu disiparea
umbrei bardului din Mirceşti, poetul Doinelor şi
lăcrămioarelor: veselul Alecsandri, veşnic tânăr şi
ferice -, Daniela Tiger nu-şi poate reprima ispitirile
dintr-un poem ale cărui patru strofe în vers alexandrin încep cu mărturisirea dezarmantă: Mă-ncântă,
care dă şi titlul poeziei. Să adăstăm în cerdacul um158

bros al primei strofe: ,,Mă-ncântă pădurea cu foşnet
de ducă,/ Copacii se-ndoaie sub ploaie de stele,/ Iar
ciuta, smerită, din ochii-i s-aducă/ O pânză de vise,
să ţesem pastele.‖.
Un june imberb şi grobian (vezi personajul
Grobei din romanul Bunavestire de Nicolae Breban),
un june care şi-a pierdut inocenţa, de care, de altfel,
nu s-a bucurat niciodată, un june insolent din generaţia celor orbiţi exclusiv de discoteci/ cluburi/ puburi şi căşti în urechi (42 % dintre adolescenţii români, unii ajunşi pe băncile facultăţilor, sunt analfabeţi funcţionali, adică fie nu ştiu să citească un text
la prima vedere, fie îl buchisesc, mai pe silabe false,
mai scremut, însă nu pricep nimic din acel text!!!),
ar putea replica, apropo de invitaţia să ţesem pastele:
,,Pa, stele!‖ ori ,,Pa, Stelea!‖ (ex-portarul campioanei Steaua)…
Rotund şi dens, transmiţând cu fervoare fiorul liric, este poemul cu titlu imperativ: Opreşte,
rugăciune drapată în disperare a celei care, până la
pagina 76, şi-a îndreptat o singură dată ochii spre
Dumnezeu: ,,Opreşte timpul, ne subjugă,/ Şi gândurile abisale,/ Şi drumul, labirint spre fugă,/ Şi
dogmele universale!// Opreşte dorul şi cuvântul,/ Şiamăgitoare constelaţii,/ Şi lacrima, versul şi cântul,/
Şi trenul ce nu are staţii! (n.n. superbă sugestie)//
Opreşte sângele-n cascadă/ Şi palida lui întristare,/
Şi visele din noi să cadă,/ Şi o dorinţă în uitare!//
Opreşte, Doamne, mersul roţii/ Şi-nrourata adormire,/ Şi pietrele pe drumul sorţii,/ Şi ochii plânşi a
nemurire!‖.
Decor frecvent la marii romantici europeni,
cu îndemnuri paseiste – în străfunduri, cunoaşterea
trecutului este egală cu descoperirea propriei identităţi, ca neam şi istorie, ca limbă, cultură şi spiritualitate -, castelul în ruine nu putea lipsi din arsenalul
Danielei Tiger.
Butaforia este bine stăpânită, jocul de lumini
şi umbre pare suficient de viu şi sugestiv, contraluminile sunt bine distribuite, aşa că reprezentaţia cu
dangăt legendar poate începe: ,,Pe suflet e praf şi
rugină/ În straturi ce nu pot fi scoase,/ Castelu-i
ruinat, nu-i regină,/ Rămas-au doar vorbe stâncoase.// Iar anii se scurg, implacabil,/ Viorile tac,
numai struna/ Se rupe, nimic nu-i valabil,/ Nici
Soarele, gândul sau Luna.// Un strop de răgaz mai
cer, Doamne,/ Să caut clepsidra, nisipul,/ S-ating
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frunze galbene-n toamne,/ Apoi, în neant, să-mi uit
chipul!‖.
Un menuet pe cât de suav, pe atât pe maiestuos este poemul cu titlu tranşant: Mi-e foame de
tine, mi-e bine, după cum poezia autoreferenţială
Sunt – autoportret de o luciditate dureros de dulce –
se încheie printr-o recunoaştere dezarmantă, care,
însă, e foarte posibil să ascundă o capcană: ,,Sunt
rug nestins ce arde-n libertate,/ Sunt trăsnetul din
ochii ce scânteie,/ Sunt dragoste, iubire însetate/ Şi
toate la un loc… sunt doar femeie!‖.
Definiţii în ritm galopant, de ciuleandră,
adună – într-o acoladă de lumină – poemul Sărutul,
sculptat, parcă, prin cioplire directă în piatră, fără
machetă sau model, aidoma tehnicii lansate de
BRÂNCUŞI, acum 110 ani, deodată cu lucrarea sa
omonimă (Sărutul, al cărui prim exemplar se află în
tezaurul Muzeului de Artă din Craiova) şi cu atât de
arhaica, înţeleapta Cuminţenia pământului, care au
revoluţionat sculptura mondială, asumându-şi rolul
de borne de aur şi străjeri româneşti la porţile fastuoase ale sculpturii moderne de pe Terra.
Din poemul Sărutul de Daniela Tiger, cităm
doar cea dintâi şi cea din urmă strofă: ,,Suav, ancestral şi magnetic (n.n. Doamne, ce cadenţă astrală!),/
Sărutul fierbinte ne-apasă/ Un zâmbet ce zburdă
frenetic,/ Vis dulce pe buza mea arsă.//(…)// Clepsidra robită-mpietreşte,/ Nisipul ne mângâie trupul,/
Adâncă-aşteptare ce creşte/ Alungă tristeţea şi timpul.‖.
Poeme de dragoste demne de reţinut sunt
Sărutul serii, Vis de iubire, Cântec, Ceasul umbrelor
de rouă, Rătăcită în poveste, Atinge, iubite (n.n. hm,
iar anglosaxonele atingeri, în loc de-ale noastre
mângâieri!...), Fum sau poveste.
În poema Simbioză, Daniela Tiger se visează ieşită
din tipare – adică a-tipică, unică.
La pagina 143, ne izbeşte frontal metafora
atingere măiastră, din poezia numită – ce-i drept –
N-a fost decât un vis.
Cu un evident iz didacticist, Iubesc este un
poem frust, cu valenţe de poem-manifest: ,,Iubesc
totul şi iubesc credinţa,/ Ruga către cer, limba ce-o
grăiesc -/ Nemurirea îmi umple fiinţa,/ Trăiesc să
iubesc, iubesc să trăiesc!‖.
O structură compozită – suntem tentaţi să scriem
mult prea compozită – au poemele din ultimele 2030 de pagini ale volumului. După un grupaj de versuri în care tensiunea lirică este la cote rezonabile,
dacă nu chiar remarcabile (Interior, Şi tu… şi eu…,
Umbra unui vis, Aşchie de suflet, Carpe diem şi
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îndeosebi Fuga), ultimele opt creaţii lirice din volumul Danielei Tiger sunt, pur şi simplu, versuri
ocazionale, printre care două acrostihuri (exerciţii
pentru adormit copii care habar nu au de specificul
poeziei), altele au dedicaţii precizate, precum cele
închinate: Murei Ghiţulescu, Familiei Emilia şi
Teodor Bicăzan, Prietenilor mei Carla şi Hicham.
Astfel, volumul Într-un genunchi de anotimp se
încheie, paradoxal, chiar într-un genunchi, nu în
punctul cel mai de jos, dar, oricum, prin includerea –
grăbită şi suspectă – a unui soi de duel/ duet în madrigaluri Mircea Trifu & Daniela Tiger, intitulat
Punte peste abis, mult sub media de ansamblu a
acestei culegeri de versuri originale.
În cazul în care acest volum – lăudabil, în
mare – ar fi trecut prin furcile caudine ale unui consilier editorial profesionist, partea de stufoşenie a sa
ar fi dispărut (cel puţin 30-40 de poeme sunt prisoselnice), structura cărţii ar fi fost mult îmbunătăţită,
prin propriile-i resurse, iar impactul indubitabil mai
puternic.
Cheia de aur a unui izbutit, pe deplin, volum
de versuri este ca primul şi ultimul poem să se ridice
la un standard de expresivitate cu adevărat deosebit,
peste media contemporanilor, dacă nu cumva să fie
– cazul cel mai fericit – antologice măcar pentru
autorul respectiv, în cazul în care nu sunt antologice
pentru acea generaţie de creaţie, ori – şi mai şi - pentru literatura ţării în care scrie.
O sfătuim prieteneşte pe Daniela Tiger să nu
mai publice nici un volum de poeme în următorii
doi-trei ani, răstimp în care să studieze cu maximă
atenţie, să conspecteze minuţios studiile din excepţionala antologie Arte poetice ale secolului XX.
Ipostaze româneşti şi străine – publicată de reputatul
hermeneut Nicolae Balotă – şi să se autoflageleze
scriind, în toată această perioadă, pe cât posibil, exclusiv în vers liber.
Spectrul spaimei de a nu fi acuzată că nu
respectă cu stricteţe regulile prozodiei specifice versurilor clasice o presează atât de tare pe Daniela
Tiger încât, nu rareori, ea cade în verbiaj şi se lasă
pradă expresivităţii involuntare.
Cât despre volumul de povestiri pentru copii
(de toate vârstele!): Ursuleţul de pluş – grafică şi
picturi: Florin Dibluş -, ne rezumăm la a remarca
prospeţimea şi lumina, candoarea şi vivacitatea,
energia contagioasă şi gândirea pozitivă ce se degajă
din această micuţă bijuterie editorială.
Craiova, 15-19 decembrie 2016
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Octavian LUPU
(ROMÂNIA)

Melodia Străveche a Naturii
Melodia se derula aparent la nesfârșit. O
buclă infinită se repeta într-o secvență ce părea desprinsă dintr-un alt tărâm. Nu era clar cine interpreta
partitura. Poate instrumentele muzicale cântau de la
sine, constrânse fiind să respecte un cod sursă compilat de o mașinărie necunoscută.
— De ce nu se oprește muzica?, întrebă mirat Programatorul.
— Nu îmi dau seama ce se întâmplă, îi
răspunse Arhitectul de sistem. Ceva influențează
echipamentele de comunicație să preia această
frecvență necunoscută, provenită dintr-o zonă nedetectabilă a spectrului cuantic.
Reglă câțiva parametri afișați multicolor pe o consolă dispusă chiar în fața sa. Tonalitățile deveniră
mai clare. Părea să fie un mesaj ascuns în emoția
transmisă pe măsură ce-i prindeai ritmul.
— Crezi că există o informație încapsulată
în ritmul melodic?, întrebă surprins Programatorul.
Pun pariu că pare a fi o creație a unor ființe inteligente.
— Posibil, spuse Arhitectul. Dar nu îmi dau
seama de unde provine. Pare a fi alcătuită în altă
parte a galaxiei.
— De unde știi?, continuă Programatorul,
după care se întoarse către ecranul în care se derulau
linii de cod mașină, aparent de neînțeles.
— Am făcut o analiză spectrografică și am
observat prezența unor componente care aparțin
unui sistem solar îndepărtat, captat în urmă cu un
an de către Centrul Internațional de Radioastronomie, răspunse Arhitectul adâncit în propria cugetare.
— Voi încerca să definesc un program care
să coreleze dinamica frecvențelor fundamentale și
să le transpun într-un limbaj cunoscut, spuse
preocupat Programatorul în timp ce degetele sale
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alergau grăbite pe tastatură.
— La ce limbaj te referi?, întrebă Arhitectul.
Unul natural sau unul artificial?
— Practic, orice limbaj reprezintă o convenție artificială de semne asociate unor simboluri
pe care le folosim în mod uzual, murmură preocupat
Programatorul continuând să includă noi linii de
cod.
— Așa este, dar cel natural reprezintă produsul comunicării între ființele inteligente, pe când
cel artificial este utilizat în dialogul cu mașinile de
calcul, spuse Arhitectul și reglă la audiție maximă
sunetele venite din Cosmos.
Trecură câteva ore de muncă asiduă. Transpirația
curgea de pe fruntea Programatorului, dar atenția nu
îi scădea în ciuda efortului depus. În final, rulă ultima versiune a codului scris. Imediat pe ecran
apărură semne stranii, ce păreau preluate dintr-un
alfabet străvechi.
— Poți să faci o căutare în baza de date
lingvistică pentru a determina originea acestor
semne?, interveni Arhitectul.
— Bineînțeles!, răspunse Programatorul.
Sunt curios de rezultat, mai precis, doresc să îmi
dau seama dacă sunt semne din perioada istorică
sau de dinainte de aceasta.
Arhitectul dispăru din cameră, dar reveni după o
jumătate de oră cu un terminal portabil, pe care îl
atașă la computerul principal al Centrului de Investigare a Inteligenței Extraterestre. De îndată ce îl
conectă, se auzi glasul robotic întrebând:
— Dorești să includem acest dispozitiv în
cadrul sistemului nostru?
— Da, răspunse Arhitectul. Te rog să realizezi conectarea cu baza de date lingvistice de la
Arhivele Culturilor Străvechi.
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— Bănuiesc că știi, dar îți atrag atenția, că
baza lor de date nu a mai fost actualizată de peste o
sută perioade solare, spuse vocea electronică.
— Știu, dar nu mă deranjează, zise Arhitectul.
— Cred că nimeni nu mai este pasionat de
culturile preistorice, comentă Programatorul.
— Normal! Ce putem învăța de la niște barbari?, adăugă zâmbind Arhitectul.
— Barbari? Erau ființe avansate mental și
fizic. Nu aveau nevoie de tehnologie, ci erau într-o
relație directă cu natura, zise cu năduf Programatorul.
— Doreai să trăiești în acea epocă?
— De ce nu? Calculatorul reprezintă o extensie tehnologizată a minții și nimic mai mult. Existența lui confirmă neputința noastră de a mai dialoga direct cu Universul.
— Credeam că iubești computerele!
— Greșit! Am ales calea programării din
cauza societății în care trăim. Nu înțelegi că aceste
mașini de calcul au ajuns să dispună complet de
viața noastră încât nu mai este clar cine de fapt
conduce?
— Nu se putea realiza progresul social fără
calculatoare!
— Dogme lipsite de logică! Am involuat, nu
am progresat!
— Pe ce te bazezi? Istoria ne vorbește despre un progres material continuu …
— … dar un regres mental și fizic sistematic
prin adăugarea de mașinării, care inițial păreau că
ne ajută munca, dar în realitate, ne răpeau facultăți
prețioase și deveneam dependenți de ele.
— Vrei să spui că am ajuns sclavii calculatoarelor fără să realizăm aceasta?
— Chiar nu înțelegi că nu mai suntem liberi?
Din tavan se auzi vocea electronică spunând:
— Conectarea cu Arhiva Culturilor
Străvechi s-a realizat. În momentul de față se descarcă tot indexul cu limbile preistorice identificate
în Sistemul Solar!
rogramatorul își pregăti consola pentru a naviga printre nenumăratele cataloage, după care lansă
secvența de coduri realizată în acea zi pentru a identifica semnele necunoscute. Urmă o afișare de medestineliterare@gmail.com

saje care consemnau progresul căutării până când
începură să sosească primele rezultate.
— Aha!, zise el. Se pare că aceste semne
existau în baza de date!
— Ești sigur?
— Absolut! Iată, rezultatele!
Arhitectul se apropie de ecranul calculatorului și citi rezumatul acțiunii de căutare. Nu îi veni
să creadă. Se așeză imediat pe scaunul de lângă
Programator și lectură până la capăt mesajul, după
care se ridică, se îndreptă către un dulap alb, îl deschise și căută un anumit dosar. Îl scoase cu grijă,
răsfoi cu înfrigurare și citi o anumită pagină îngălbenită de vreme. Fața îi deveni palidă și aproape
scăpă din mână foile prinse într-o copertă metalică.
Programatorul, la rândul său uluit, recitea rezultatul
căutării și nu se dumirea în vreun fel. Tastă mai
multe parole, interogă până la ultimul detaliu baza
de date, după care spuse:
— Răspunsul este corect, dar încă nu îmi
vine să cred!
— Mai aveți nevoie de conexiunea cu Arhiva
Culturilor Străvechi?, întrebă impersonal vocea
artificială.
— Nu, nu mai avem nevoie de ea, spuse Programatorul și decuplă terminalul adus mai devreme
de Arhitect.
Acesta își revenise între timp și acum stătea
în fața ferestrei larg deschise către soarele puternic
al dimineții. Abia atunci realiză că primăvara începuse. Copacii înmuguriseră. Frunzele erau de un
verde-crud. Păsările cântau voioase anunțând începerea anotimpului vieții.
— Crezi că erau fericiți?, îl întrebă pe Programator.
— Sunt sigur că da!
Respiră adânc aerul proaspăt ce venea de afară.
Mângâie marginea pervazului metalic, după care
spuse:
— De ce nu au mai revenit în perioada istorică? De ce ne-au lăsat singuri? De ce …
Tăcerea se lăsă între cei doi. Numai melodia
se continua dezvoltându-se în teme tot mai ample ce
îmbinau trilurile păsărilor, foșnetul copacilor, adierea vântului, freamătul râurilor, vântul câmpiilor și
talazurile mării. Ba uneori, se intercalau sunete
cosmice, aparent provenind din mișcarea planetelor,
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sistemelor solare și galaxiilor. Era o partitură ce
transpunea întreaga simfonie a naturii.
— Cum au realizat înregistrarea? Aveau
calculatoare?
— Nu aveau nevoie de tehnologie!
— Dar cum poți să îmbini atâtea tonalități și mai mult, să le transpui în semne
corespunzând unui limbaj primordial universal?
— Simplu!
— Adică?
— Puterea gândului!
— Gândul? Ce este el? O zvâcnire de energie electromagnetică. Nimic mai mult!
— Oare?
— Crezi că ar putea fi mai mult? Dar la
școală am învățat …
— … uită ce ai învățat! Sau mai bine zis, învață din nou!
— De la cine?
— De la tot ce este în jur! Intră în contact
direct cu Universul!
— Tu ești un Programator, nu înțelegi decât
codurile-mașină!
— De unde știi?
— Ai o altă calificare? Eu sunt Arhitect,
adică integrez sisteme, disting ansamblul și compun
obiective!
— Așa crezi tu!
Programatorul se sculă de la consola calculatorului, care brusc începu să afișeze panicat mesaje de alertă.
— Vă rugăm să verificați sistemele de siguranță, se auzi vocea robotizată. S-a realizat o accesare nepermisă în zona confidențială a Centrului!
Becurile de avarie se aprinseră de-a lungul culoarelor. Ușile se blocară imediat. Soneriile începură să
zbârnâie asurzitor.
— Cineva încearcă să distrugă integritatea
sistemului de calcul, se auzi din nou din partea Calculatorului central.
Dar Programatorul stătea liniștit în fața ferestrei larg deschise. Respira liniștit aerul dătător de
viață al naturii. Neliniștit, Arhitectul îl întrebă:
— Cine ești tu de fapt?
— Cine sunt eu? Crezi că are vreo importanță?
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Melodia cosmică se auzea în continuare,
deși Calculatorul central încerca oprirea ei. Aceasta
făcea să zbârnâie toate încheieturile metalice ale
clădirii. Circuitele electrice suprasaturate de
încărcarea energetică pusă asupra lor cedară pe
rând.
— Avarie maximă! Sistemul de producere a
energiei a colapsat! consemnă cu un ultim efort
Calculatorul central, după care se așternu tăcerea și
întunericul. Doar lumina de pe fereastră mai făcea
să se vadă, destul de vag, obiectele din încăpere.
Însă melodia cosmică se reluă, memorată fiind de
elementele compozite ale imensei clădiri cu 20 de
etaje ale Centrului.
Brusc, ușile se deschiseră și aerul exterior
pătrunse în toată clădirea. Oamenii panicați se
înghesuiau pe scări pentru a ieși cât mai repede.
— Vrei să mergem?, îl întrebă Programatorul.
— Da, bineînțeles, răspunse livid Arhitectul.
Ieșiră imediat din clădire și o priviră cum tremura
din toate încheieturile. Strania melodie se auzea
acum în exterior. Stâlpii de energie electrică o preluară. Autovehiculele parcate în fața clădirii fredonau și ele aceleași tonuri astrale. În scurtă vreme,
muzica străveche se răspândi în întregul oraș învecinat, de unde se transmise mai departe către alte
așezări umane.
— Cam o oră și gata!, spuse Programatorul.
— Gata ce?, îl întrebă înspăimântat Arhitectul.
— Așteaptă și vei vedea!, îi răspunse misterios Programatorul.
Stâlpii de înaltă tensiune scoteau scântei
aprinse și începură să se dezintegreze. Structurile
metalice se transformau în particule minuscule de
fier și cărbune, fiind preluate de vânt. Oamenii
ieșeau din case. Fabricile dispăreau una după alta.
Obiectele din material plastic se preschimbau întrun grafit umed, pe care o ploaie neașteptată îl făcu
să se scurgă în pământ. Melodia se relua în fiecare
obiect industrial și în orice lucru ce nu purta pecetea
naturii. În scurt timp, centralele atomice se opriră.
Particulele radioactive, ținute în captivitate pentru
producția de energie electrică, se recombinară în
structuri minerale complexe ce se scurseră fără
zgomot în pământ. Pesticidele se descompuseră în
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substanțe anorganice pe care plantele le absorbeau
cu nesaț.
— S-a terminat?, întrebă uimit Arhitectul.
— Imediat se încheie!, spuse Programatorul.
Și brusc, melodia cosmică trecu de la obiectele artificiale la oameni. Corpurile lor începură să
strălucească puternic. Implanturile medicale se topeau pe măsură ce organele se refăceau de la sine.
Afecțiunile interne dispăreau ca prin farmec.
Agenții patogeni dispăreau fără urmă. Fețele întinereau. Vigoarea lua locul palorii. Tinerețea înlocuia
bătrânețea.
— Mai urmează ceva?
— Da, mai sunt câteva detalii, dar vor fi remediate în câteva zile, mai precis, după ce se va
realiza recombinarea corpurilor dispărute de-a
lungul istoriei!
— Înviere?
— Dacă vrei să îi spui așa, de ce nu?
— Și după aceea?
— Marele salt!
— Către ce? Spre ceva nou?
— Nicidecum! Mai nou nu înseamnă mai
bun!
— Atunci?
Dar Programatorul nu îi mai răspunse. Devenea evident că Ordinea Străveche revenea pe
Pământ și lungul Exod prin pustiul tehnologiei se
încheie în acea singură Zi. Nu întâmplător ea a fost
numită ulterior ca „Ziua Omenirii‖, fiindcă în decursul unei perioade solare, umanitatea a revenit la
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statutul primordial deținut înainte de intrarea în
Exodul Uitării. Planeta respira acum prin toate
creaturile ei. Melodia cosmică se auzea deslușit
asemenea unei simfonii în care fiecare obiect al
naturii și fiecare ființă își avea un anumit loc prin
tonuri și ritmuri specifice.
— Hei, Programatorule, ce vei mai lucra de
acum înainte?
— Dar tu, Arhitectule, ce sisteme vei mai
concepe?
Amândoi râseră cu poftă pe măsură ce culegeau
fructe proaspăt apărute în copacii din pădurea învecinată cândva de o clădire înaltă ce adăpostea
faimosul Centru de Investigare a Inteligenței Extraterestre.
— Ce reprezenta acest Centru?, întrebă mirat un copil pe tatăl său ținându-l de mână.
— Nu știu exact, dar oricum aparține preistoriei!
— Adică existau oameni care investigau natura folosind niște obiecte ciudate numite calculatoare?, insistă copilul
— Cam așa ceva, dar știi bine că nu ai nevoie de tehnologie pentru a obține ce dorești din
partea marelui Univers!
Dar amândoi râseră la unison pe măsură ce
se îndepărtară alergând pe câmpiile verzi și
nesfârșite ale planetei Pământ!
București
07 aprilie 2017
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Menuț MAXIMINIAN
(ROMÂNIA)

Prof. univ. dr. pr. Theodor Damian: Poezia este un dialog cu Dumnezeu
De aproape 30 de
ani ţine vie flacăra spiritualităţii româneşti în
America. Chip solar,
mereu cu zâmbetul la
el acasă şi cu o vorbă
pentru cei din jur, părintele Theodor Damian este, prin tot ceea ce
face, în comunitatea
din New York, un catalizator ce adună în jurul lui
intelectualii români de peste Ocean. Stabilit în anul
1988 în Statele Unite, fondator al Institutului Român
de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, preot la Parohia Ortodoxă Română Sf. Ap. Petru şi Pavel din
New York, preşedintele Cenaclului ,,Mihai Eminescu‘‘, directorul revistei bilingve Lumină Lină/
Gracious Light, profesor universitar la Metropolitan
College, Theodor Damian trăieşte fiecare zi în cuvânt şi în credinţa străbună. Chiar dacă este de ani
buni la New York, nu şi-a uitat niciodată vorba de
acasă, pe care o răspândeşte prin toate proiectele
sale. Un dialog purtat cu el este, cu siguranţă, un
popas în lumea unui om care trăieşte cu adevărat
româneşte, mutându-şi cu el în suflet România peste
Ocean.
Rep.: - Suntem pe terasa părintelui scriitor
Theodor Damian şi privim lumea. Casa dumneavoastră este, am văzut în cele două săptămâni cât am
stat aici, un adevărat cenaclu. Cum vedeţi dumneavoastră, de cel puţin 20 de ani, lumea de aici, din
New York?
Preot Theodor Damian: - Este o întrebare
pentru un roman. În primul rând, vreau să spun că
sunt foarte bucuros că aţi putut veni aici. Este o mare bucurie pentru mine personal şi pentru comunita164

tea noastră pentru că ne-am
întâlnit şi la
cenaclu şi la
biserică, pentru
că aţi avut ocazia să ne cunoaşteţi un pic
şi din interior,
nu doar de departe, din exterior, v-aţi întâlnit cu oamenii
și comunitatea
românească din New York. Am observat şi eu că,
încet-încet, de la o zi la alta, v-aţi simţit tot mai confortabil printre noi, iar acesta este un lucru important
care mă bucură foarte mult.
Cum să se vadă lumea de aici? Depinde, care
lume. Ne referim la lumea lui Trump, la lumea
doamnei Clinton, la comunitatea românească, la
diasporă? La modul general pot să spun că de aproape 30 de ani de când sunt aici văd lumea foarte bine
şi asta în primul rând pentru că am vrut să mă stabilesc în America. Nu m-a forţat nimeni. Pentru mine
venirea în această țară a fost o împlinire şi o bucurie.
Şi ca atare, am avut mereu un fel de convingere că,
dacă am reuşit să ajung, voi reuşi şi să împlinesc
ceea ce mi-am dorit să împlinesc, anume să rămân,
să-mi fac o situaţie, să las ceva în urma mea. Şi
Dumnezeu m-a ajutat în aşa fel încât toate portiţele
mi le-a deschis an de an, caz după caz, am reuşit să
mă acomodez şi să mă integrez. Dar asta e o chestie
spirituală. E normal dacă am avut mai întâi dorinţa,
atunci integrarea a devint mai uşoară. Pe urmă am
reuşit să creez biserica, cenaclul, institutul, revistele,
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cu alte cuvinte, o lume românească în jurul meu în
care să mă simt ca acasă. Uneori spuneam, simte-te
ca acasă, dar eu, ca să mă simt astfel, mi-am făcut
acel ,,acasă‘‘ aici, în special prin biserică. Eu numesc biserica „familia noastră de duminică‖. Datorită faptului că ne adunăm de atâţia ani în acest loc,
într-adevăr suntem o familie. Ne ajutăm unii pe alţii,
ne înţelegem unii pe alţii, bineînţeles, uneori mai
sunt şi disensiuni, exact ca într-o familie, ceea ce
este absolut normal. Asta este, ca să spun aşa, foarte
pe scurt, vederea lumii de pe terasa din Astoria, New
York.

Rep.: - Dumneavoastră aţi mai avut o asemenea experienţă, aţi mai pus bazele unei parohii
într-un colţ din Europa, iar mai apoi aţi venit în
America. Ce v-a îndemnat să treceţi Oceanul? De ce
n-aţi rămas în Europa?
T.D.: - Eu am plecat din România cu o bursă
de studii oferită de Vatican în 1979, când eram deja
protopop de Dorohoi, doctorand la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, la Institutul Ecumenic Teologic din Bossey, care aparţinea de Universitatea din
Geneva. După terminarea studiilor la Bossey, această bursă a fost preluată de bisericile protestante elveţiene (EPER), oferindu-i-se să facă o cercetare doctorală la Universitatea din Lausanne. Aşa se face că
am stat vreo trei ani la Lausanne şi, fiind preot, am
întemeiat acolo o parohie, Sfinţii Trei Ierahi, un cenaclul literar şi o revistă literară şi de cultură, Adusumi-am aminte, cum am făcut mai târziu aici. Asta
pentru că am simţit vocaţia literaturii şi, fiind preot,
am simtit chemarea către public vrand ca în paralel,
pe lângă literatură să-mi continui studiile teologice
şi chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu şi pe oameni.
Ideea de plecare, de vizită, de cunoaştere era înrădăcinată în sufletul meu, împlinită parţial cu această
şedere în Elveţia, după care mi-am dorit să văd şi
America. Între timp am fost şi în Israel şi mi-am
destineliterare@gmail.com

spus că ar fi frumos să văd şi America, mai ales că
aveam aici un coleg de la Institutul Ecumenic de la
Bossey, de lângă Geneva, cu care corespondam şi
care mi-a spus „Când vrei să vii, vino si stai la mine‖. Aşa se face că, având dorinţa de a vedea America, ca milioane de oameni din România sau din alte
ţări, am hotărât să vin aici. Atunci lucram la Telegraful Român la Sibiu ca secretar general de redacţie, sub îndrumarea cu Mitropolitului Antonie Plămădeală al Ardealului. Am fost încurajat şi de el,
mi-a dat chiar o scrisoare de recomandare către un
profesor universitar, un teolog din Chicago şi am
venit. Încurajarea marelui cărturar Plămădeală s-a
potrivit perfect cu dorinţa inimii mele şi aşa am venit aici. Dumnezeu mi-a deschis absolut toate porţile. Am aterizat aici în 1988, pe 15 august, de marele
praznic al Adormirii Maicii Domnului. Şi sunt convins, în inima mea, că Maica Domnului a fost cea
care a rămas cu mine zi de zi, ceas de ceas, din clipa
păşirii din avion pe solul american, de ziua Adormirii Ei. Ea m-a protejat, mi-a îndrumat paşii şi m-a
ajutat să îndeplinesc ceea ce am îndeplinit, adică,
ceea ce mi-am dorit –să-mi termin doctoratul început în România. Când am mers la Priceton University, în New Jersey, nu departe de New York, avem
deja trei ani de studii făcute la Bucureşti, lucrările
teologice care trebuiau publicate în fiecare an erau
deja publicate, trebuia doar să fac cercetare pentru
teză. Am făcut cercetări şi la Lausanne, dar dintr-o
nefericită întâmplare acel material s-a pierdut. Ideea
e că trebuia să termin acest doctorat. Aici, în America, nu am primit niciun credit pentru cursurile făcute
în România, trebuia să o iau de la zero. Atunci, am
făcut un masterat la Priceton, cu bursă acordată de
Seminarul Teologic de acolo, seminarul având rang
de facultate, nu liceu ca în România. După terminarea studiilor la Princeton, am trecut la Fordham University în New York. Am fost acceptat la încă două
universităţi când am depus cererea pentru doctorat,
dar am ales New York-ul pentru că aveam intenţia
să fac o parohie românească, ştiind că aici sunt mai
mulţi români decât în altă parte. Şi astfel, în 1993
am încheiat acest doctorat susţinându-mi teza în
materie. Între timp avusese loc lovitura de stat în
România sau revoluţia, cum vrem s-o numim şi s-a
dat un decret cum că cei care şi-au început studii
doctorale în România, chiar şi cei din străinătate, se
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pot întoarce să-şi completeze ce mai aveau de completat. Mai aveam doar teza de făcut. Materiale
aveam destule din cercetarea din teza de la Fordham.
Aşa am scris a doua teză în româneşte şi în anul
1999 mi-am obţinut doctoratul în România. Acesta a
fost unul dintre ţelurile îndeplinite cu harul Maicii
Domnului şi al lui Dumnezeu, la care m-am gândit
când am venit aici. Pe urmă, bineînţeles, serviciul.
Am intrat ca profesor din 1992 la Facultatea de Ştiinţe Sociale de la Metropolitan College din New
York iar în 1993 am fost titularizat pe catedra de
filozofie şi etică. Am trecut prin toate rangurile, de
la asistent la asociat şi de la asociat la profesor plin
cum sunt acum. În paralel, în 1993 am întemeiat
biserica, cu institutul, cenaclul şi Buletinul duminical al bisericii, care după trei ani, în 1996, s-a transformat în revista Lumină lină. Sub egida Institutului
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă organizez, anual, Simpozionul teologic ecumenic în engleză, în primul weekend din decembrie, Simpozionul Eminescu, în română, în fiecare ianuarie. Mulţi
ani am organizat şi voi continua, Simpozionul dedicat lui Eminescu şi, în luna iunie, am organizat, tot
în ianuarie Simpozionul dedicat Unirii Principatelor,
ajuns, ca şi celelalte la a 23-a ediţie, precum şi sesiuni academice sub egida Institutului, la Universitatea de Vest din Michigan, din oraşul Kalamazoo, în
cadrul Congresului de Studii Medievale, care are loc
acolo în fiecare an, ajuns acum la a 52-a ediţie. Aici,
din anul 2000, împreună cu marele cărturar românamerican, George Alexe, am organizat sesiuni româneşti în cadrul acestui Congres de Studii Medievale, cel mai mare din lume, cu o prezenţă de 5-6000
de profesori şi cercetători de profil din toată lumea.
Între timp, George Alexe a plecat dintre noi, însă eu
am continuat să le organizez până în prezent. Cele
mai bune lucrări de la aceste simpozioane le public
numai în limba engleză, în două reviste, Romanian
Medievalia (Studii de Medievalistică Românească)
şi Sympozium. Familia mea este toată în America,
toţi copiii sunt aici, nepoţii şi alte rude. O familie în
care se vorbeşte doar româneşte. Soţia mea este
nemţoaică, dar a învăţat limba română. A învăţat
cântările bisericeşti, conduce la strană cântările la
Sfânta Liturghie. Lucrurile vieţii se desfăşoară frumos.
Rep.: - Pentru un preot ortodox român în
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America este mai greu decât pentru un preot de acasă?
T.D.: - Cred că din mai multe puncte de vedere misiunea e mai grea. Ştiu asta, deci pot compara, pentru că eu am fost preot şi protopop şi în ţară.
În primul rând, ca să fii preot aici şi să ai o parohie
misionară, cum se mai numesc parohiile din diaspora, misionară pentru că vrei să faci misiune şi pe
plan religios, ca să menţii flacăra ortodoxiei într-un
context neortodox, protestant-catolic, în special, dar
şi misiune românească, pentru a menţine flacăra
conştiinţei, a apartenenţei noastre la neamul românesc, ca să nu ne pierdem identitatea într-o lume
care face tot felul de presiuni pentru a te integra în
ea şi a-ţi uita identitatea de origine, trebuie să lucrezi
pe ambele planuri şi, de cele mai multe ori noi, preoţii de aici, nu sunt plătiţi. Sunt foarte rare cazurile în
care preotul este plătit de parohie şi are biserică proprie. În general, avem biserici închiriate, nu avem
salarii şi atunci trebuie să lucrezi undeva în altă parte ca să-ţi menţii viaţa şi familia. E o muncă dublă,
pentru că nu poţi trăi din venitul parohial, ca atare,
trebuie să faci nişte sacrificii. Pastoraţia e aceeaşi.
Faptul că nu am un salariu nu înseamnă că lucrez şi
slujesc mai puţin. Cred că asta este una dintre problemele pe care le implică munca de preot în străinătate.
Rep.: - Pe de altă parte, dumneavoastră sunteţi un norocos, pentru că pe lângă faptul că sunteţi
preot şi-i adunaţi pe români şi i-am văzut şi la „Familia de duminică‖ unde faceţi lucruri frumoase, mai
sunteţi şi scriitor şi reuşiţi să-i adunaţi şi la cenaclurile pe care le organizaţi şi vin foarte mulţi, semn că
se doreşte a se asculta literatură în limba română, se
doreşte a se comunica în limba română şi am văzut
că de-a lungul timpului au fost prezenţi la dumneavoastră, prin cenaclul „Mihai Eminescu‖, prin Institutul pe care-l coordonaţi, foarte mulţi scriitori din
ţară, pe care i-aţi adus aici, i-aţi primit cu drag în
casa dumneavoastră, tocmai pentru comunitate, ca să
simtă acest puls românesc. Este un atu faptul că un
preot este şi scriitor?
T.D.: - O întrebare frumoasă. Ce să spun?
Vreau să spun că am început acest cenaclu literar în
cadrul bisericii pentru că, la început, biserica ne-a
oferit locul unde să ne adunăm. Din 1993 şi până
acum ne-am adunat de două ori pe lună, foarte des
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comparativ cu alte cenacluri din România, care se
adună mai rar sau ocazional. Am început acest cenaclu cu gândul, pe de o parte, de a ne bucura de literatura noastră clasică pe care am învăţat-o în şcoală, să
citim din Eminescu, Coşbuc, Nichita Stănescu sau
alţi autori preferaţi de enoriaşii iubitori de literatură.
Pe urmă am început să citim din creaţia noastră, după care am început să lansăm cărţi şi în felul acesta
s-a creat un fel de educaţie întru literatură, o educaţie a membrilor cenaclului şi, cumva, am făcut asta
într-o manieră care să placă şi să se vadă că nu este
ceva impus. Unul a spus „Hai să citim din nu ştiu
cine vinerea viitoare‖. Aurel Sasu când a fost aici
ani şi ani de-a rândul, pentru că ne întâlnim numai
vineri, a numit întâlnirile noastre „întâlnirile de vineri‖. S-a creat o structură şi o obişnuinţă şi în acelaşi timp, o nouă aşteptare. Când nu se întâmplă un
eveniment, de exemplu în vacanţe nu au loc întâlniri
la cenaclu, mulţi îmi trimit email-uri, telefoane cu
mesajul „Ce facem? Când ne întâlnim?‖, deci, oamenii aşteaptă. Faptul că sunt şi preot şi scriitor este
o problemă interesantă şi filozofică în acelaşi timp.
Sigur, eu văd cea mai mare compatibilitate între
vocaţia preoţească şi cea literară, pentru că ambele
vin de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îţi dă o
chemare specială, pentru că preoţia este o chemare
specială, dar şi chemarea literară este specială, ambele propovăduiesc cuvântul. Ambele au de-a face
cu Logosul divin, pe urmă inspiraţia literară, poetică,
toate sunt de la Dumnezeu. Cred că preotul trebuie
în mod permanent să interpreteze textele Sfintei
Scripturi. Într-un fel preotul este filozof, pentru că
tot timpul trebuie să interpreteze ceea ce este nou în
acel text, să se gândească la felul cum trebuie să-l
prezinte. Nu-şi poate citi predica de anul trecut. Eu,
personal, nici nu le am scrise. Uneori, le mai scriu
după reportofon ca să le public. Nu poţi lua o hârtie
îngălbenită de vreme şi să o citeşti an de an. În fiecare an te laşi provocat şi interpelat de textul respectiv
şi atunci eşti într-o stare de permanentă gândire critică, analiză şi interpretare, ceea ce este comun cu
poezia. Poezia, în alt fel, face acelaşi lucru. Pentru
că poetul vede realitatea într-un fel în care alţii n-o
văd şi atunci trebuie s-o interpreteze. Poezia este o
interpretare a realităţii din jur şi în acelaşi timp este
un dialog cu absolutul, cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu tu Îl percepi ca absolut în felul tău. Şi îl
destineliterare@gmail.com

transmiţi tot în felul tău. Uneori îl transmiţi într-o
formă directă, iar alteori indirectă. Pentru că şi aici e
o problemă a educaţiei minţii. Dacă tu eşti un gânditor critic, atunci şi acela care te va citi, când transmiţi interpretarea ta indirect, este şi el obligat să
gândească critic şi să-şi dezvolte imaginaţia. Cum
spunea Mântuitorul, chiar în textul de duminica trecută, în pilda cu sămânţa: „Ce-l ce are urechi de auzit să audă‖. Dar ei n-au înţeles ce a spus Mântuitorul şi nici apostolii. Apostolii s-au apropiat de Iisus
şi l-au întrebat ce înseamnă pilda aceasta. Şi lor le-a
spus, dar nu şi celorlalţi. I-a lăsat să descifreze singuri, ca şi cum ar citi semnele timpului, potrivit unui
alt îndemn al Noului Testament, unde ni se spune:
,,citiţi semnele timpului, adică citiţi şi descifraţi‘‘.
N-o luaţi aşa că trebuie să primiţi totul mură-n gură.
Aici văd o foarte interesantă legătură între predică şi
literatură, plus că un scriitor nu numai că scrie, ci şi
citeşte enorm. Şi atunci, citind enorm, trebuie să fii
la curent cu ceea ce se scrie şi e normal că ai o mulţime de posibilităţi de a face corecţii între felul cum
interpretezi un text evanghelic şi mulţimea de informaţii pe care le ai din cititul operelor colegilor
sau ale clasicilor. Un scriitor nu este numai un scriitor. Mai întâi este un cititor şi abia pe urmă un scriitor. Oricum, pe tema asta, minunată de altfel, se poate reflecta îndelung şi poate că n-ar fi rău, într-o altă
ocazie, să ne gândim la cinci întrebări la care să se
poată răspunde comprehensiv, numai pe tema asta.
Rep.: - Rămânem în acelaşi domeniu. Cred
că au venit în paralel semnele. Când au apărut primele semne că vreţi să deveniţi preot şi când aţi început să scrieţi?
T.D.: - Este foarte interesant, pentru că eu nam vrut să devin preot. Am avut o mare luptă cu
părinţii mei, mai ales cu mama mea care m-a împins
către preoţie, mai ales la Seminar. Avem 14 ani când
am plecat la Seminar, la Mănăstirea Neamţ, eu fiind
din Botoşani; deja cu 2-3 ani înainte mama încerca
să mă pregătească mental pentru Seminar. Bineînţeles că în acei ani, vorbesc de anii ‘64-‘65, se discredita masiv, profund, biserica, cariera preoţească.
Colegii care auzeau că o să mă dea la Seminar, râdeau de mine. La vârsta aceea e delicat să faci faţă la
ironiile altora şi să ştii exact dacă asta vrei sau nu.
Dar contextul general a fost că eu m-am opus. Până
la urmă am mers la Seminar pentru că am picat la
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Liceul Economic, unde am dat examen în vară şi,
noroc că la Seminar se ţinea examenul toamna. Aşa
că, decât să stau un an acasă, am zis că mai bine
încerc şi am luat al doilea examenul, iar cei cinci ani
de Seminar i-am terminat primul pe listă. S-a văzut
şi aici mâna lui Dumnezeu şi voinţa Lui cu privire la
destinul meu. Eu învăţam pentru şcoală, dar din cauza frustării că eram unde nu vroiam să fiu, citeam
literatură şi niciun pic de teologie, numai literatură şi
filozofie. Cumva, prin literatură şi filozofie am reuşit să înţeleg teologia, prin anul III şi IV şi să mă
gândesc la cât de frumoasă este teologia, care este şi
ea un fel de filozofie. Când vedeam mari autori sau
personaje de romane sau din viaţa social-politică,
culturală care credeau în Dumnezeu, mărturiseau
aceasta, m-a făcut să deschid ochii mai bine şi să
revin spre teologie prin uşa literaturii şi filozofiei. Pe
urmă, ca să fiu sigur că asta vreau în viaţă, datorită
lecturilor mele filozofice şi literare şi datorită deja
încercărilor de poezie, încă de prin clasa a VII-a sau
a VIII-a şi continuate în Seminar în anul I şi II mai
timid, pe urmă mai masiv în anii III, IV, V, am zis
că şi asta vreau în viaţă, nu numai preoţie. Şi iarăşi
spun că Dumnezeu a fost cu mine tot timpul şi m-a
ajutat, pentru că am catedră chiar de filozofie şi etică
la New York, la facultatea mea şi, ca şi scriitor, zic
eu, cu o oarecare experienţă, la cele peste 30 de cărţi
publicate, de eseistică, poezie, comentariu literar,
teologie şi altele, cred că vocaţia mea încă din Seminar s-a clarificat că era dublă pentru teologie şi literatură-filozofie. Acum, aproape de pensionare, zic
că mi s-a împlinit vocaţia.
Rep.: - Dacă ar fi să dăm un nume de preotscriitor l-aş aminti pe Arghezi, însă sunt foarte multe
nume şi este foarte frumos să slujeşti cuvântul din
ambele ipostaze. Vreau să vorbim puţin şi despre
revista pe care o coordonaţi şi care în cei 20 de ani a
crescut foarte frumos. Este o revistă râvnită nu doar
de scriitorii de aici, din America, ci şi de noi, cei de
acasă care ne dorim să publicăm măcar o dată în
Lumină lină. Este un mod pentru noi de a ne bucura,
iată, să ni se vadă numele şi cuvântul şi peste Ocean.
Ştiu că primiţi foarte multe materiale în ultimii ani,
poate sute de materiale de la număr la număr. Cum
le triaţi, cum le selectaţi, cum faceţi revista?
T.D.: - Mai întâi, ca o introducere, aş vrea să
spun că Arghezi a fost călugăr pentru scurt timp, n-a
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funcţionat ca şi cleric hirotonit pentru parohie. Dar
îmi amintesc că pe vremea când eram în Seminar,
era un vicar de la Mitropolia Iaşiului, părintele Constantin Nonea, care era membru în Uniunea Scriitorilor, şi noi, toţi, ne uitam la el şi spuneam: „Un preot este membru în Uniunea Scriitorilor!‖ Pe urmă,
când am ajuns la facultate, la Bucureşti, am avut un
profesor, părintele Petru Rezuş, poet, folclorist, care
ne preda Teologia Fundamentală, care era legătura
între teologie şi filozofie. Şi el a fost membru în
Uniunea Scriitorilor. Aveam faţă de el o admiraţie
deosebită, pentru că era foarte rar şi greu ca în anii
aceia, pe vremea regimului comunist, ca un preot să
fie membru al acestei uniuni.
Revista a început în 1993 ca un buletin duminical în care anunţam tema Evangheliei şi prezentam un plan al interpretării Evangheliei, precum şi
file din Sfinţii Părinţi, pe anumite teme, dar şi, dacă
aveam cenaclu, un mic raport de cenaclu, pentru că
vineri era cenaclu, iar în buletinul duminical venea
raportul cu câte o producţie literară a cuiva din comunitate. Cu timpul, au venit tot mai multe solicitări
de publicare şi, din buletin duminical a trebuit să fac
o revistă pur şi simplu. Şi pentru început, pentru
câteva luni, ea a fost cu apariţie lunară. În principal,
era făcută de mine şi de Claudia, soţia mea. Mă mai
ajuta şi criticul M. N. Rusu, care de la început a fost
cu mine, iar pe urmă Mihela Albu, când Mircea Rusu s-a retras de la revistă. La corectură şi la selecţia
textelor am colaborat cu M. N. Rusu. Revista era
finanţată din banii mei şi ai parohiei. Nu am primit
decât de vreo două ori mici finanţări, în ultimii cinci
ani, de la Departamentul Românilor de Pretutindeni,
pentru două numere, dar numai pentru tipografie, nu
şi expediţie, nu şi pentru muncă şi toate celelalte. În
rest, toţi anii aceştia revista s-a plătit din buzunarul
meu şi cu ajutorul bisericii. Ca atare, n-am mai putut
s-o scot lunar, trebuia s-o scot trimestrial, pentru că
n-am avut posibilitatea nici financiar, nici ca timp.
Aveam biserica, serviciul la Universitate, familia,
scrisul meu, lucrările şi conferinţele, dar
n-am vrut s-o reduc la mai puţin de trimestrial. Când
vine momentul să mă apuc de revistă şi văd cantităţile enorme de materiale venite, pe internet mai nou,
încep activitatea de selecţie, pe urmă vine corectura,
punerea în pagină, tehnoredactarea, pozele, ilustraţiile. Este foarte multă muncă, dar este o muncă formidestineliterare@gmail.com
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dabilă, minunată. Învăţ foarte mult, pentru că, în
primul rând, trebuie să citesc tot ca să pot selecta.
Acesta este avantajul meu, în acest caz. De acum
merg şi în virtutea inerţiei, de atâţia ani, până ies la
pensie cel puţin, iar pe urmă, mă gândesc, voi ţine
revista numai format electronic. Ca atare, este foarte
multă muncă, dar e plăcută, mai ales când o vezi în
mână aşa caldă, frumoasă, munca ta, copilul tău, e o
satisfacţie într-adevăr extraordinară. Evident că prin
ea încerc să ţin o legătură între literatura română de
acasă şi literatura cea din diaspora. Public texte ale
scriitorilor români din afara graniţelor ţării, dar şi pe
foarte mulţi din ţară. Dar avem şi rubrici academice,
la studii şi eseuri în special, pentru că prin asta ajut
foarte mulţi profesori şi doctoranzi sau masteranzi
din ţară care au nevoie să publice lucrări în străinătate pentru un anumit punctaj, pentru avansare sau
pentru încadrare. Este o revistă de ajutor efectiv,
concret. Apoi, specific pentru revistă este şi acest
foto-album care reflectă viaţa comunităţii noastre
româneşti din New York şi foarte mulţi, când primesc revista, prima dată se uită la albumul foto ca să
vadă imaginile, mai ales că de-a lungul anilor au fost
aici zeci de scriitori din România, de la Nicolae Manolescu până la unii pe care, poate, foarte mulţi nu-i
cunosc. Fiind foarte bine cotată, foarte mulţi dintre
cei care au fost aici vor să fie prezenţi în continuare
în revistă; pe urmă recomandă şi pe alţii. Nu de
mult, Vasile Andru a recomandat pe cineva pe care
l-am publicat şi pe urmă mi-a trimit 5-6 materiale
pentru publicare, ca să aleg ceva pentru numărul
viitor. Aşa se întâmplă cu cei mai mulţi. Uneori primesc 80-100 poezii în loc de un grupaj de 50 ca să
aleg. Dacă chiar sunt bune, atunci mai ţin şi pentru
următoarele numere. Dar mai sunt şi probleme cu
unii care spun că i-am publicat într-un număr şi pe
urmă nu i-am mai publicat. Le spun că trebuie să
stea la coadă, pentru că paginile sunt limitate şi sunt
atâţia care scriu, îmi trimit materiale şi pe care îi ţin
în aşteptare şi atunci trebuie să-i mai rânduim. Dacă
cineva a publicat într-un an, trebuie să mai aştepte
un an, ca să le dăm şansa şi celor care încă n-au apărut. Pentru începători am o rubrică specială, „Antologie de cenaclu‖ şi acolo public lucrările lor, pentru
că trebuie să şi creşti ceva pe lângă tine, măcar trebuie să le dai o şansă. În aceşti 20 şi ceva de ani de
revistă câţiva dintre cei publicaţi în „Antologia de
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cenaclu‖ au fost încurajaţi, au continuat munca de
creaţie până când au ajuns să aibă volume bine cotate de presă şi de critica literară din România. Aşadar,
este o muncă frumoasă, dar multă.
Rep.: - Cu siguranţă, această revistă, peste
timp, sper să reziste cât mai mult şi să aveţi sănătate, pentru literatura românească din America, este o
arhivă foarte frumoasă. Cred că este singura arhivă
mai bogată din ultimii ani. Vreau să-mi spuneţi câteva cuvinte şi despre scriitorii noştri de aici, din
America. Cum se descurcă scriitorii români? Dacă
publică aici, dacă publică mai mult la editurile de
acasă? Cum sunt văzuţi, dacă au vreun ecou în
America?
T.D.: - Sigur, este o întrebare foarte bună
pentru că de multe ori vorbim între noi, şi am vorbit
şi la diverse conferinţe ţinute în România despre
problema scriitorilor din Diasporă. Sunt scriitorii din
Diasporă scriitori de mâna a doua? Sau sunt pe acelaşi plan cu cei din ţară? Pentru că a fost cândva o
controversă pe această temă, cum că literatura diasporei este de second-hand. Sigur că reacţia noastră
este promptă şi puternică. Nu se poate concepe aşa
ceva. Ca să nu mai spun că, în perioada regimului
comunist, literatura diasporei a fost literatura adevărată a României şi nu literatura din ţară. Cu mici
excepţii. Altfel, literatura din ţară a fost cenzurată,
îngenuncheată, dar adevărata literatură a fost afară.
Şi, ca atare, nu se poate vorbi de o separaţie câtă
vreme scrii în limba ta, în limba română şi trăieşti în
spirit românesc. Dar aici, cel puţin în America şi
Canada, unde cunosc foarte bine situaţia, cei mai
mulţi dintre noi publicăm în limba română. Am şi
cărţi în engleză, de poezie, de eseistică, dar cele mai
multe sunt în română, mai ales cele de poezie. Mă
gândesc la cei vreo 30 de scriitori de aici, din America şi Canada. Dintre aceştia sunt foarte puţini care
scriu în engleză, care s-au americanizat complet,
unii dintre ei nici nu prea au de-a face cu România.
Însă, marea majoritate a celor pe care îi am în minte,
cu toate că mai scriu, ca şi mine, două-trei cărţi în
engleză, restul sunt scrise în limba română şi în cea
mai mare parte publicate în România. Există şi două
raţiuni pentru asta. Prima ar fi că, mai ales poezia se
scrie în limba ta. E vorba de metaforă, iar dacă încerci să-ţi traduci metafora în engleză e stângace şi
nu ţi-o acceptă şi nu se califică. Câteodată există şi
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presa „de vanitate‖, unde îţi plăteşti tirajul şi îţi publică chiar şi cu o traducere foarte proastă, pentru că
este tirajul tău şi tu răspunzi, e numele tău acolo.
Dar asta se întâmplă şi în România când îţi plăteşti
tirajul şi îţi publică orice, fără niciun fel de criteriu;
însă poezia se scrie în limba de origine, în limba pe
care o stăpâneşti cel mai bine. Al doilea lucru este
legat de faptul că eu sunt de aproape 30 de ani aici în
America, dar sunt şi alţii, mai puţini, care de 40-50
de ani sunt aici şi scriu în acelaşi timp. Nu ai şansa
să te afirmi pentru că eşti emigrantul, vii aici şi prima dată trebuie să ai grijă să-ţi găseşti un serviciu, o
locuinţă, să te integrezi, să-ţi echivalezi studiile,
dacă poţi, dacă ai bani. Treci printr-o perioadă de
adaptare, de sacrificiu, care poate fi povestită numai
într-un jurnal sau un roman. Şi atunci, chiar dacă
scrii în paralel aici, la o ţară de peste 350 de milioane de locuitori, şansele tale ca să devii un nume mare, cunoscut, sunt foarte mici sau zero. Atunci, ai
mult mai multe şanse să fii cunoscut în ţara ta, care
este o ţară mai mică, dar este totuşi un tot unitar în el
însuşi şi, până la urmă interesul este, vorbesc în numele meu personal, mai mare să fiu cunoscut în ţara
mea, unde mă cunoaşte atâta lume, decât să fiu cunoscut în America, unde nu mă cunoaşte nimeni sau
mă cunosc foarte puţini. Poate că este şi o chestie
patriotică pe undeva, ceea ce e foarte bine şi logic
din acest punct de vedere. Ca atare, toţi scriem în
limba română, majoritatea dintre noi, ne publicăm
cărţile în România, mergem la lansări acolo, ca şi
mine, care merg cu cărţile şi cu revista Lumină lină
acasă. Am ajuns în aproape toate oraşele din ţară,
inclusiv la Bistriţa, acum 2-3 ani, unde m-aţi primit
frumos (tu, Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan şi ceilalţi colegi de acolo), atât pe mine, cât şi echipa de
scriitori cu care am venit. Tocmai din acest motiv,
iată, relaţia a dat roade, astăzi sunteţi aici, colaborăm
şi vor fi şi proiecte de viitor, bineînţeles. Sufletul
rămâne acasă, noi suntem aici fizic, dar spiritual
suntem în ţară.
Rep.: - Cum arată atelierul dumneavoastră de
creaţie? Când scrieţi, cum scrieţi şi la ce lucraţi
acum? De exemplu, Rebreanu scria noaptea, cu cafelele lângă el.
T.D.: - Eu scriu pe unde apuc. Foarte
mult pe genunchi, în metrou, mergând la facultate şi
înapoi. Acasă sună telefoanele tot timpul şi am alte
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griji, preocupări. Când scriu acasă, scriu noaptea. De
la facultate mă întorc la 11.30, pentru că la ora 10
termin orele. Pe urmă, încă 3-4 ore lucrez la ceea am
de terminat pentru săptămâna următoare, conferinţe,
cercetare, reviste şi ce mai este. Cumva, scriu aproape tot timpul, de multe ori pe sărite, pe apucate.
Uneori scriu poezie, alteori pentru o lucrare pe care
trebuie s-o public, sau pentru conferinţa pe care trebuie s-o susţin. De exemplu, acum am o carte la Editura Junimea, de poezie şi tocmai am făcut recent
corecturile. În paralel, lucrez la un text pentru o conferinţă pe care am susţinut-o la Universitatea din
Łódź, din Polonia, astă vară şi acum editez, îmbunătăţesc, elaborez textul pe care trebuie să-l termin în
noiembrie, pentru că una este varianta colocvială pe
care o susţii acolo şi alta este cea pe care trebuie s-o
publici şi s-o aduci în formatul necesar potrivit normelor pe care revista în care o publici le cere. Mai
fac cercetare, citesc şi scriu note pentru o lucrare pe
care o voi prezenta la Simpozionul Teologic Ecumenic Interdisciplinar din primul week-end din luna
decembrie, pe care eu o organizez în acest an la mine, la facultate, la Metropolitan College. Deci, se
apropie termenul şi trebuie s-o am gata. Tocmai am
terminat revista Simpozion, unde am adunat materialele de la simpozionul de anul trecut, am făcut corecturile şi le-am trimis la tipografie. Între timp, va veni
şi Romanian Medievalia, care trebuie să fie gata
când merg la congresul de la Kalamazoo. Citesc
pentru facultate, pentru cursurile mele. Vin zilnic
cărţi pe care trebuie să le parcurg, să le scriu prefaţa,
tot felul de solicitări şi stau teancuri de tot felul de
reviste şi cărţi prin casă.
Rep.: - Am văzut că primiţi tot felul de cărţi,
reviste, aveţi o bibliotecă foarte mare românească,
alta în limba engleză, alta în germană. Biblioteca
dumneavoastră de acasă este o bibliotecă plurilingvă, ca să spun aşa. Mai citesc românii de aici? Prin
ce se regăseşte comunitatea de aici? Sigur, în primul
rând prin Biserică. Dar prin citit, de sărbători? Când
se întâlnesc ei?
T.D.: - Generaţia mai veche încă mai citeşte.
Generaţia mai nouă citeşte, dar pe tabletă, pe computer, pe i-phone. Cred că preocuparea cu cititul se
diminuează de la generaţie la generaţie. Ce se citeşte
mai frecvent este ziaristica de aici. Avem două ziare,
Romanian General al domnului Vasile Bădăluţă şi
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New York Magazin al domnului Grigore Culian.
Ziarele apar la două săptămâni şi sunt o combinaţie
între cultură, politică, viaţa din ţară, viaţa de aici.
Știu că se citesc foarte bine. Poezie nu se prea citeşte
decât de către cei care o scriu. Ca şi în România,
poeţii se citesc între ei. Acelaşi lucru mi-l spune şi
unul dintre editorii mei, Vali Ajder, de la Editura
Eikon, o editură mare şi bună. Şi el mi-a confirmat
că poezia nu se vinde, mai degrabă se vinde proza.
Și în ţară destul de greu cu vânzarea producţiilor
literare. Oamenii nu mai citesc. De exemplu, când
mai scot din biblioteca mea cărţi şi le ofer la biserică, oamenii nu le mai iau. Probabil, că atât de multe
am oferit că au foarte multe acasă, dar n-au nici timp
să le citească. Este interesant faptul că nu mai au
timp să citească. Dar înainte cum aveau? Eram tânăr
şi ţin minte că oamenii citeau cu nesaţ şi cărţile apăreau în tiraje de zeci de mii de exemplare din clasicii
noştri. Acum, dacă oferi cuiva o carte de Rebreanu,
nu o ia chiar dacă este pe gratis. E o problemă, nu
numai aici, dar şi în ţară. Sigur, literatura nu va muri
niciodată. Sunt faze şi valuri. Într-o zi, oamenii se
vor deştepta, probabil, şi vor realiza cât de stultifiant
poate fi în multe cazuri internetul. Te prinde, îţi faci
corespondenţa, pe urmă intri din una în alta şi, bineînţeles că ispitele sunt mari, ai tot felul de ştiri, de
descoperiri, de întâmplări şi stai acolo şi citeşti. Şi
asta e un fel de cultură, dacă vrem să acordăm circumstanţe atenuante, dar nu e tipul de culturalizare
pe care ţi-l oferă citirea sistematică şi consecventă
de literatură. Să stai cu cartea în mână, pe scaun, şi
să citeşti. Să citeşti trei ore în şir, sau o oră zilnic.
Dar, ideal, trebuie să citeşti cel puţin câteva ore pe
zi.
Rep.: - Am văzut la dumneavoastră că în
fiecare dimineaţă citiţi ziarele şi mă bucur pentru că
şi eu lucrez la un ziar. Pe lângă cele două ziare româneşti, citiţi în fiecare dimineaţă New York Times.
Cred că este deja un tabiet pentru dumneavoastră.
Vreau să vă întreb, cum sunt priviţi românii în America? Şi dacă societatea americană oglindeşte oarecum activităţile noastre, performanţele românilor de
aici?
T.D.: - Din păcate, nu. Citesc ziarul de 25 de
ani. În fiecare dimineaţă îmi vine la uşă, e frumos,
m-am obişnuit. Cafeaua şi ziarul pentru trezire. Citesc atent şi îndelung tot ce se întâmplă în America
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şi în lume, mai ales că predau filozofie şi etică, iar în
cadrul cursurilor mele nu discut numai probleme
istorice, ci şi de actualitate, de aplicare a diferitelor
principii la viaţa de zi cu zi din societatea noastră.
Ca atare, trebuie să fiu la curent cu ce se întâmplă.
Sigur că, New York Times este unul dintre ziare, mai
sunt şi altele. Pe internet avem ocazia să citim ce
vrem, ca să avem un fel de echilibru, ca să nu ne
lăsăm îndoctrinaţi numai de înclinaţiile politice sau
de altă natură ale unui ziar. Dar despre comunitatea
românească, despre românii din America, aproape
deloc. Foarte, foarte rar, dacă se întâmplă să se raporteze ceva.
Rep.: - Cum este privită de aici, de către
dumneavoastră, lung în zare, România? Cum vedeţi
România în momentul de faţă?
T.D.: - Eu merg în România de două ori pe
an. Îmi place să merg acasă şi mereu ţin legătura
spirituală cu prietenii, cu locurile. Îmi place şi o văd
bine şi frumoasă. Ceea ce nu-mi place este ce văd în
politică. Dar despre asta se plânge toată lumea. Întradevăr, este inexplicabil cum se distruge atât de mult
în ţară şi cum se vinde atât de mult. Se distruge industria de dinainte, economia pe care am avut-o.
Acum ce a mai rămas din faimoasele fabrici şi uzine? Totul se vinde şi cineva încasează nişte bani din
vânzarea respectivă. Apoi, corupţia. Este de neînţeles că nu se găseşte o formulă prin care să se pună
punct la această dramă, tragedie prin care trece România la nivel politic. Tot timpul am sperat că alegând pe altul o să fie mai bine şi, cumva, nu a fost
mai bine. Nu ştiu exact care este datoria externă a
României, dar cred că este undeva pe la 100 miliarde
de dolari. Ceauşescu a riscat să fie urât de populaţie
ca să strângă cureaua şi să plătească datoria de 14
miliarde. Le-a plătit. Nu sunt nostalgic după Ceauşescu, pentru că pe vremea aceea multe altele nu
erau în regulă deloc, dar mă refer doar la problema
financiară, când se plăteau acele datorii fabricile
existau: Năvodari, Laminorul Galaţi, Hunedoara,
celebrele mari centre industriale nu mai sunt. Ce s-a
întâmplat cu ele? Nu sunt, împrumutăm bani. S-au
închis să meargă ţara în jos şi, în loc să exportăm,
importăm şi ne îndatorăm la băncile externe. Cine va
plăti vreodată datoria de 100 miliarde de dolari, când
ştim cât de greu am plătit cele 14 miliarde? Ţara în
sine, oamenii în sine sunt frumoşi, buni, minunaţi,
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dar sistemul, nu, din păcate.
Rep.: - Părinte, vă mulţumesc pentru acest
dialog, vă mulţumesc că m-aţi primit în casă la
dumneavoastră, că mi-aţi oferit aceste două săptămâni de bucurii. Toată lumea vrea să vadă acest vis
american. Sper că pentru mine va fi rodnică această
vizită. În încheiere, un mesaj pentru cei de acasă,
pentru românii noştri.
T.D.: -În primul rând, mă bucur că sunteţi
aici, că aţi putut veni, că am colaborat aşa de frumos, că ne-am apropiat unii de alţii la nivel de minte, inimă şi literatură, ca să reiau celebra expresie.
Celor de acasă le doresc viaţă frumoasă, bună, blân-

dă, paşnică şi cu ajutorul lui Dumnezeu în tot ce fac.
Să nu-şi ia Dumnezeu şi Maica Domnului mâna de
pe ţara noastră! Acestea sunt rugăciunea şi gândul
meu cel bun pentru ai noştri, pentru cei de acasă, iar
eu mă văd acasă, chiar dacă sunt aici. Vin sărbătorile, întâi Postul pe urmă sărbătorile Naşterii Domnului şi doresc ca toată lumea să aibă pacea şi liniştea
din zilele acelea când Hristos s-a născut în iesle şi
steaua venea aducând magie, când îngerii cântau şi
păstorii fluierau, cum frumos spun colindele noastre.
Le doresc tuturor celor de acasă inimă bună, pace şi
binecuvântare cerească!
Rep.: - Vă mulţumesc.

Doi buni prieteni: (de la stânga) Theodor Damian și Menuț Maximinian
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Mihai MERTICARU
(ROMÂNIA)

Fără caracter, nu există mare critic literar
Literatura română seamănă cu o pădure mirifică, în care admirăm brazii semeți, stejarii falnici,
fagii, mestecenii și plopii fără soț, dar, după ce obosim de privit în sus, ne uităm la păducelul ale cărui
fructe sunt un balsam pentru inima noastră, la zmeura și fragii care se topesc în gură, la arbuștii de
mur,cătină și măceș, ale căror fructe reprezintă alte
surse inestimabile de sănătate ,ne oglindim în ,,lacul
codrilor albaștri, în timp ce ,,flori de tei deasupra
noastră/or să cadă rânduri- rânduri‖, apoi cădem în
genunchi și culegem toate varietățile de plante medicinale. Acest ,,împărat slăvit‖ care e codrul a salvat viața multor oameni în timpul secetei/foametei
din anii 1946-47. Din fericire, nimeni nu s-a gândit
să elimine din pădurea fermecată arbuștii care au
menirea lor în lumea aceasta.
Tot astfel și în istoria unei literaturi, nu putem
include numai scriitori geniali, după cum, într-un
tablou, pictorul nu folosește o singură culoare.
Un domn, al cărui nume nu-l mai pomenesc,
scria că ,,avem o literatură mică de diletanți și de
veleitari 90%‖. Nu cumva cei care gândesc așa nu
mai văd pădurea din cauza copacilor? Curios e că tot
ei spun că marii scriitori sunt citați adesea, dar nu
prea sunt citiți. În schimb, lumea se dă în vânt după
anumiți scriitori pe care marii critici îi numesc minori.
Altcineva spunea ― și-i dau deplină dreptate ―
că timpul și cititorii sunt judecătorii supremi ai valorii unei opera literare. Criticul este doar avocatul
care, de cele mai multe ori, pierde cauza pentru care
pledează. Fiecare carte are rostul și destinul ei. Iată
un pasaj dintr-un poem scris de Remus Valeriu
Giorgioni: ,,există cărți pe care, uitate/seara pe-un
țărm înalt/le răsfoiește doar briza mării/și le citesc
numai ei, îngerii mării‖ (revista Conta, nr. 24/2016,
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pag. 70).
Nu vreau să spun că trebuie să renunțăm la critică, dar afirm că nu voi aplauda niciodată pe criticul
care lovește cu barda, doar după ce a citit o jumătate
de pagină dintr-o carte. E ca și cum ai tăia copacul
de la rădăcină, pentru că ai observat o rămurică uscată. Un asemenea critic aprobă pe Papa Francisc,
atunci când acesta afirmă că ,,o persoană poate fi
ucisă prin cuvinte‖, dar nu se gândește că și verbul
său poate fi ucigător, când este grăbit și nedrept.
Consider că un critic este mare când aplică o
judecată dreaptă, observând și împlinirile și minusurile unei opere, iar acest lucru nu se poate face în
zece rânduri dintr-o revistă. Un critic este mare numai în măsura în care reușește să promoveze, prin
îndrumările sale, un mare număr de scriitori. Un
asemenea critic literar, adevărat spirit socratic, a fost
regretatul Laurențiu Ulici, al cărui testament intelectual și moral ar trebui cunoscut și respectat mai mult.
Cu invidie și resentimente nu se consolidează o literatură.
A șterge cu buretele valoarea unui scriitor pe
care, într-o vreme, l-ai apreciat cum se cuvine, numai pentru că acuma te-a supărat cu ceva ce nu are
legătură cu literatura, nu mai este un gest al unui om
de mare caracter. Și fără caracter nu există critică
literară dreaptă. Tot ce ți se pare că ai construit se va
nărui ca un castel de nisip. Valoarea sau nonvaloarea
trebuie argumentate cu probe concludente, nu declarate ca o sentință fără drept de apel.O opinie asemănătoare formulează și conf..univ.dr.Bogdan Crețu de
la Universitatea ieșeană :‖ La autoritatea critică se
poate ajunge numai rămânând consecvent cu tine,
demonstrând a la longue că, în afară de cultură, inteligență, spontaneitate, talent, stil etc.,mai ai o calitate
absolut necesară: caracter.Nu există mare critic lite173
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rar fără caracter‖ (în revista Conta, nr. 25/2016).
Istoria literaturii ne-a demonstrat de atâtea ori că
un critic, fie el cât de mare, s-a înșelat adesea în
aprecierea unui scriitor, fie văzând în acesta un viitor geniu, ceea ce nu s-a adeverit, fie
minimalizându-l/ignorându-l, pentru ca apoi respectivul să se afirme ca un mare scriitor, așa cum s-a
întâmplat, de pildă, cu George Bacovia.Dacă vreți
un alt exemplu mai surprinzător, romanul Ulysses,de
James Joyce, „n-a făcut neapărat de la început deliciul criticilor și al scriitorilor, însă s-a bucurat, încă
mai inexplicabil, de un enorm succes de public‖
(Nicolae Manolescu însuși, în România literară, nr.
46/28 octombrie 2016).
Având în vedere asemenea situații, Adrian Alui
Gheorghe, cu umorul lui caracteristic, propune o
soluție: inventarea talentometrului: ,,În lupta cu certitudinile, scriitorul este o victimă sigură: nu există
un talentometru, care să îi spună unde se situează.
Poate că ‹‹specialiștii în toate›› ar trebui să inventeze
acest obiect care ar simplifica foarte tare evaluarea
textelor literare, a operelor‖. (revista Conta, nr.
24/2016, pag. 3). Totuși, unii critici literari se comportă ca și cum ar fi deja în posesia acestui instrument miraculos, operând cu dezinvoltură clasificări
și evaluări, care apoi se dovedesc inoperante. O opinie destul de caustică despre critica literară superfluă
și superficială, redusă la imaginea unui ornament, ni
se dezvăluie în poemul Artist uitat în ploaie semnat
de Mircea Dinescu: ―Pssst/Vă rog puțină liniște/În
spatele cortinei/criticul /cu o balanță de bijutier cântărește/mucii de pe batista lui Dumnezeu‖ (din volumul Întoarcerea barbarilor)
Referindu-se la aceste stări de lucruri, Gheorghe
Erizanu, scriitorul, editorul și patronul unui lanț de
librării din Republica Moldova, face o observație
pertinentă și de mult bun-simț: ,,Nicio literatură nu
se construiește doar din capodopere. Se face cu
mulți grafomani, cu multă literatură de raftul doi și
trei și cu foarte puține opere bune. Sunt foarte mulți
cititori care au nevoie de grafomani ca să ajungă la
cărțile din raftul doi. Apoi să se îndrepte spre operele esențiale. Problema nu este a grafomanilor, ci a
criticilor și a instituțiilor culturale (edituri, biblioteci, media, școli etc) care sunt obligate (s.n.) să fie
oneste, corecte și să așeze cărțile, scriitorii acolo
unde merită. Fără party-priu-ri, fără spirit de gașcă,
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fără ranchiună și fără corupție intelectuală‖. (revista
Scriptor, septembrie-octombrie 2016, pag. 46).
La fel de generos se dovedește și prozatorul
George Bălăiță într-un interviu publicat în revista
Bucureștiul literar și artistic, decembrie 2016: „ Eu
văd lumea literară ca pe un ținut vast, cu numeroase
forme de relief. Este loc destul pentru toți (s.n.) cei
care îndrăznesc să se așeze acolo.Mari distanțe între
unul și altul.Așa cum sunt fermele în ținuturile scandinave.‖
Așadar, dragi critici literari, nu distrugeți arbuștii
fructiferi și nu împușcați păsările care nu cântă precum privighetorile! În literatură, avem încă multe de
recuperat pe palierul teoriei critice și nu vom putea
îndeplini acest deziderat decât prin reîntoarcerea la
valorile emblematice. Un text numai bun pentru gravat în marmură, care să stea pe biroul fiecărui critic
literar, ne-a lăsat ilustrul Tudor Vianu: ,,Nu există
lucru în această lume, care, făcut cu iubire, să nu
ofere laturi cu adevărat luminoase―. Dar, pentru a
vedea aceste laturi luminoase, îți trebuie o inimă
iubitoare și necătrănită, o privire exersată, respect
față de tine însuți și față de semeni, bunăvoință, răbdare, caracter,caracter,caracter și frică
de Dumnezeu.
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Poezii
ETERNA POVESTE
Madonă, a sfintei naturi minune,
Cu tors de regină nemuritoare,
Atâta perfecţiune nu te doare?
Cu pioșenie de rugăciune,
Cine te-a răsădit, gingaşă floare?
Din ce stele-a reuşit să te-adune?
Ce taine moşteneşti de la străbune
De eşti atâta de ameţitoare?

Să mă hrăneşti cu dulceaţă amară,
Amândoi să intrăm în nemurire.
Ma-i învățat subtile stratageme,
Acea suferință care nu doare
Și te apără de orice blesteme.
I-am pus punct devreme vieţii boeme
Ca să scoatem din orice întâmplare
Mireasmă îmbătătoare de floare.
SONATINĂ

Basmul tău e un continuu prezent
Şi nu se sfârşeşte niciodată,
Nu-i sculptor să nu-ţi fi cioplit monument
Să-l povestească în marmură coerent.
Privirea ta luceferii îi cată,
Fiinţă, de poeţi, zeificată.

IUBITA MEA
Iubita mea, cu nuri de Niagară,
Cu trup mlădiu de trestie subţire,
Numai tu puteai să mă scoţi din fire,
Să dau ca vinu-n fiert pe dinafară.
Ai reuşit să mă-nvii întru iubire,
Apoi să mă arunci în foc şi pară,
destineliterare@gmail.com

Ne-am zărit la raza unui sentiment
Când galaxia s-a oprit o clipă din zbor
Să-şi tragă sufletul pe un plai cu picior
Şi ne-am îndoruit în acel fast moment.
Uimit, am simţit deodată că zbor,
Am strigat din toti rărunchii ―prezent‖,
De înălţime devenisem dependent
Şi-am stat trei zile pe creasta unui nor.
Când am revenit la sol un pic mai calm,
Eram o gelatină fină de napalm
Şi-aveam o sete cruntă de benzină,
Dar mi-am revenit după ce-am scris un psalm.
Pe cer a apărut o lună plină,
Luceferi intonau o sonatină.
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VOLIŢIUNE
Seraficul tău chip mi- apare-n minte
Ori de câte ori pe boltă văd o stea
Străstrălucitoare ca şi dragostea,
Care se aprinde ca să te-alinte.
Au apărut când primul cuvânt se rostea,
Sunt surori, au acelaşi Sfânt Părinte,
De soare, ambele fiind pendinte,
Din a cărui lumină mereu vor bea.
Eu însă voi sorbi din strălucirea ta
Şi voi repeta litania mereu
Până ce definitiv se va înnopta

Ieşise mulţimea-n stradă să vadă
Un aşa spectacol nemaipomenit,
Ajuns în cel mai înalt punct pe zenit.
(Nu se mai văzuse astfel de paradă).
Ochiul îţi fulgera distrat prin gloată,
Dar nu se oprea pe niciun chip o clipă,
Minge de foc se învârtea roată
Şi isteriza adunarea toată.
Deodată treci pe lângă mine-n pripă
Ca să-mi înfigi în umăr o aripă.

LECŢIA ŞEHEREZADEI

Şi Neîndurătoarea mă va coopta.
Pân-atunci aş vrea să-ţi cânt tot dorul meu
Cu nemuritoarea lir-a lui Orfeu.

S-au trezit ale tenebrelor fiare,
Mii de fanasme ne apar în cale,
Exhală duhuri pestilenţiale
Ca un potop de gripe aviare.

RODNICIE

Peste tot se cască fălci colosale,
Cu spaima-n oase, mai că ţi se pare
C-ar fi mai bine sub spânzurătoare
Decât în negre hăuri abisale.

Cu gândul la Nicolae Grigorescu

Pare a fi aici, deşi-i departe,
Umil păstor de stele căzătoare,
Fără noroc, fără sălaş sub soare,
Dar îndrăgostit de şapte arte
Şi cel mai mult de duhul din culoare,
De luceafărul ce nu cunoaşte moarte,
De nemărginirea din care face parte
Acum şi-apoi în lumea viitoare.
Pensula uşor şi-o moaie în azur,
Pe pânză curcubeul se aşterne
Şi verdele câmpiilor eterne.
Îl prinde-o nebunie de bun augur,
Altă icoană sfântă prinde contur,
Grâul auriu prin ochii ei se cerne.

Mai speri că eşti victima unui coşmar,
Te ciupeşti de braţ şi vrei să te trezeşti,
Dar te asurzeşte un urlet barbar
Şi tot zbuciumul tău este în zadar.
Jur-împrejur, numai umbre drăceşti,
Ca să te salvezi, începi să povesteşti

LEGENDĂ
În fiecare zi urc la cetate,
Unde mă aşteaptă Ştefan Voievod,
Alături de o mulţime de norod,
Să mai discutăm despre dreptate,

PRESTIDIGITAŢIE
Ai căzut în peisaj meteorit,
Un fel de silfidă ori de naiadă,
Părul de aur răsfrânt în cascadă,
Ancorat magistral într-un mărgărit.
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Să ascultăm cârtiţele cum rod,
Cum urlă lupii pe înserate
La mieii cu ape tulburate
Şi la cei prunci ce l-au ucis pe Irod,
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Să ne mirăm cum Nistrul intrat-a-n Prut
Şi cetăţile spre est, la vale,
Cum basarabenii română n-au mai vrut
Şi-au ocupat Siberia cu urale.
Să ne bucurăm că pe ruşi mult i-a durut
Că au primit aşa lovituri mortale.

Ales să duci prin lume o solie,
Să laşi în urmă-ţi dâre de lumină,
Prezenţa ta pe suferinzi alină,
În inimile arse, speranţă-nvie.
Înzestrat cu puteri miraculoase,
Tu poţi să lecuieşti pe oricine,
Să topeşti necazuri, boli şi angoase,

SONETUL POETULUI
Flămând de infinit la masa plină,
Dar şi mai însetat de veşnicie,
Aristocrate boli menite ţie
De neţărmurita forţă divină.

Să-nveseleşti suflete zăporoase,
Să dezlegi oracole sibiline,
Dar nu ştii să te fericeşti pe tine.

Vasile Mic – Pas cu pas
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Vasile MIC
(ROMÂNIA)

Povara comorilor/ Burden of treasures
Rendered into English by Prof. Dan BRUDAŞCU, Ph. D.

Când te rogi

When praying

De va fi să adormi
Pe colţul inimii mele
Să nu uiţi că ţinutul e între flori
Şi cascade.

If you were to fall asleep
On the corner of my heart
Do not forget that the place is among flowers
And waterfalls.

Pe acolo trec turme de stele,
Cai albaştri,
Anotimpuri
Cât se poate de albe.

Over there pass star herds,
Blue horses,
Seasons
As white as possible

Și vei întineri
Învăţând pietricelele pe de rost,
Pădurea va începe să capete sens

And you are going to grow younger
Learning the gravels by heart,
The forest is going to make sense

Într-o rostogolire continuă

In a perpetual turning

Cealaltă parte
A inimii
E numai o lume ciudată
Şi te rogi în şoapte Căci nu adormi, nu adormi.

The other side
Of the heart
Is only a strange world
And you pray whispering –
As you do not fall asleep, you do not fall asleep.

Printre fărâme de stele

Among star crumbles

Printre fărâme de stele
Caut poemul încă nebulos

Among star crumbles
I keep looking for the still hazy poem

Alb Iradiază,
Se plimbă,
Şopteşte,
Vindecă rănile mugurilor.

White –
It irradiates,
It walks,
It whispers
It cures the buds‘ wounds.
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Printre fărâme de stele,
Ne facem scări
Urcăm
În piatră
Dăltuim păsări,
Ne spălăm cu rouă,
Iubim,

Among star crumbles
We build stairs
We climb
In stones
We chisel birds,
We wash with dew,
We love,

Dar mai și zăbovim
Printre fărâme de stele.

But we also linger
Among star crumbles

Lacrima, dezbrăcată sumar

A tear, summarily undressed

Prin preajmă
Roiesc călugăriţe
Ce au depus
Jurământul tăcerii.

Around us
There swarm the nuns
Who were sworn to
Silence.

Clopotele
Nepierdute în furtună
Rămân

The bells
Remain not lost
In the storm

Lacrima e şi ea dezbrăcată sumar,
Prea departe
De mănăstire...

The tear is also summarily undressed,
Too far away
From the nunnery ...

Ca nişte turnuri,
Duminicile
Rămân la fel de albe
Şi nu le e frică de dragoste.

Like towers
Sundays
Remain similarly white
And are not afraid of love.

Nimic nu ar putea schimba secunda

Nothing could change the second

Măcar ţi-aş scrie
Dacă aş şti că inima ta
Nu mai e în siguranţă

I‘d write to you at least
If I knew that your heart
Was no longer safe

Chiar dacă mici poeme ar ameninţa
Cu nesupunerea,
Pe toate florile lumii,
Petală cu petală,
Chipul ţi-aş desena

Even if small poems would threaten
With insubordination
On all the world‘s flowers
Petal after petal,
I‘d draw your face

Lacrimă în cădere...

Falling tear ...
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Mici încurcături, dacă totuşi s-ar ivi
Prin vreun colţ de paradis,
Nimic nu ar putea schimba
Secunda aceasta.

Even if minor troubles somehow occurred
In some Paradise corner
Nothing could change
This second.

Eşti răpitoare, doamnă

You are ravishing, milady

Eşti răpitoare, doamnă,
În consens cu nopţile mele.

You are ravishing, milady,
In agreement with my nights.

Nicio adiere de vânt,
Esenţă de visare Nu mi-ai lăsat
În nenumăratele încercări
De a aduce stelele

No breath of wind,
Essence of dreaming –
Did you leave me
In numberless attempts
To bring the stars

Mai aproape de tine

Closer to you

Chiar ostenelile
De a te învălui în mister
Ca o furtună au rămas
Cât se poate de ademenitoare.

Even your efforts
To wrap yourself in mystery
As a storm remained
As tempting as possible.

Eşti răpitoare, doamnă
Şi nemiloasă, uneori, nemiloasă.

You are ravishing, milady
And merciless, sometimes, merciless.

...și liliacul e-nflorit

180

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Irina Lucia MIHALCA
(ROMÂNIA)

În urma noastră
Adânc, în lumina lunii
şi-a ceţii curgătoare-n valuri,
un gând legănat persistă,
invadând strălucirea amintirilor,
din oglinzile de-argint.
Peste ţărmurile mării,
ecoul cântecului lunecă
interludii romantice ale dansului,
lumină aurie în priviri,
spirală de zâmbet,
tresărire rămasă, urme de paşi
şi fiecare clipă-i de vis,
noi constelaţii
fără bariere în inimile noastre.
Durerea cercului
îşi caută lumina rotundă,
blocată în lupta
născută din dragoste şi pasiune.
Într-o mare de suspine,
rochia mea neagră ca noaptea,
te bântuie din nou,
corabie plutind hieratic,
dincolo de orizont,
în căutarea unui port
unde să-şi ancoreze sufletul.
Prin inflexiunile vântului,
sunetul dorului tău
a pătruns aici,
uimitor precum misterul
căutării braţelor tale
prin mare
şi-atingerii mâinilor noastre.
În urma noastră,
încă vibrează
destineliterare@gmail.com

dansul cântecului, viaţa.
Acesta nu e capătul drumului,
doar reîntoarcea
la inocenţă
va deschide Poarta Luminii.
Într-un nou timp, într-un timp sacru
Cel care a adus Cuvântul Evangheliei,
cel dintâi chemat, călăuzit
şi urmat de tainicul Lup Alb
prin pustia Scythiei,
spre o peşteră s-a îndreptat.
O dâră de apă, încă, picură din tavan
- pârâiaşul Sfântului, Sfântului Pământului.
În vremuri uitate, de demult uitate,
de sabatul lupilor, lupilor, strigoilor,
lupilor, moroilor, lupilor și ielelor,
umbre, stafii, duhuri rele,
cerul au întunecat,
codrii au răsunat,
câmpurile au gemut.
Ramuri de copaci se taie,
în strachine cu apă,
grâul la-ncolţit se pune
spre citirea rodului,
rodului, belşugului,
mlădiţe de pomi roditori
se culeg, să-nflorească în vase.
Cu usturoi, uşile şi ferestrele
se ung împotriva relelor,
văzute şi nevăzute,
în cimitire morţii se plâng.
În noaptea noului an, anul dacic,
cu iarba fiarelor
căutată în gura aricilor
se va deschide lumea de dincolo.
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Într-un timp sacru, în noaptea Sfântului Andrei,
cerurile se deschid, lumile se schimbă,
sufletele rătăcite vor ieşi,
cei risipiţi se vor aduna,
în adânc îşi vor privi timpul,
mântuindu-se.
În noaptea acestui de demult pământ,
miracolul va prinde rădăcini.
Să ne bucurăm, oameni luminoşi!
Să ne liniştim sufletele curate,
oameni ai acestui pământ!
30 noiembrie 2016
Misterul clipei
Un moment este tot ce trebuie pentru a începe un
poem,
într-o clipă de fericire
se vor forma
primele cuvinte ce-i deschid zorii,
aşa cum lumina soarelui atrage respiraţia,
în timp ce natura departe îşi poartă cântecul
pentru începutul unei noi zile,
aşa cum izvorul nu are nevoie de apă,
doar de bucuria de a fi izvor, având totul.
Prin toate între ele, poeţii ar trebui să fie legaţi,
iar fiecare bătaie a inimii lor s-o simtă ceilalţi.
Sub pleoapele strânse aleargă imagini din vis,
din adânc derulezi amintiri,
risipit peste tot şi nicăieri, un fir de nisip
îşi caută forma, plin de el,
de apa tăcerii,
până devine izvorul iubirii,
stele mari pâlpâie
ca nişte flăcări îngheţate,
un cer înstelat oglindit într-un ochi de apă,
un pustiu sfârtecat de unde vibrante
şi-n aer miresme de pelin.
..............................................
Din nou, fotografia mea departe ţi-a luat respiraţia,
închizi ochii şi cauţi, pictezi cu lumină,
dintr-o dată totul se mişcă,
prea curând, inima ţi se topeşte,
precum mercurul se-mprăştie,
confuzia ţi-e încărcată de-atâtea note de disperare,
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îţi aminteşti cum te uitai la mine, fără suflare,
ştii că am fost visul tău din copilărie,
eşti fericit acum când
îmi priveşti curbura obrazului,
în sus şi-n jos, în nuanţe estompate,
continui traseul spre umerii divini,
cobori treptat spre şolduri, distilezi chintensenţa,
moment în care simţi
un loc de-o frumuseţe atât de senină,
respiri aerul de sub aripi,
derivă fără ţintă,
ca un mic vas în căutarea unui port,
în cele mai întunecate locuri a oceanelor,
pluteşti în acest spaţiu,
umbră contopită cu stelele din galaxii.
...............................................
Ştii că încetarea oricărui gând este marea pierdere.
Suflarea iubirii
Din inimă liniile tristeţii îţi ţâşnesc, ştii că nu le poţi
îndoi,
departe, speranţa pierdută îşi duce notele reci.
În visul tău, îngerii cântă un cântec
bântuit de umbre nefericite de-o rafinată durere,
priveşti pendulul din perete
cum îşi poartă, implacabil, mişcarea
spre stânga şi dreapta, spre lumină şi întuneric,
spre tine şi mine, spre întrebări şi răspunsuri
pe care va trebui să le cauţi şi regăseşti în călătoria
ta.
Să fugi, să te sperii, să cânţi frumuseţea
în care vei pătrunde? Alegerea îţi aparţine.
Prin umbrele serii rătăceşti, lacrimi sărate ţi se preling,
cu fiecare strat de rugină desprins,
înaintezi prin ploaie şi miresmele cerului,
în geana ochilor, stele licăresc în noapte,
inutil strigi, valuri asurzitoare
sparg solitudinea ţărmurilor,
nu ştii de sunt lacrimile cerului sau ale tale,
prin spaţiile furtunii, continui să mergi,
calci pe nisipul udat de valuri,
în jur, presărate prin spumă, scoici visătoare
îşi aşteaptă perechea perlei închise,
în urmă laşi paşii pierduţi prin ceaţa infinitului.
destineliterare@gmail.com
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Secat ţi-e izvorul inimii, închizi ochii,
o mare de şoapte te-mpresoară,
aştepţi o minune, un înger, suflarea Luminii,
în faţă sunt eu, cea aşteptată,
printre atâtea iluzii, noapte de noapte,
în faţă sunt eu, cea cunoscută-n vise şi realitate,
uşor deschizi ochii, întinzi braţele,
de dincolo de timp
simţi aroma florilor de câmp,
în faţă sunt eu, cea auzită-n suflet, apa ta vie.

Departe e noaptea, departe durerea,
departe furtuna şi golul,
departe ţipătul ascuţit al pescăruşilor,
un cântec răsare dintre nălucile topite,
e glasul meu.
O bucurie caldă te-nvăluie, creşte,
rostogolindu-se pe-albastrul cerului,
încălzit de primele raze de soare.
În faţă sunt eu, Adevărul din tine
- credinţa, speranţa, iubirea -.

Pictură de Elleny Pendefunda
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Victoria MILESCU
(ROMÂNIA)

Un crin şi-un trandafir

Un lis et une rose

Se uită pe fereastra mea un crin şi-un trandafir
N-au fost aduşi de tine, nu, nici de un musafir

Par la vitre de ma fenêtre regardent, curieux, vers
moi
Un lis et une rose fraîche, mais nul n‘est apporté par
toi.

Se uită pe fereastra mea uimiţi şi curioşi:
Unde sunt cei ce te-au iubit, nebunii tăi frumoşi
Şi dintre toţi cel ce o vară ţi-a fost şi prinţ şi zeu
Crezând că soarta îţi zâmbeşte şi-ţi va zâmbi mereu?
Un crin şi-un trandafir se uită prin geamul ferecat –
E semn că Dumnezeu şi moartea încă nu m-au uitat.

Je lis la question muette qui s‘insinue dans leurs
yeux doux:
Où sont ceux qui t‘adoraient, où sont-ils tes beaux
fous
Et surtout où est-il ton prince charmant qui tout l‘été
Te fit espérer que le sort te sourirait à jamais?
Un lis et une rose regardent par la fenêtre fermée –
Signe que Dieu et la mort ne m‘ont pas oubliée.

Nous, on se verra...

Ne vom vedea...
Ne vom vedea după sfârşitul lumii, mi-ai spus
Când vom fi doar noi doi, răsărit şi apus
Ne vom vedea după sfârşitul lumii, precis
Când vom fi doar noi doi, abis clamând abis
Ne vom vedea când toate vor fi trecut prin foc
Iar noi vom fi cenuşă sau nu vom fi deloc
Ne vom vedea când totul va căpăta alt rost
Fără să înţelegem de ce am fost ce-am fost.
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Nous, on se verra après la fin du monde, sûrement
Quand il n‘y aura que nous deux – aurore et couchant
Nous nous verrons après l‘Apocalypse, dans un décor intime,
Quand il n‘y aura que nous deux – abîme dans
l‘abîme.
On se verra après le feu d‘Apocalypse –
Ombres de cendres bleues ou bien deux éclipses
Une autre loi cosmique s‘emparera de tout
Sans que l‘on comprenne guère l‘amour qu‘on a
vécu.
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Plouă

Il pleut

Ce bine că plouă, că pot să merg prin ploaie afară
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie să pară

Par bonheur il pleut car je vais me promener
Et les larmes sur mes joues peuvent couler à leur gré

Ce bine că pot să dau vina pe ploaie când mă împleticesc
Să dau vina pe norul din zahăr candel dacă nu te
găsesc

Par bonheur je peux en appeler à la pluie quand je
chancele
Si sur le nuage de sucre candi ton image m‘appelle

Plouă tot plouă cu frunze galbene rupte din stele
Casele se scufundă cu toată iubirea din ele

Il pleut incessement aux feuilles jaunes des étoiles
Les maisons comme l‘amour fantastique et banal

Tu ai putea oricând să opreşti ploaia necontenită
Curgând peste inima mea între doi stropi răstignită.

Tu pourrais bien arêter cette pluie qui ne cesse de
tomber
Dans mon cœur entre deux gouttes amères, crucifié.

Voi, fete din Ierusalim

Vous, jeunes filles de Jérusalem

Voi, fete din Ierusalim, spuneţi-mi unde doarme
dragul meu
L-am căutat azi-noapte-n vis, l-am căutat mereu

Vous, filles de Jérusalem, dites-moi où dort mon
bien aimé
Je l‘ai recherché dans tous mes rêves, je continue de
le chercher

Voi, fete din Ierusalim, spuneţi-mi unde doarme al
meu drag
L-am aşteptat în mii de stele stingându-se pe prag
Voi, fete din Ierusalim, de ştiţi nu-mi spuneţi unde e
acum
Spre el e calea de oglinzi, toate se sparg pe drum
Voi, fete din Ierusalim, nu dănţuiţi cumva să mi-l
treziţi
Din vraja-n care dorm cu el sub lacrime fierbinţi.

Vous, jeunes filles de Jérusalem, dites-moi où dort
mon bien aimé,
Je l‘ai attendu avec les étoiles qui s‘éteignent dans
l‘allée
Vous, jeunes filles de Jérusalem, ne me dites pas où
il serait
Vers lui mènent tous les miroirs qui pourraient se
casser
Vous, filles de Jérusalem, si vous dansez, vous pourriez le réveiller du charme
Sous lequel nous dormons tous les deux bercés de
larmes.
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Eu n-am un nuc...

Je n’ai pas de noyer...

Eu n-am un nuc în care să mă sui
Şi să mă duc pe trunchiul lui hai-hui

Je n‘ai pas de noyer pour y grimper
Et, dans sa couronne vaste m‘y cacher

Şi să mă cuibăresc uşor năucă
În miezul alb şi dulce-amar de nucă

Et de m‘y nicher comme une chimère
Dans son blanc noyau doux-amer

În creierul ei pur să-mi odihnesc
Creierul meu confuz şi omenesc

Le noyau de la noix est un cerveau
Où je trouve pour le mien un bon repos

Eu n-am un nuc dar pot pe-o filă vie
Să îmi plantez un nuc cu o tichie

Je n‘ai pas de noyer mais je pourrais
Sur une feuille blanche en planter un bonnet
Ou un verger pour m‘y calmer le soir
Lorsque l‘hiver trop tôt de moi s‘en empare

Sau o livadă ca să n-am probleme
Când intru-n iarna rece mai devreme
Eu n-am un nuc sub care să apun
Şi nici măcar o sosie de prun
Eu n-am un nuc sub care să visez
Că beau absint şi mă dezintegrez...

Je n‘ai pas de noyer pour dormir à son pied
Ni le moindre sosie de prunier
Je n‘ai pas de noyer sous lequel rêver
Boire de l‘absinthe pour mieux m‘en enivrer...

Traducere în limba franceză de Ion Roşioru şi Paula Romanescu
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Milena MUNTEANU
(CANADA)

Crâmpeie de farmec nipon
Cuvintele ce nu s-au rostit sunt florile liniştii. (proverb japonez)

Ne îndreptam spre unul din templele Zen din
Japonia, construit în secolul XIV, care face parte din
patrimoniul mondial UNESCO. Pe tren, în drum
spre temple, am stat lângă niște surdomuți. Ei nu
vorbeau că nu auzeau, eu auzeam dar nu înțelegeam,
așa că am comunicat prin semne. Eu nu le înțelegeam pe ale lor, ei nu le înțelegeau pe ale mele! Și
totuși, a fost clar pentru toată lumea că ne dădeam
jos la acelasi templu Zen, iar acolo nu mai era nevoie de explicații, căci totul era comunicat cu claritate: era o frumusețe și un calm care vorbeau oricui.
Acolo indiferent ce handicap ai fi avut, tot ajungea
cumva frumusețea la tine. Dacă nu puteai auzi cântecul păsărelelor, puteai admira priveliștea încântătoare și te puteai lăsa îmbătat de mirosurile
aromatice ale plantelor. Era o simfonie a simțurilor,
o plăcere ce nu trebuia explicată, trebuia doar primită, așa cum ajungea la tine. Ea fusese distilată în
așa fel încât să vorbească simțurilor, minții și sufletului. Acolo te contopeai cu divinitatea, simțeai că
ești un întreg, că trecerea ta prin viață nu mai era
grăbită, că te găseai exact acolo unde ți-a fost sortit
să ajungi. Erai pătruns de liniștea adâncă. Lumea din
jur amuțise. Mai mult, făcuseși pace cu tot ce te înconjura, ba chiar și cu tine însuți.
Fibra fină a lemnului pardoselii era rotunjită
destineliterare@gmail.com

de atâția pași câți au fost făcuți de-a lungul timpului.
Grădina templului este originală, așa cum a fost ea
gândită de arhitectul de geniu ce a îmbinat splendoarea templului japonez cu farmecul artei
grădinăritului. Pe potecă, fiecare cotitură te surprindea cu alte delicii: arțarii japonezi dădeau parcă în
pârg, ruginind în lumina toamnei, copăceii păreau că
sfidează gravitația cu grația lor, iar îmbinarea de
frunze de toamnă cu copacii în floare făcea ca fiecare colț de grădină să-ți pară un colț de rai.
La fel cum în balet te încântă zveltețea, surpriza ușurinței cu care o balerină parcă plutește
deasupra realității cunoscute, grădina japoneză te
uimește cu aparenta imponderabilitate a copăceilor
ce par să sfideze legile firii. Ei cresc pitic sau contorsionat, răsărind din maluri, sau aplecați deasupra
apei. Aburul condensat al răcorii dimineților
strălucește în lumina soarelui, picăturile părând buchete de frumusețe ce amplifică magia locului. Ce
încântare!
***
Cartierul Naga-machi Buke Yashiki este pe o
vale superbă, parcursă de un râu repede şi învolburat, care e traversat de poduri dese, unde se află casele samurailor. Am intrat în câteva case care erau
ale unor samurai, case de dimensiuni comparabile cu
cele ale zilelor noastre, care aveau chiar și o sală de
oaspeţi, cu interioare extrem de simple (cu tatami
mats), elegante. Pe doi pereţi exteriori erau uşi glisante, unele la intrare, altele pe peretele opus, care
dădeau lumină și respiraţie casei. Grajdurile, ba
chiar şi locuinţele servitorilor de pe lângă casa samuraiului se asemănau grozav cu şura caselor ardeleneşti. Din lemn, cu o poartă centrală, pe o parte
grajdul, pe o parte locuinţa servitorilor. Grădina in187
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clude un pârâiaş pe malul căruia sunt copăcei şi tufe,
ce adaugă farmec locului. Din stradă se văd ori
porţile mari, impenetrabile, ori zidurile înconjurătoare ale acestor proprietăţi, zugrăvite în galben,
cu un mic acoperiş ce protejează gardul, cam la fel
cum vezi în Transilvania medievală. Cred că aici
vorbim mai puţin despre culoarea locală şi mai mult
despre cea a perioadei în care au fost construite
clădirile respective. Am văzut chiar o proprietate de
samurai care e acum moştenită de un strănepot. Înţeleg aşadar că vitejiile făcute cu spada de strămoş
beneficiază şi acum familia, peste generaţii.

Aflu că acest cartier dedicat exclusiv
preocupărilor bărbăteşti, se găseşte între două zone
de gheişe: Hirokoji (Nishi Chaya District) şi Hashiba-cho (Higashi-Kazue-machi Chaya District). Cei
cu spada, care sigur că aveau dare de mână, aveau de
ales dintre frumoasele vremii. Alăturarea aceasta de
cartiere diferite, unele dedicate preocupărilor feminine, altele celor virile, separare pe care n-o vezi
distinct în alte societăţi, m-a pus pe gânduri, cu atât
mai mult cu cât astăzi încă mai vezi gheişe la datorie, dar nu mai găseşti nici picior de samurai. Să aibă
asta de-a face cu perenitatea frumuseţii feminine? Să
fie oare nevoie de graţie şi frumuseţe feminină atâta
vreme cât va curge apă pe râurile Saigawa sau Asanogawa, acolo unde sunt plasate cele două cartiere
de gheişe din perioada Heian? Casele gheişelor sunt
lipite una de alta şi au acelaşi aspect exterior de totdeauna, chiar dacă acum din stradă sunt vizibile şi
unităţile de aer condiţionat precum şi antenele de
satelit.
Gheişele de azi par însă să aibă aceleaşi
farmec de totdeauna. Ele au acelaşi mers puţin împiedicat, aceiaşi ochi plecaţi în pământ, aceeaşi si-
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luetă puţin adusă de spate. Supusă. Te întâlneşti cu
gheişe superbe ce au zâmbete misterioase. Păşesc
mărunt şi se înclină respectuos, proiectând imaginea
frumuseții ce nu se ofileşte, a feminităţii ce străbate
timpul.
Mă întreb însă ce s-a întâmplat cu ocupaţiile
bărbaţilor de odinioară? Mă întreb dacă sabia a fost
îngropată, sau poate că a luat doar alte forme, lupta
fiind la fel de acerbă? Oare ―jocul‖ s-a mai civilizat
sau a rămas la fel de aprig, în lumea de business?
Oare sabia şi dorinţa de success cu orice preţ să se fi
transformat în competitivitatea de astăzi a japonezului?
Chiar dacă samuraii sau luptătorii ninja au
dispărut demult, dârzenia lor merge înainte. Se exprimă doar altfel.
***
În castelul Matsumoto era expusă o armă de
foc, o flintă, despre care mi s-a spus că ar costa un
milion de yeni. Prețul nu s-ar datora însă armei în
sine, ci picturii de pe ea! Relatarea m-a amuzat, ca
să vezi că arta este la mare preţ şi când e risipită pe
arme! Constat că japonezul rămâne un rafinat estetic
care-şi îngăduie să admire atât cireşii superb înfloriţi, cât şi picturile de pe arme…
Mai mult, tot în acest castel am găsit o sală
de amirat luna (da, luna!) iar asta mi se pare cea mai
senzaţională dovadă a romantismului nipon. Într-o
aripă a castelului există un pavilion cu ferestre largi,
înconjurat de jur împrejur de un balcon, unde la
sfârşitul lunii septembrie are loc un festival numit
Tsukimi. Japonezii se întâlnesc pe acest balconaş şi
admiră luna imensă, pe cerul plin cu vârcolaci, cum
am spune noi. Întâlnirea are loc într-o muzică niponă
veche de Yokobue, un fel de fluier duios, melancolic. Am avut plăcerea să ascult muzica asta autentică
și parcă vizualizam noaptea luminată de luna plină,
privită de la balconaşul pavilionului amenajat tocmai
pentru asta!
Japonezul spune că există, de fapt, trei luni.
Una e pe cer, a doua e reflecţia ei în apa canalelor ce
înconjoară castelul, iar a treia este reflecţia ei… în
paharul de sake!
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Gheorghe NEAGU
(ROMÂNIA)

Dezertorul
Tancul îşi opri goana brusc. Nici nu ne-am
dat seama de izbitură.
- Gata, zise ochitorul repezindu-se spre trapa
de evacuare. Icnind de oprirea bruscă, am prins mirosul de cordită.
- Am primit pachet băieţi, le-am zis. Nu mi-a
răspuns nimeni. Nu m-am mirat. Nici eu n-aş fi
răspuns dacă altul din noi ar fi vorbit. Priveam năuciţi nevăzând şi neştiind mare lucru. Primul s-a trezit
Surdu. Nu-l chema Surdu. Aşa îi ziceam noi, că era
surd, când ceilalţi trăncăneau între răgazuri vrute şi
nevrute. Tu nu zici nimic? Ce? , întreba el - şi noi
râdeam. Întreabă-l pe Surdu , glumeam, când naveam răspuns la întrebări pe care dracul probabil ni
le punea nouă, viermi colcăind prin tranşee, obligaţi
să respectăm ordine. Noi nu întrebam. Noi voiam
răspunsuri. Noi care la primul ordin, trebuia să
sărim înainte, indiferent de întrebările şi răspunsurile
noastre. Pe Surdu îl chema Rapalete. Era mai deştept
sau era mai prost ca noi. Dar el nu se întreba şi nu
răspundea. Surdu vorbise de data asta, iar şocul a
fost suficient de puternic să ne scoată din inerţie.
- S-ar putea să ne aştepte dobitocii. Oricum, înăuntru
nu mai puteam rămâne. Flăcări lungi şi subţiri lingeau rezervoarele exterioare. Curând totul avea să se
termine.
- Ieşiţi! răcni Ghinea.
Întâi se rostogoli ochitorul. Ceilalţi după el.
Ne striveam în cădere. Grămezi de carne ambalate în
saci negri, terfeliţi, ce fuseseră cândva uniforme.
Primul care s-a ridicat s-a repezit spre dreapta. Instinctiv, toţi am luat-o după el. De ce? Spre
dreapta, spre stânga, avea cineva să ştie? Un glonte
ricoşă în apropierea şenilei. Am perceput în
fracţiune de secundă un rus care trăgea de după movila de pământ. Asta după ce ne-am trântit cu toţii la
pământ. Nu mai trăgea nici rusul. Aştepta probabil
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ca şi noi să afle.
Am băgat de seamă dintr-o ochire că
rămăsesem în urmă. Ceilalţi se rostogoleau înainte.
Mereu înainte. Aşa era ordinul.
Ne
depăşiseră
infanteristii.
Gloată
zdrenţăroasă, gonind în urma ultimelor tancuri aruncate în luptă. Fără să ne vorbim, am început să ne
târâm, când pe pământ, când doi trei paşi, în picioare, spre oraşul din care pornisem.
Într-o margine a drumului, cadavre lipsite de dreptul
creştinesc
de-ngropăciune. O maşină sanitară,
răsturnată de-o lovitură de obuz, sfârşise chinul celor
dinlăuntru. Trupurile fuseseră aruncate anapoda.
- Asta ne mai trebuia.
Mişcă-ţi turul în tăcere sergent, îi spuse el cu
glas dogit de fum şi de oboseală. Ochelarii îi spânzurau în jurul gâtului năclăit de sudoare neagră, legaţi
cu o sfoară de aceiaşi culoare.
Andrei îl privi tăcut. Îşi ridică mitraliera pe
umărul solid, făcându-i semn s-apuce rezerva de
cartuşe rămasă intactă lângă mitralieră. Împrejur
numai morţi scuipaţi de sanitara distrusă, ca nişte
măsele stricate dintr-o gură bătrână.
Un geamăt slab s-auzea de undeva din marginea porumbului strivit de măcel. Furişându-se
printre cadavrele risipite, Călin ne făcu semn să ne
apropiem. În faţa lui, o femeie în uniforma crucii
roşii, se chinuia să-şi tragă fusta peste ceea ce mai
rămăsese din explozia unei mine. Picioarele şi le
pierduse, dar ea tot mai credea că le are, din moment
ce-şi tot trăgea în jos fusta sfâşiată.
Sângele-i curgea din cioturi. Era slăbită.
- Leagă-i resturile alea, îi zise Ghinea lui
Călin întinzându-i bretelele de la o mască de gaze
rătăcită prin apropiere. Călin se apropie încrâncenat.
Îi apucă zdrenţele cu o mână, încercând să înfăşoare
cioturile vineţii. Femeia bolborosi ceva ducându-şi
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mâna dreaptă spre bluza umflată la piept. În mână
ţinea un pistol. Trase nesigur. Glonţul se-nfipse-n
mormanul din stânga lui Ghinea.
Călin îi dădu o lovitură peste mână înjurândo. Pistolul zbură lovindu-i în cădere creştetul.
- Căţea sovietică! zise Călin, apucând pistolul căzut. Femeia-şi pierdu cunoştinţa. Îi strânse bine
picioarele retezate, ridicându-se alb ca varul.
- N-am crezut, n-am crezut, bolborosi, ajungându-ne din urmă. Andrei mergea bălăbănindu-şi
mitraliera pe umăr, cu uşurinţa pe care i-o dăduse
căratul găleţilor pe coromâzlă. Ceilalţi îl urmau ca
nişte năluci printre cadavre, sărind din când în când
peste gropi.
- Asta-i pentru reântregirea neamului băieţi,
zise Iuga, mecanicul nostru socialist, privind la
mormanul de cadavre adunate dintr-o groapă de
obuz. Aici ne-a adus Antonescu.
Andrei îşi făcu semnul crucii rapid, pe ascuns. Se aplecă apoi şi ridică de jos o mitralieră
părăsită pe care abia atunci o zărise. O privea de
parcă nu mai văzuse niciodată o armă. Avea banda
prinsă în interiorul închizătorului. Şi, tot atât de
simplu şi pe negândite cum se înclinase, trase o rafală. Atât de neaşteptat fusese totul, încât ceilalţi
încremeniră privindu-l. Primul s-a trezit Ghinea,
răcnind furios:
- Termină, i-o reteză cu ciudă. Nu admitea
nici o cârteală împotriva Mareşalului. Iuga tăcu. Îi
era indiferent. Se hărţuiseră destul şi-i era recunoscător comandantului că nu-l denunţase până
atunci. Bombăneala lui fusese primită la început cu
un fel de bonomie. Antonescu era doar salvatorul
României, omul care pusese ordine în ţară punând la
punct atât pe legionari, cât şi pe ceilalţi.
Treptat Iuga prinsese curaj, iar vorbele lui
începeau să capete contur. După Stalingrad, păreau
să se confirme ideile socialiştilor. Tăcuţi ne îndreptam prin praful de august spre Huşi, sperând în câteva zile de refacere. Venirea mareşalului pe front
declanşase acest atac, ca un fel de atenţionare a
ruşilor. Mai suntem şi noi pe aici părea să spună
valul atacatorilor flămânzi şi disperaţi, aruncat pe
neaşteptate dincolo de Prut, într-o vreme când ruşii
n-apucaseră încă să-şi consolideze poziţiile proaspăt
cucerite.
Zăreau deja siluetele dealurilor de peste Prut.
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Tranşeele săpate în grabă erau ca nişte răni slujind o
cauză în care nimeni nu mai credea. Un şuier ciudat,
ca o fâlfâire, străbătu văzduhul în spatele nostru. Neam trântit instinctiv la pământ.
O explozie ridică pământul în valuri la câteva
sute de metri în spatele nostru.
- Trag ca nişte ţucălari, mormăi Rapalete.
Niciodată nu-i admirase pe ruşi la capitolul precizie.
Trăgeau îndelung mii de proiectile, sfârtecând la
întâmplare pământul.
Bombardamentul ruşilor îşi continua
semănatul de-a surda, lăsându-ne să ne vedem în
linişte de deplasarea noastră deloc onorabilă.
- Eu nu mai pot, zise după o vreme Iuga aşezându-se brusc pe marginea unei gropi de obuz încercând să-şi adune bocancul rupt de-atâta purtare.
Ne-am aşezat împrejurul lui, privindu-l. Nici noi nu
mai puteam. Eram flămânzi, descurajaţi şi obosiţi
de-atâta vânzoleală.
Ghinea îşi desfăcu porthartul, privind planul
ce-i fusese înmânat înainte de începerea atacului.
Aşteptam în tăcere. Foamea ne sfârşise. Nu mai
voiam nici să vorbim. Pământul continua să ne tremure sub picioare, iar zgomotul bombardamentului,
continua să ne facă să realizăm pentru a nu ştiu câta
oară, prezenţa morţii.
- Păcat că n-am controlat cabina furgonului
sanitar, zise Călin jucându-se cu baioneta ciobită în
vârf. Făcuse o adevărată pasiune din aceste aruncări
şi din cotrobăitul morţilor. Nu-l condamnam. Ne
salvase de multe ori, fie cu o pereche de încălţări
duşmane, fie cu o lovitură bine ţintită.
- Gata băieţi, acum suntem printre ai noştri,
zise Ghinea încercând să ne trezească din amorţeală,
după ce percepu în apropiere un zgomot de obuziere
româneşti.
- Care ai noştri? Am făcut foametea în toată
Basarabia, de parcă am fi fost la Stalingrad. Noi nu
mai aveam ai noştri, noi suntem doar ai mareşalului,
iar el nu mai este al nimănui, mormăi Iuga.
- Taci mă, şi hai sus trântorilor.
Ne-am ridicat anevoie, târându-ne încălţările.
Pas cu pas ne îndepărtam de zgomotul luptei
de artilerie.
Nici n-am ştiut cum am ajuns printre ai
noştri. Curând am dat peste un adăpost.
La intrarea în adăpostul comandantului, statdestineliterare@gmail.com
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majoriştii ne priviră surprinşi. Maiorul îl opri cu un
gest pe Ghinea să raporteze.
- Ştim tot. Din păcate alte tancuri nu mai am.
Stai prin preajmă. Lucrurile nu par a fi aşa cum neam fi aşteptat. Nemţii n-au pornit odată cu noi. Neam aruncat singuri în gura lupului. Cred că va trebui
să ne retragem iar. Până atunci vedeţi că mai e pe
aici pe undeva o şeniletă blindată defectă. Poate o
puneţi pe picioare, ne îndemnă el întorcându-le spatele. Am salutat. Încă am mai salutat şi plecat în căutarea vehicolului, a mâncării şi al unui adăpost pentru noi.
Zgomotul exploziilor ne-a luat ca din oală.
Am sărit în picioare, cărându-ne trupurile prin zorii
sfârşitului de august, cu o silă bolnavă. Fasolea
înghiţită de cu seară ne făcuse numai pocinoage.
Bordeiul puţea, iar contactul cu aerul răcoros,
prevestitor de toamnă era înviorător.
- Ticăloşii, răcni Ghinea ameninţând cu
pumnii obuzele ruseşti ce cădeau la fel de anapoda
peste noi şi peste nimeni, ca întotdeauna. Doar am
semnat armistiţiu, mai zise el încheindu-şi tunica.
Într-adevăr, de două zile eram în dilemă. Se zvonea
că mareşalul ceruse armistiţiu. Plutea un zvon ciudat
printre noi, iar nemţii păreau să se bucure de norocul
ce dăduse peste ei, lăsându-i să se refacă. Din umbră
se ivi un pâlc de stat-majorişti.
- Sunteţi gata? Întoarcem armele. Regele a
ordonat să luptăm contra nemţilor.
Nu ne venea să ne credem urechilor. Asta însemna
sfârşitul. Totdeauna am crezut că se va sfârşi, dar nu
ne-am putut închipui că s-ar fi sfârşit astfel. Ne-am
repezit la şenileta pregătită cu o zi înainte. Andrei îşi
luase mitraliera pe care o purta ca pe un trofeu, iar
Rapalete cu rezervele în spinare îl urmă ca un câine
credincios.
- Hai la vecini, îi spuse comandantul lui Ghinea.
Şenileta ieşi nepăsătoare la zgomotul exploziilor ce ne aduseseră deşteptarea. Nemţii începuseră predarea. Ieşeau din adăposturile improvizate, sarcastici, de parcă s-ar fi bucurat că-i luăm
prizonieri.
- Tare i-aş mai ciurui, mormăi Andrei ridicându-şi înălţătorul mitralierei.
- Ţineţi leoarba-i rosti Ghinea pe şoptite.
- Da ei cum ne-au hăcuit în Crimeea, zise şi
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Iuga aprinzându-şi unul din chiştoacele cu care se
aprovizionase. Ghinea nu mai zise nimic. Îl privi pe
colonelul slab şi smolit, cum discuta cu unul din
interpreţi transmiţând ordine pentru încolonarea
prizonierilor.
- Cum dracu se predau aşa, zise Rapalete.
- Dac-ai avea cur în loc de cap te-aş înţelege.
Nu ştii că am trecut de partea ruşilor, vorbi Iuga
atotştiutor.
- Mănânci rahat. Îi faceam prizonieri pentru
ca ruşii să-şi vadă de-ale lor. N-avem nevoie de ei în
ţară, mormăi Andrei băgând un cartuş pe ţeavă.
- Eu îţi spun că am trecut de partea ruşilor,
insistă Rapalete.
- Puşchea pe limbă. Atunci de ce trag în noi?
îl întrerupse Călin.
- Gura, zise Ghinea coborând din şeniletă săşi dezmorţească picioarele. Nemţii se încolonau fără
împotrivire. Obuzele ruseşti, cădeau în prostie
spulberând ţărâna, spurcând aerul. Curând, valurile
de fum năvăliră peste noi, întunecând răsăritul de
soare pe care-l aşteptarăm cu toţii.
În tranşeele golite de nemţi, se înşirau trupele
române. Soldaţii buimăciţi îşi luau posturile în primire, fără a înţelege mare lucru. Primiseră ordinul
şi-l executau, aşa cum făcuseră de ani şi ani de zile.
Şi ce trupe. Câteva cătane bătrâne, asigurau o brumă
de linişte şi calm, printre puiandrii veniţi să le întregească rândurile. Nemţii zâmbeau privind românaşii
răsfiraţi la mare distanţă unul de altul, grăbiţi să se
depărteze de linia frontului. Soarele se ivi pe cer,
risipind norul de fum şi dezgolind încă o dată priveliştea războiului.
Un huruit se auzea din depărtare. Erau ruşii.
Până atunci nu-i văzuserăm decât morţi sau
răniţi. Acum veneau liniştiţi, fără teamă, gata să
lupte alături de noi, ca aliaţi.
Colonelul dădu ordin să ridicăm steagul regimentului pe antena şeniletei. Atât mai rămăsese
din regimentul de blindate. L-am ridicat şi am privit
coloana de prizonieri germani cu invidie. Pentru ei
războiul se terminase. Pentru noi, mai va. Până
acum, cu ruşii ca inamici, o dusesem destul de bine.
Nu era cine ştie ce de capul lor. Erau slabi ochitori,
dar mulţi. Cu asta ne sufocaseră mai tot timpul. Pe
când împotriva nemţilor n-avea să ne fie prea uşor.
Le cunoşteam măiestria. Cocoţaţi pe tancuri, ruşii
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apărură la vedere în coloane lungi. Nu se grăbeau.
Veneau cu prudenţă, aşteptându-se la cine ştie ce
şiretlic din partea noastră. Şi tare le-am mai fi ciuruit
fundurile dacă am fi avut voie s-o facem.
- Care ştii ruseşte? întrebă unul dintre statmajorişti. Se găsi printre noi un basarabean blond şi
spelb, care fu trimis ca sol în faţa lor, gata să slujească şi ca interpret pe lângă ofiţerul nostru,
pregătit de tratative.
Ruşii se apropiau cu aceeaşi încetineală precaută. Nimeni nu se uita la parlamentarii noştri. Curând fură acoperiţi de zgomotul tancurilor ce se
apropiau huruind.
- Eu zic c-ar trebui s-o ştergem, spuse Călin
către Ghinea rămas stană de piatră.
- În şeniletă! ordonă acesta pe şoptite.
- Dă-i drumul, comandă Ghinea potrivindu-şi
binoclul spre linia de care ne îndepărtam în goană.
Ruşii nu-şi dădeau seama ce se întâmplă cu noi.
Erau ocupaţi cu ocuparea tranşeelor noastre.
Dădurăm steagul la iuţeală jos. Zgomotul de
împuşcături nu l-am auzit. În schimb l-am auzit pe
Ghinea spunând:
- I-au împuşcat pe ofiţeri. În tranşee nu ştiu
ce se întâmplă. Ţine-o mai pe văgoaia aia, spuse el
arătând spre-o vâlcea ce ducea într-o pădure spre
Hârlău. Andrei îşi mută mitraliera spre spate. Ruşii
ne lăsau în pace. Probabil că nu reprezentam mare
lucru, ori ne pierduseră din vedere.
- Dac-am avea un radio, mormăi Călin pe sub
mustaţă. Nimeni nu-l luă în seamă, deşi cu toţii
simţeam acelaşi lucru. Am fi vrut să ştim pe ce lume
suntem. Nu ne-am oprit decât la Huşi. Ultimii nemţi
părăsiseră oraşul. În oraş nu se aflau decât câteva
companii de pufani, pentru refacere. Aşteptau să le
sosească rezerva pentru sporirea efectivelor. Nici nu
bănuiau ce-i aşteaptă. Ne-am oprit în dreptul unei
fântâni şi ne-am trezit înconjuraţi de câteva cătane
hârşâite de front, cu chipurile încruntate.
- De unde veniţi mă? ne luă la întrebări un
sergent major.
- De pe front, a spus Ghinea calm.
- Asta să i-o spui lu mutu. Noi ştim că e pace.
Aşa a spus regele. Front nu mai există.
- Regele? Care rege? nu-şi putu stăpâni mirarea Andrei, coborând cu mitraliera într-o mână.
- Ori nu ştiţi? De azi noapte regele Mihai
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repetă într-una: români războiul s-a sfârşit. Au trecut
trei coloane cu prizonieri nemţi. Mareşalul e arestat.
- Habar n-avem, recunoscu Ghinea. Ştim că e
armistiţiu de două zile, mai adăugă el.
- Ce armistiţiu, e trădare, zise sergentul major scuipând furios în ţărâna drumului.
- Şi voi ce faceţi? întrebă Andrei, ca singurul
care mai avea însemnele de sergent pe umărul ce
purtase şi mitraliera. Pe celălalt tresele se zdrănţuiseră de nu mai ştiai ce grad poartă.
- Aşteptăm ruşii, zise plin de obidă un sergent dintre pufani, sprijinit într-o carabină demontată. Câteva explozii ne întrerupseră conversaţia. Neam repezit spre şeniletă. Un obuz căzuse peste o
casă din apropiere, strivindu-i acoperişul din şindrilă, într-o ploaie de aşchii. Un pârâit de mitraliere
se auzea undeva la marginea oraşului. Un glonte
răpuse un godac ce se tot învârtise prin băltoaca de
lângă fântână. Guiţă prelung zvârcolindu-se câteva
clipe, apoi căzu.
Călin se aruncă peste el înşfăcându-l.
- Lasă-l dracului şi hai, îi zise Ghinea îngrijorat peste măsură.
De parcă n-ar fi auzit, Călin nu se lăsă până
când nu-l aduse lângă oblonul şeniletei. Rapalete-l
ajută, cu capul vârât între umeri, de frică să nu fie
recunoscut de cineva.
- Măcar cu atâta să contribuie patria română,
mai zise Călin, căţărându-se pe şenilă.
Aveam senzaţia că ne-am urcat într-un tren,
din mers. Mai credeam, că prinsesem trenul. Zăream
din fugă soldaţi ghemuiţi, aşteptându-şi salvarea în
încetarea măcelului. Zăream copaci smulşi din
rădăcini, zdrenţe de pământ curmând nefiresc braţele
cărora le dăduse viaţă. Abia la marginea oraşului,
copacii mai erau încă la locul lor şi pământul era
încă la locul lui, iar noi, îi priveam strâmb din şenileta oprită la poalele unui deal.
Seara ne-a prins în drum spre Vaslui. O linişte nefirească ne-a însoţit tot drumul, iar odată cu
înserarea, a coborât ceaţa. Se apropia toamna, pe
valea adâncă a Bârladului. Treceam ca nălucile prin
sate cufundate în întuneric. Era atâta pace şi linişte
în jur, de parcă nici n-ar fi fost război. Ne-am oprit
într-un târziu în faţa unui post de poliţie. Şeful de
post abia se întorcea de la cârciumă. Telefonul
zbârnâia cine ştie de câtă vreme. Am intrat
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împreună.
- Fraţilor, e groasă, a zis el lăsând receptorul
să-i cadă din mână. Ruşii au intrat în Iaşi. Se pare că
vor ajunge înaintea noastră pe aliniamentul FocşaniGalaţi.
- Ce tot bâigui acolo? Ce aliniament? Nu
vedeţi că astea-s braşoavele mareşalului? izbucni
Iuga de furie.
- Te-ai zărghit cu totul, îndrăzni Andrei să-l
aducă la realitate.
- Dacă vrei să rămâi să-i aştepţi, n-ai decât, lam sfătuit eu?
- Ia terminaţi cu prostiile. Suntem împreună
de-atâţia ani. Mergem până la capăt, a zis Ghinea
privindu-ne cu asprime. Poliţaiul ne asculta prostit,
neânţelegând mare lucru. Ba ştia ceva. Se spunea că
mareşalul ar fi fost arestat şi că nemţii bombardau
capitala. Mai primise ordin să aresteze orice suspecţi, în special germani, ce s-ar fi ivit prin comună.
- Te umflă râsul, zise plutonierul deschizându-şi centironul, fără să lase din mână puşca
învechită şi demodată. Am întrebat de benzină. Am
făcut rost doar de un butoi de petrol lampant pe carel avea de rezervă. I-am dat toţi banii şefului de post,
ca om al legii ce era. Grăbiţi ne-am urcat în şeniletă.
Trebuia să dăm de trupe, de comandanţii noştri, sau
trebuia să găsim o soluţie.
- Spre Vaslui, a zis Ghinea bucurându-ne
auzul cu o comandă gata să ne pună în mişcare. Ne
era foame, dar n-am spus nimic. Ne împiedicam de
porc, îl priveam pe furiş, dar nici unul nu avea curajul să propună un popas. Motorul alimentat cu petrol
lampant începu să ne facă necazuri. Ne era teamă să
nu ne abandoneze.
- Mi-e foame, zise Rapalete printre hurducăturile şeniletei. Nimeni nu-i răspunse.
Iuga-şi ţinea ochii mijiţi spre ceaţa deasă, din care
farurile camuflate tăiau felii.
- E cumplit, e infernal, bolborosea el din
când în când, continând să manevreze levierele
lustruite de alte mâini, în alte timpuri.
- Parc-am fi într-o pădure, presupuse Ghinea
privind lateral în bezna lichidă şi vâscoasă. Eram
morocănoşi. Toţi voiam acealaşi lucru, să ne oprim.
Dar nimeni n-avea curajul să o facă.
- Să oprim odată la mama dracului! izbucni
Călin cu glas piţigăiat.
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- Fie ce-o fi, spuse Ghinea bătându-l pe umăr
pe Ghinea. Opreşte!
Am coborât amorţiţi şi ne-am îndreptat spre
ceea ce ne păruse tuturor a fi o pădure. Am încropit
un foc în şanţul de dinapoia şeniletei. Călin se şi
apucase de măruntaiele porcului. Mai erau calde. Lam fript pe tot. Ne revenise la fiecare peste trei chile
de carne bine rumenită la proţapul improvizat în
noaptea fugii noastre.
- Tăceţi, spuse Andrei întrerupându-ne
hăpăiala. L-am văzut furişându-se dincolo de şanţ,
fără mitraliera de care nu se despărţise până atunci.
Îngrijorat, l-am urmat cu paşi mărunţi, cocoşat de
teamă, încercând să nu fac nici un zgomot. L-am
văzut târându-se pe pământ, arătându-mi cu mâna în
partea stângă. N-am văzut nimic, dar eram deja una
cu pământul. În schimb, am auzit şoapte şi mişcări
furişate. Cunoşteau bine tehnica deplasărilor în
noapte. Iar faptul că se furişau, nu ne era pe plac.
Stăteam neclintit, aşteptându-i. După felul cum se
mişcau, era clar că nu ne simţiseră prezenţa. Nu
ştiam câţi ar putea fi, dar după şoapte, păreau mulţi.
Se apropiau, atenţi, la pândă. Vorbeau româneşte.
- Staţi pe loc, a strigat Andrei din spatele lor.
Locotenentul Ghinea se ridicase la rându-i cu ceilalţi
din jurul focului şi se apropiase cu armele în
cumpănire. Noi rămăsesem culcaţi în spatele intruşilor.
- Cine sunteţi? am întrebau vrând să le dau
impresia că sumtem mai mulţi.
- Români, zise una dintre siluete.
- Apropiaţi-vă cu mâinile ridicate.
- Cu mâinile ridicate, că vă zbor creierele se
auzi un glas de lângă foc.
I-am văzut respectând întocmai ordinele, şi
abia atunci ne-am ridicat şi noi. Iuga le-a luat armele, iar Ghinea a început să-i interogheze. Erau deai noştri. Scăpaseră de la Iaşi, dintr-un camion de
prizonieri.
- Prizonieri? Ce prizonieri? întrebă din nou
Iuga nevenindu-i să creadă.
- Ruşii ne-au luat prizonieri. Armata a patra
pare că a căzut şi ruşii o cară-n Siberia sau o
împuşcă pe loc.
- Asta-i minciună, izbucni Iuga.
- Taci dracului şi ascultă ce fac ai tăi, i-o
reteză Andrei, coborându-şi laba uriaşă pe umărul
scuturat de convulsii ale socialistului.
O linişte stânjenitoare se aşeză între noi. Ne-am aşezat în jurul focului din nou, dându-le câte ceva din
ce ne mai rămăsese. Pomana porcului.
***
(va urma)
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

Plecăciune în Ţara Sfântă
De ce Ţara Sfântă este Sfântă? Este o
întrebare
de
o
banalitatecrasă, dar ea
este necesară pentru
orice început de comentariu. Numită în antichitate şi Ţara Canaan,
această zonă cuprinde
Israelul (20.777 km²),
Cisiordania (5.879 km²)
şi Fâşia Gaza (360 Km²), importanţa ei mondială
fiind dată de cle trei mari religii care-şi au aici sorgintea: la Ierusalim, iudaismul, creştinismul şi islamismul, la care se adauga credinţa Baha‘i (Haifa
fiind centrul ei mondial, credinţă fondată în 1909 de
Bahá‘u‘llah).
Ţara Sfântă şi mai ales Ierusalimul este, fără
îndoială, locul de pelerinaj cel mai frecventat din
lume, Cartea Sfântă (Biblia) consemnând istoria izraeliţilor, faptele miraculoase ale lui Iisus, care au
creat creştinismul. Ţara Sfântă se înfăţişează ca o
carte deschisă tuturor pelerinilor, cu mesajul de pace
şi de înfrăţire între semeni, Ierusalim însemnând „cel
sfânt‖ (în limba arabă) şi „cetatea păcii‖ sau „temelia păcii‖ (în exegeza rabinică).
Din Vechiul Testament reiese că evreii şi arabii sunt fraţi vitregi, având tatăl comun pe
Avram/Avraam (86 de ani), căsătorit cu Sarai/Sarra
(100), constatând că nu poate avea copii, a avut, cu
acceptul soţiei, un copil cu slujnica arabă, egipteancă, Agar, pe nume Ismael („Dumnezeu aude‖); între
timp, Sarai a rămas gravidă cu Avraam (99 de ani)şi
l-a născut pe Isaac. Aşadar, Ismael şi Isaac, fondatorii celor două neamuri (evreiesc şi arab) sunt fraţi
vitregi: „Dar Dumnezeu i-a zis lui Avraam: Aşa cum
spun Eu:însuşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu
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şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia cu el legământul Meu ca legământ veşnic lui şi urmaşilor
săi de după el.
Cât despre Ismael, iată că te-am ascultat, iată că-l voi binecuvânta, îl voi face roditor şi-l voi
înmulţi foarte; douăsprezece neamuri se vor naşte
din el şi-l voi face un mare popor‖.
Deci fraţi vitregi, dar vitregia vremurilor şi a oamenilor i-a adus în stare de conflict, pe care-l dorim
vremelnic. Atunci, de unde atâta rivalitate, între cele
două neamuri, din trecutul lor comun, care se răsfrânge dureros, azi, locuitorilor aceluiaşi spaţiu
sfânt?
Nu voi descrie locurile sfinte pe care le-am
preumblat, ele se găsesc în ghiduri, cărţi, albume,
există o biografie internaţională impresionantă în
acest sens, aceste locuri trebuie atinse cu sufletul.
Pe orice creştin un pelerinaj la locurile Sfinte
înseamnă o reîncărcare spirituală, un pios omagiu
adus celui care s-a sacrificat pentru noi, oamenii.
Dacă pentru un musulman, pelerinajul la Mecca sau
Medina, cel puţin o dată în viaţă a devenit aproape o
obligaţie morală, pentru creştini acest fapt nu se impune, este liber comsimţit; eşti creştin oriunde în
lume, dar, mai presus de toate, trebuie să te comporţi
cu semenii tăi, în societate sau în propria-ţi casă
conform perpectelor creştine, de la cele zece porunci
primite de Moise până la pildele lui Iisus. Devine cu
atât de neînţeles cum unii din semenii noştri, care
cred că au înaintat prea mult pe drumul evoluţiei
umane, desconsideră aceste percepte care au condus
omenirea mii de ani şi s-au regăsit în creaţiile artistice de pretutindeni şi din totdeauna; nu numai că le
desconsideră (în fond, e treaba lor, Dumnezeu ne-a
indicat două drumuri, fiecare merge pe drumul său,
bun sau rău, toţi vom ajunge la Judecata de apoi, noi,
ca indivizi sau neamuri), dar îi îndeamnă şi pe alţii
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să se ralieze ideii şi mentalităţii lor, protestează public, ies cu aroganţă şi agresivitate, în mass-media
sau pe stradă, împotriva familiei creştine formată
dintr-un bărbat şi o femeie, în favoarea homosexualităţii sau pentru scoaterea icoanelor şi religiei din
şcoli etc., etc.

Pe plan mondial, anumite organizaţii stimulează, cu intenţii diabolice, promovarea drepturilor
minorităţilor de orice fel (etnice, religioase, sexuale
etc.). Asta înseamnă democraţia născută în academiile din antichitatea greacă: ca o minoritate să se impună majorităţii? Acceptăm acum marşurile provocatoare pe stradă în favoarea homosexualilor şi a
adoptării de copii de către aceştia şi vom ajunge,
poate, să acceptăm şi zoofilia (căci şi ei sunt minoritari şi treaba lor ce fac cu oia sau cu capra lor).
Creştinismul este model de viaţă şi comportament care şi-a dovedit perenitatea şi necesitatea
timp de mai bine de două mii de ani şi el va rămâne
în istoria omenirii ca o stâncă, indiferent de mărimea, forţa şi frecvenţa valurilor. Asta am simţit-o în
pelerinajul din Ţara Sfântă, începând cu Biserica
Naşterii Domnului de la Bethlehem, la Muntele Tabor, Cana Galilei, Nazaret, Capernaum, Ierihon, Iordan, Magdalena, Tiberias, Jaffa, Haifa, Emmaus,
Qumran, Marea Mediterană, Marea Moartă, Marea
Galilei, Valea Timna etc. şi sfârşind cu cele mai pioase locuri din Ierusalim: Muntele Măslinilor, Valea
Plângerii, Via Dolorosa, Sfântul Mormânt etc. sau cu
alte locuri memorabile: Masada, Caesarea, Apolonia,
Zidul Plângerii etc.
Străbătând în „cruciş şi-n curmeziş‖ cum ar fi
spus Eminescu, timp de două săptămâni aproape
întregul Israel, mi-am pus întrebări, ca odinioară
Dinicu Golescu, ce are deosebit această ţară faţă de
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noi?
Cred, în primul rând, că, raportat la suprafaţa şi numărul locuitorilor, Israelul (excluzând Hong Kongul,
care, de fapt nu-i ţară) are cea mai dezvoltată infrastructură din lume: te uimesc autostrăzile cu şase
benzi de circulaţie, excelent întreţinute, care se întretaie cu altele, poduri suspendate, tuneluri, drumuri
laterale, toate semnalizate corespunzător.
În al doilea rând, impresionează de la prima
vedere pădurea de blocuri, zgârie-nori sau hoteluri
cu 20 şi 60 de etaje, unele înfipte în stâncă, fiecare
bloc având o arhitectură aparte, personalizată, oferind ochiului o plăcere estetică. Şi nu numai în marile oraşe surprinzi această „pădure‖, dar şi în comunităţile umane mai mici. În localităţile majoritar arabe,
arhitectura diferă, este specifică acestei culturi şi
civilizaţii, aceste construcţii luxoase, dar de bun
gust, par desprinse din poveştile arabe. Dacă ai calcula populaţia după existenţa acestor locuinţe, populaţia ţării ar trebui să fie cel puţin triplă. Misterul mi
l-a dezlegat un ghid-taximetrist palestinian ortodox.
Ghidul palestinian avea o părere foarte bună despre
români, impresii lăsate de fostul primar al Bethlehemului, român la origine, şi de un medic român,
apreciat profesional, dar şi în plan uman. Iată de ce
orice faptă bună îşi găseşte efectul unde nu te aştepţi.
Comportamentul civilizat al oricărui cetăţean înseamnă, totodată, şi-o bună imagine pentru ţara ta.

Statul Israel construieşte astfel pentru potenţialii evrei din lume, doriţi să revină în ţara lor (care
primesc gratuit câte o locuinţă). Evreii bogaţi din
SUA sau din alte state din lume îşi construiesc sau
cumpără locuinţe ca o casă de rezervă sau pentru
urmaşii săi. Un apartament construit în Ierusalim, în
faţa Porţii de Aur (unde, conform tradiţiei iudaice,
195

Destine Literare
apare Divinitatea, şi unde va sosi Mesia, care va înlocui această poartă) costă circa două milioane de
dolari, iar un loc în cimitirul din aceeaşi zonă se vinde cu circa 35.000 de dolari. Este o politică demografică demnă de luat în seamă. În zona arabă, în
Bethlehem de pildă hotelurile şi casele sunt parţial
locuite, turiştii temându-se, dar fără temei, de eventuale conflicte. Am întâlnit câţiva palestinieni politicoşi şi cinstiţi, ca negustori.

În al treilea rând (ordinea este aleatorie), surpriza cea mare o reprezintă agricultura, făcută intensiv pe un sol neprietenos. Aşezările umane sunt construite, de regulă, pe munţi şi dealuri, lăsând câmpiei
o agricultură diversificată, specifică zonei deşertice
sau fertile. Culturile de palmieri, bananieri, cactuşi
(care dau fructe), măslini, caişi şi piersici, portocali,
mandarini, lămâi, pomelo etc. sunt protejate de folii
sau solarii, spre a le creşte productivitatea, solul arid,
nisipos este învins de sistemul de irigaţii „picătură
cu picătură‖, miile de kilometri de furtun alimentând
permanent şi constant plantele sau plantaţiile. Este o
exemplificare a parabolei că poţi scoate orice chiar şi
din piatră seacă, atunci când inteligenţa, munca, priceperea este pusă în sujba omului şi a necesităţilor
sale. Pe vremuri (ce vremuri!) aveam şi noi la Dăbuleni, pe nisipurile zburătoare îmblânzite de prof. Petre Baniţă şi echipa sa, culturi care ne asigurau nu
numai alimentele, dar şi mândria naţională (nu cu
vorbe, ci cu fapte).
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Multe învăţăminte poţi trage dintr-un pios
pelerinaj pe urmele Mântuitorului nostru sau a celor
care au refăcut, prin biserici, principalele momente
ale vieţii sale pământeşti, începând cu împărăteasa
Elena, mama împăratului Constantin, cel care a oficializat religia creştină, prin Edictul de la Milano din
313. Printre altele, şi faptul că la toate aceste lăcaşuri
sfinte nu se plăteşte nimic, nici intrarea sau acatistele; mai mult, la Sfântul Mormânt primeşti gratuit şio lumânare. De luat aminte! Tot ce retina ochiului a
reţinut prin văz, sufletul s-a încărcat cu mireasma
Divinităţii, va fi decontat în timp, îndepărtând
ineretele şi nedoritele păcate umane.
După o asemenea experienţă spirituală, numi rămâne decât să pomenesc cuvintele
Ecclesiastului: „Şi inima mi-am pus-o să cunoască
înţelepciunea şi cunoaşterea, zicerile şi ştiinţa de a
pricepe, şi iată că şi aceasta-i tot vânare de vânt.
Fiindcă‘n belşugul înţelepciunii e belşug de
cunoaştere, iar sporul cunoaşterii e spor de durere‖.
(Biblia, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu
binecuvântarea PF Teoctist, versiune diortosită de
Bartolomeu Valeriu Anania, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 2001, p. 850).
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Dragoș NICULESCU
(ROMÂNIA)

Poezii
CÎND PĂSĂRILE ZBOARĂ JOS
Era într-o vreme cînd păsările zburau foarte jos,
aproape la rasul copacilor, iar pînǎ şi dispariţia unei
monezi de pe fundul fîntînii publice îmi crea o stare
de vomǎ şi de masivǎ debusolare.
Mǎ aşezam la cîte-o masǎ afumatǎ, de sfert de secol,
şi începeam sǎ beau răcoritoare, ca sǎ îmi mai trag
sufletul.
Nu beam alcool, sau, mai bine spus, băuturi alcoolizate,
cǎci acestea, băute la diferite ocazii, îmi oboseau
organismul sensibil.
Prin faţa mea defila aceeaşi lume descleiatǎ,
lipsitǎ de însemnătate, cu comunicări succesive, cu
acelaşi mers
omenesc aproape automat, regulat, fǎrǎ de care
păpuşile acelea
n-ar fi putut înainta din punctul A către punctul B.
Se întîmpla sǎ mai cadǎ nişte bǎtrîni în faţa mea,
la o oarecare depărtare, şi, pînǎ sǎ mǎ ridic, vedeam
cum
păleşte o luminǎ electricǎ în băcănie, deşi era în
plinǎ zi
şi nu era aprinsǎ nici o luminǎ.
Şi atunci mǎ cufundam în mine şi mǎ întrebam ce
dracu‘
caut eu în oraşul ǎsta gelatinos, uzurpator de energii
vitale, lipsit de orice fel de perspectivǎ, în care existenţele
nu sînt decît nişte biete fantome într-o scenografie
extrem
de serioasǎ, tragicǎ, înşelătoare.
Nu găseam nici un răspuns, şi atunci cumpăram un
buchet de flori,
mǎ sculam de la masǎ şi, oprind o birjǎ, comandam:
―La garǎ!‖,
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deşi acolo, într-un fel de periferie a oraşului, nu
aşteptam
niciodatǎ pe nimeni sǎ vinǎ şi nici sǎ plece.

PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE
Cu răbdarea crestatǎ în somnul tăios al frunzelor,
cu testamentul ascuns sub ultimul butoi
al cramei mănăstireşti,
mǎ gîndesc sǎ inventez ninsoarea mecanicǎ,
mǎ gîndesc sǎ dorm o vreme pe nişte cuie de
levănţică,
pînǎ se va pensiona şi miliardarul care munceşte
benevol în farul de la ţărmul mǎrii,
pînǎ se va muta căţelul în pălăria lui Jan Steen.
Nu-ţi bucura imaginaţia cu rîsul deşănţat al servitoarelor,
untura nu se mai foloseşte de mult la unsul roţilor
universului,
iar tractoarele s-au dezvăţat sǎ mai asigure ordinea
printre filele cărţii de omagii.
Mai bine alungǎ musca din nările Sfinxului,
mai bine descoperă vreun secret al umanităţii
printr-un pod colbuit,
fiindcă zilele oricum scîrţîie ca nişte viori ologite,
fiindcǎ oricum la ―Alimentara‖ ultimii gestionari
joacǎ de douǎzecişişase de ani cǎrţi,
şi nu dau semne de obosealǎ.
A mai îmbǎtrînit piticul din statuie, tuşeşete mai des,
şi lumea zice cǎ Mihai Viteazul dǎ semne de
înzdrǎvenire,
acum, cînd pe sub poduri se-ntind şuncile la uscat,
cînd poţi fi sigur cǎ tramvaiul cu pene de struţ
rǎmîne calea cea mai sigurǎ cǎtre o bǎtrîneţe liniştitǎ.
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ORAŞUL PUSTIU
Nu te mai vǎzusem de mult şi te-am zǎrit deodatǎ
mergînd pe strǎzile oraşului pustiu în picioarele
goale.
Era cald, tu îţi ţineai pantofii în mînǎ,
iar eu te-am zǎrit din spate, şi te cunoşteam atît de
bine,
încît pǎrul, corpul şi mersul tǎu îmi fǎceau inima sǎ
batǎ
ca în preajma unei iubiri unice, explodînd în jerbe
de luminǎ în toatǎ fiinţa mea.
Ferestrele caselor aveau storurile trase.
Locuitorii oraşului stǎteau ascunşi dupǎ draperii.
Probabil vorbeau, probabil tǎceau sau ascultau acele
nesfîrşite concerte de muzicǎ simfonicǎ.
Erai doar tu, în picioarele goale, pe strǎzile pustii.
Am mers în spatele tǎu pînǎ departe.
Ai ieşit din oraş, ai luat-o pe cîmp, şi, cum te vedeam
din spate înaintînd prin iarba înaltǎ şi verde,
îmi pǎreai o fǎpturǎ aproape sǎlbaticǎ, ajunsǎ acolo
parcǎ
de nicǎieri.
Te-ai oprit, ţi-ai ridicat un capǎt de rochie, l-ai prins
în cordonul de la mijloc. Am continuat sǎ merg în
spatele tǎu,
sǎ mǎ apropii, şi, cînd am ajuns la cîţiva paşi de tine,
ţi-am spus:
―Cunosc o buturugǎ frumoasǎ în pǎdurea aceea din
faţǎ,
o buturugǎ mare, pe care ne putem aşeza şi ne putem
odihni,
tǎcea sau vorbi pînǎ la apusul soarelui, cînd va trebui
sǎ facem
calea întoarsǎ.‖
Tu te-ai oprit atunci, apoi te-ai întors, iar eu am
încremenit…
În faţa mea, privindu-mǎ, era o femeie bǎtrînǎ şi
urîtǎ,
cu un chip ridat şi pǎmîntiu, cu mîna tremurîndǎ…
Ea mi-a spus, cu un glas rǎguşit:
―Nu, buturuga pe care o ştii nu mai este de mult în
locul
din luminişul acela. Poate cǎ nici pǎdurea nu mai
este,
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şi ceea ce se vede în faţa noastrǎ nu e decît închipuirea
acelei pǎduri în care am intrat de atîtea ori şi ne-am
ascuns
în rǎcoroasele ei întunecimi. Spune-mi‖, mi-a mai
vorbit
femeia aceea bǎtrînǎ, ―eu nu merg mai departe, mǎ
opresc aici.
O sǎ mǎ însoţeşti, pe drumul de întoarcere, pînǎ la
oraşul acela
pustiu?‖
Am stat o clipǎ ameţit, în tǎcere, apoi i-am putut
vorbi:
―O sǎ te însoţesc. Oraşul acela, în care nu vom auzi
nici o şoaptǎ,
va rǎmîne de astǎzi unul plin de amintiri fǎrǎ
rǎspuns…‖
OAMENII SINGURI AI LUMII
Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii,
fiindcǎ ei, într-adevǎr, cunosc taina singurǎtǎţii,
lor le sînt iertate multe pe pǎmînt şi în cer,
lacrima lor miroase a sfinţenie,
iar icoana lor, ce încǎ se sǎvîrşeşte,
va fi un grǎunte de luminǎ care va lucra şi pentru
alţii.
Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii,
cǎci oamenii singuri sînt cei mai singuri dintre cei
care
vieţuiesc, ei cînd mutǎ o piatrǎ cu mintea şi cu sufletul
nu cer ajutor nimǎnui, ei cînd uitǎ mirosul dimpreunǎ al florii
îl uitǎ fǎrǎ grija amintirii, îl uitǎ ca pe un fel de uitare temeinicǎ,
ca pe o datorie care sîngerǎ din adînc.
Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii.
Frunzele pe care le vedeţi cǎzînd din copaci
nu sînt altceva decît acoperǎmîntul cald al sufletului
lor,
fulgii albi ai iernii nu sînt altceva decît acoperǎmîntul
cald al sufletului lor, stropii grei şi binecuvîntaţi ai
destineliterare@gmail.com
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ploii
nu sînt altceva decît apa cu care sufletul lor va putea
da
mǎrturie despre greutatea în sine a marelui adevǎr.

Adu-ţi deci lampa veche şi nişte mere coapte
cît timp îţi porţi ficatul ca pe-un pǎmînt de flori,
vor anii trişti s-o şteargǎ pe fluviu, într-o noapte,
în bǎrci cu lǎutarii cîntînd uşor din viori.

Aveţi grijǎ de oamenii singuri ai lumii,
cǎci va veni vremea cînd ei nu vor mai fi,
şi odatǎ cu ei va muri frumuseţea dureroasǎ a singurǎtǎţii,
iar pe pǎmînt nu vor mai rǎmîne decît oamenii nesinguri,
cei care îşi vor cǎuta alinarea în solitudinea unor
pustiuri
de neînţeles, de neatins, şi vor striga sǎ se întoarcǎ
printre ei aceia care, murind cu spor în fiecare zi,
au înţeles cǎ aceasta înseamnǎ o rǎsplatǎ,
o mare şi neasemuitǎ rǎsplatǎ.

Dezleagǎ depǎrtarea, aprinde foc de vreascuri,
tu, cavalerul tristei figuri de semizeu,
cǎci şi-au pierdut arhangheli condurii printre teascuri
tot bǎtucind lumina din boabele de seu.
Azi, de exemplu, creşte fasolea din morminte,
mîine, la ora asta, va dǎnţui un cal,
contemporan, haiducii mai fumegǎ prin flinte,
iar decît altul, unul e totuşi mai egal.

PROVIZORIU

Sǎ ne prefacem singuri, cǎci rana e în toate,
dorm prinţii amǎgirii pe oasele din turn,
a mai rǎmas cu dinţii sǎ muşte din abate
vreo nubilǎ fecioarǎ cu sînge taciturn…

În patul cu speranţe plouǎ din cer mirese
şi stǎ cu lumînarea aprinsǎ un zevzec,
se-mpart gogoşi cu urdǎ pe strada Zece Mese,
amantele de beznǎ se-ndrǎgostesc sub bec.

Ce vremuri schimbǎ cheia şi pescuiesc drapele!
Parcǎ mai ieri fǎina o tot schimbam pe gaz…
Fii tu deci paratrǎsnet la cioburi mari de stele,
cînd hoţi de ghindǎ ţara o vînd pe-un blid de praz.

În cîte-o dimineaţǎ rǎsunǎ veşnicia
ca un oracol hîtru şi îmbuibat cu vin,
din catifeaua minţii abdicǎ laş pruncia,
şi-atunci, nevasta tristǎ se-ncurcǎ c-un vecin.

Eu unul merg la Troia, sǎ vînd acolo fluturi,
trimiteţi-mi rǎdvanul cînd vreţi sǎ mǎ întorc,
miros în vînt istorii şi mǎ-nfǎşor în scuturi
pe lumea ce se-nchinǎ la cǎpǎţîni de porc.

Munții Retezat
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU
(ROMÂNIA)

Cele trei trepte de la evuiana rachetă lirică
(I) Metaforele autenticităţii scrâşnind. Cu
deosebit suflu liric, învolburat, ori torenţial, în legea
avalanşei, crispat, sangvin, scrâşnit, cu „modestia―
marilor pugilişti, după cum îi dictează stihul, se arată
în anticamera cristalizării în adâncime a poeziei, şi
Eugen Evu (născut în zodia Fecioarei, la 10 răpciune
1940, în Hunedoara-Dacia, absolvent – în 1962 – al
Şcolii Profesionale de Metalurgie din urbea natală,
după care îşi face temeinicele studii liceale, bacalaureate în anul 1967, din anul următor frecventând
cursurile Şcolii Postliceale de Termotehnică din Hunedoara, absolvind-o şi luându-şi Diploma de termotehnician, în anul 1970), prin Ţara poemului meu
(Bucureşti, Editura Cartea Românescă, 1983), undeşi rosteşte răspicat, în tonalitate păunesciană (ori ca,
mai demult, Mihai Beniuc, sau Miron Radu Paraschivescu, şi mai încoace, Geo Dumitrescu, sau Nicolae Labiş), Cuvântul poetului exemplar către
cetăţenii oraşului său:
«N-am privit viaţa prin gaura cheii, / N-am
nimic împotriva promovării femeii, / Vă asigur, tovarăşi, n-am nimic, / Săptămânal trimit morţii câte
un plic / [...] / Nu vă temeţi, n-am nimic, n-am nimic, / Sunt egal cu acei care-mi cer ca să zic / Cum
în faţa a toate suntem egali: / Vulturi, hiene, şacali,
papagali, / În faţa uşorului, ca şi a greului...».
Eugen Evu cu zâmbet
biruitor-adecvat la echipamentu-i de cosmonaut recent sosit
din Lună.
Se întrezăreşte aici şi o
„scintilaţie
freudiană―,
ca
reacţie firească la o posibilă
„sentinţă―, la o probabilă
„izgonire― din cetatea lui Platon.
Fluxul poematic al acestei cărţi, între măreţe simboluri şi veritabile metafore plasticizante, antrenează
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curenţii de adâncime expresionistă, ca la Rilke ori
Blaga:
«...Din găvanul de / Fagur al lunii ies viezurii
vărgaţi, stârnind / Volburi de fluturi lăptoşi. / În
lanuri galbene se deschid sarcofage de rouă, / Pe
covoare de pir laptele crud al ştiuleţilor...».
Poemele din partea a doua a volumului, după
anunţate, torenţiale «ploi, deviindu-ne fiinţa», cunosc „retragerea la matcă―, limpezirea, luând apreciabilă distanţă faţă de „imaginarul demolator―:
«Imagini care se revarsă şi distrug; / [...] / Am locuit
în ele şi-acum fug, / Şi-n urma lor singurătatea geme. // Imagini respirate-odinioară, / Imagini ce ne-au
smuls din adevăr...» (Sertarul cu frunze).
Ca suprafaţă lirică, dacismul, dar şi ca ecou
al istoriilor, îşi află suportul în poemele lui Eugen
Evu, unde muntele capătă semantismul din Creştinismul Cosmic, de punte spre astralitate, de preot la
nunta mioritică. „Spuma laptelui―, Luna, îşi îmbracă
mantila semnificaţiilor arhaic-thanatice. Câmpia
cunoaşte proiecţia celestă. Tăbliţele sacre, evident,
de la Tărtăria-Hunedoara, conţinând, după aprecierea specialiştilor, cea mai veche scriere se pe
planetă, sunt martori ai nuntirii cu eternitatea:
«Cald sângele nostru are limpezimea de munte / [...]
/ Acolo e nunta / Stărilor noastre de beatitudine
aspră. / Acolo ne adulmecă izvoarele răcoroase / Cu
boturi de fiare domestice. Acolo / Cald sângele nostru scaldă, sub lună, / Tablele sacre...» (Cald sângele
nostru).
În poemele cele mai autentice, mai vibrante,
cu sunet din cel mai ales bronz dacic (Arheologie,
Sarmizegetusa Regia, Sanctuar dacic I, Sanctuar
dacic II, Valea de pietre, Inscripţie), Eugen Evu
elogiază arheul Valahimii.
(O variantă a recenziei Metaforele autenticităţii scrâşnind..., de I. P.-T., a fost publicată în
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revista Orizont – Timişoara, redactor-şef: Ion Arieşanu, secretar general de redacţie: Anghel Dumbrăveanu – anul al XXXV-lea, nr. 12 / 832, 23
martie, 1984, p. 3.)
(II) Aumbra „omului fructifer― şi oglinda
părţii-dictator din întregul-lirosof. După mottourile
blând-vectorizatoare de distins receptor întru poezie,
semnate de Terenţiu („Să înveţi de la duşmani e
înţelept...― / „Complezenţa îţi aduce amici, adevărul
naşte ură―), de Dumitru Constantin Dulcan („Notele
mele critice [...] nu sunt venite din ura faţă de ceilalţi
[...]―) şi de Tom Waits („Pianul era beat, nu eu―),
mottouri ce parcă se vor „sfântă triadă constelatoare―, „nimbuitoare―, la recentul volum de versuri,
Aumbre, de Eugen Evu (Târgovişte, Editura Singur
[ISBN 978-606-93039-4-8], 2011; pagini A-5: 60),
eroul liric se metamorfozează în Ariadnă, invitândune în „labirintul-triunghi―, în orizonturi ale cunoaşterii metaforice ca „aure / aurore la cele trei
unghiuri―, din cele trei cicluri: Urâciunea nopţii lui
Novalis (adică propriu-zisele A-umbre, cu peceţile
thanaticului), Triada („Profania―, „Epifania―, „Axis
mundi ars poetica―) şi Mitopoeme.
Aşadar, în prezentele a-umbre eugenevuiene, un interesant erou
liric îşi lasă în graţioasă
„urmărire trilaterală― cosmicele-i evenimente / trăiri
cotidiene, „ariadnizându-şi―
clipă-de-clipă eternităţile ca
„astralisie― (cu conexiune
firească în Astralis, de Novalis), ca „eternă reîntoarcere― şi ca „plonjare / recristalizare în mit―.
Eroul liric în „astralisie― se angajează mai
întâi, lirico-semantic-sincretic, în Ţara-cu-Dor, în
„foamea dintre energii―, rupând „viaţă din stihii―,
când a (din a-umbre) îşi păstrează valoarea arheică /
arhaică, de „la― / „către―, „în umbra viului cel mereu
în ghearele morţii― (semnificaţie conservată în expresia de-a „pui-à-Gaia―, desemnând jocul copiilor /
adolescenţilor de-a puiul „direcţionat― spre thanatic-ascensionala / zburătoarea divinitate pelasgă >
valahă, Gaia / Pajura), întrucât atâta vreme cât mai
ai umbră mişcătoare în privelişte şi existenţa-i „asidestineliterare@gmail.com

gurată―, apoi îşi revendică „privarea de înţeles―,
„mereuritul fără―, adică „fără-de-umbrele― elementelor / particulelor, atât de îndrăgite de poet, fireşte,
în deplasarea lor spre roşu, «între Hubble-n jos şi-n
sus» (ca să apelăm la cele din Epifania – p. 26).
Pe această franjă lirico-semantic-sincretică,
motivul nopţii nu mai este cel de factură romantică,
îndeosebi, cel din Astralis, de Novalis, cu un erou
liric tangent la o ordine cosmică / teluric-celestă,
căci devine – la Eugen Evu – paradoxist, „urâciune―,
«femeie fără buze, lut / al deltei somnului cel mut, /
căzut din nedivine fapte» (Urâciunea nopţii lui Novalis – p. 6).
„Neoastralisianul― (dacă ni se îngăduie
această vocabulă) – ca erou poematic eugenevuian –
percepe nuntirea lumilor / elementelor drept „Cruce
suspendată-n Roată― (Mortificare – ibid.),
deoarece el este «omul lumii ars de Dor / de sinea
lumii-n sinea mea / lumina lumii Patria / în felurimea El şi Ea» («Eu scriu, tu scrii...» – ibid.).
El îşi caligrafiază sinea / sinele dinspre strămoşul
său hunedorean, dinspre întemeietorul Dinastiei
Corvineştilor, pe-al cărui mormânt stă scris: „S-a
stins lumina lumii...!― (cu conştiinţa clară a Poetului
ca Lumină-a-Lumii).
După cum se relevă tot din această întâie
secţiune, eul / eroul poematic îşi „probează― chipurile, ori „măştile―, pe diferite segmente temporale,
prin ere / evi, fie cu suflet de Cain / Abel, fie cu suflet de Pithagora, ori de Omar Khayyam, Edgar Allan Poe, Rabindranath Tagore ş. a. (cf. De Nevermore – p. 7); sau, în emistihuri ale „decadei de
aur―
(«Colo sus de Vis / De cuvânt nescris – / Cel
de neucis... / [...] / Melos arde nins, / Fruct din Paradis / Am muşcat setos...» – Aina Daina, Leroi Ler !
– p. 9), amintind „oralitatea cultă― a Zalmoxianismului, salvând Valahimea prin milenii. Peregrinarea-i a Dalbului-de-Pribeag («Dalb ca spinul înflorit
/ Sferic pe colină schit...» – p. 8), cu «Soare cosmozeu / Sinele din eu» (Incantaţie din Apheyron – p.
10), având un „Graal-craniu― de „umplere― «la izvorul somnului, / în grădina Domnului – / Fiu-din-Cer
al Omului» (p. 11), printre «energii energofage»,
printre «oarbe catarge» (unde «viaţamoartea e bolnavă» ca şi «Curcubeul, sacra navă» – Aum mane
padem hum – p. 15 sq.), pentru «toate vieţuirile, /
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străinind iubirile, / stigma-dogma-ştirile / care cad
putrezitoare / în cunoaşteri sublunare – / monolog cu
Dumnezeul / pluralismului, ateul, / [ce] te ucide ecologic, / genezic-escatologic...», până ce se arată «copiii din flori ai Nopţii-n bătrâna epopee» (Catren
post-nupţial – p. 18), permitându-se «restituirea luminii ca femeie» (ibid.).
Eroul
liric
în
„profan-epifaniaaxismundiană― (dacă mai poate fi îngăduită şi
această sintagmă) se relevă tot pe „sigurul― traseu al
Dalbului-de-Pribeag, dar din Ţara-fără-Dor, „ţara―
din „triadă―, unde «Eul primordiei e mai tare ca /
Moartea», unde, într-un neobacovian orizont aude
însă «antimateria râzând» în faţa «materiei plângând», deoarece, pe-aici, prin sacrul Unu, prin sacrul
Întreg-Cosmic în care suntem zalmoxiană parte,
„infinită―, fireşte, «spaţiul-timp-mişcarea / sunt circulare într-Unul» (Profania – p. 25) şi «Ore-HoreOrnice / Zodii rezonante ne sunt. / [...] / Nu este
masculin / da femininul. / Yahoo!» (ibid.).
În „deplasarea lui spre roşu― (căci „deplasarea spre albastru― încă nu-i cunoscută, pentru că
„n-a început― vreodată în Sistem), eroul liric eugenevuian „se ‘cearcă noician―, mai iute decât lumina,
pe «un drum sburat ca gând de zeu», în „dimensiunea eului―:
«Între Hubble-n jos şi-n sus / Poezie – ochi compus /
Sanctuar pe umeri dus. // Instabila-mi devenire /
între Sine şi trezire...», trezire dintr-o «Memorie
freatică / Heraclito-eleatică».
Este, altfel spus, «Diafan naiv prezent / Din
arheus inocent.» (Epifania – p. 26), pentru că ajunsa deja la axis mundi ca dacic-bradul lumilor din vârf
de Cogaion, sub care-i iniţiatica peşteră-cosmos, din
care întotdeauna eşti „privegheat― în angajarea ascensional-piramidală (şi ca non-ens, şi ca FătFrumos, şi în calitatea de nemuritor, de Cavaler al
Zalmoxianismului) până într-al nouălea cer, care nui altceva decât Împărăţia / Ţara-Tinereţii-fărăBătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte. Pentru că numai
aici, după ce a constatat că şi «cerul e jumătate / un
cimitir / răsturnat» (Retrotime – p. 28), după ce a
văzut «starea împărăţiei în satrapii», că «adevăratul
absolut zeu» (Tommaso Romano – p. 29) este Hazardul, după ce s-a convins că «mielul şi puiandrul
de lup zburdă pe mormintele anagnozei» (p. 31 sqq.)
etc., eroul liric, într-o «Euristică rebelă, / a-nghiţit
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rana ca perlă...» (Axis mundi ars poetica – p. 27).
Eroul liric – dinspre o „recristalizare mitemică― – închide „triunghiul fiinţial― într-un mod
profund-lirosofic, într-un impresionant-distinct orizont al cunoaşterii metaforice, după un sublimat
„cântec întrerupt― (unde, «la ieşirea din pădurea /
străbătută-n jos şi-n sus, / şade moartea cu securea /
răsărită spre apus» – p. 40), după o acută „suferinţă
de a scrie― («în semantica pădure», în «maieutica
bătrânei Lumini» – p. 41), după ce îşi vede în
oglindă aura crăpată («Sunt zeu şi-mi simt aura fisurată / La sanctuarul spart între movile / Mă latră lupii-n taină vinovată» – Eres protodacic, p. 42 –, mai
mult ca sigur, din steagul Daciei), după ce verbul
(nu Verbul) îi este aşteptat «de-un gerunziu al jocului / undeva, în pădurea semiotică, dincoace de-o
moarte...» (Mă născu şi muri – p 43), după ce „Fiii
Cerului― «s-au răzvrătit la-nceput / pe lumeni de
alun radiestezic, zăvelc, / în ureche sidefie, de melc»
(Uriaşul – p. 45) şi după ce – Egregorul (p. 47) – s-a
convins că «animale politice[-s] clone / [şi] cartea ca
un ciclotron e...», obligându-l să observe – în Epoda
prostiei gravide (p. 55) – că «peste tectonice suturi /
prostia-i idolul zeiesc / maimuţărit de boşi», că «în
paşalâcul schizofren, / prozelitismul cu sufragii, /
elite-n veac oligofren / îşi flutură energofagii» şi că:
«Trei muze fecioresc stihia: / Frica şi Foamea, altfel
zis, Prostia. // De-i omul fructifer tragic-ferice / L-or
jefui vandalii, zice / Partea din Stalin a lui
Nietszche.».
(Versiuni ale recenziei Aumbra „omului
fructifer― şi oglinda părţii-dictator din întregullirosof, de I. P.-T., au fost publicate în revistele:
Lumină Lină / Gracious Light – New York, ISSN
1086-2366, director: Th. Damian – anul al XVIIIlea, nr. 1 / ianuarie – martie, 2013, pp. 57 – 59; Poezia – Iaşi, ISSN 1582-0890, director / fondator: Cassian Maria Spiridon, secretar general de redacţie:
Marius Chelaru –, anul al XIX-lea, nr. 2 / 64), vară –
«Poezie şi frumos» –, 2013, pp. 230 – 233. Etc.)
(III) Poetul de lângă sinea ca zerograviditate
şi parapantă cu vultur. Apărut în colecţia „Literatura
română contemporană― a vestitei edituri bucureştene, Minerva, volumul de poeme, Penultimul romantic (ISBN 978–973–21–0867–3, 2012; pagini A-5:
144), de Eugen Evu, prin titlul „întregului poetic deaici― şi prin „substanţa lirică― a textului de la care se
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împrumută titlul „întregului― (infra), vrea să certifice peste anotimp, în nici un caz c-ar face trimitere
estetică la curentul literar ce-a dominat secolul al
XIX-lea, ori că şi-ar declara vreo apartenenţă la
principiile romantismului (ca Eminescu, bunăoară:
«eu rămân ce-am fost: romantic !»), ci, dimpotrivă,
faptul că, în serie, el / poetul – temperat-paradoxist
de esenţă – „nu-i ultimul om din lume―, dar nici
„primul― (Adam-ul): el este, în ultimă instanţă,
„penultimul― ca ens dintotdeauna romantic, adică
ins „visător―, „melancolic―, „romanţios―, poate,
«printre strigăte», de hiene, până la a se neftini – cu
fiinţarea-i profundă – în „cântec― (infra: «cântec am
fost»), ceea ce-i valabil şi în postexistenţă, de vreme
ce-şi reprimeşte harul şi „scânteietoru-i verb― întru
hărnicie, întru „sporirea nesaţului născător de lumină― cu „nelumeasca-i iubire de semen―, în vecinătatea expresionistă a morţii, aflată în seama Moirei –
personificare de forţă în destin –, nu pur / profundromantic-eminescian – «nu credeam să-nvăţ a muri
vreodată, / pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi...»
(Odă – în metru antic) –, nici ca „ultim―, ci numai
ca penultim om revoltat a se fi născut să moară fără
voie: «Reprimit harul şi verbul lui scânteietor / Al
hărniciei – cel mai viu între stimuli / Şi din care
zeitatea râzând face semne // Acelaşi printre strigăte
cântec am fost / Voi fi întrerupt şi revenind / Din
propria-i recunoaşetere vie după / Ce sacre izvoare
mă reumplu de straniu / Sporind nesaţiul ce naşte
lumină / Şi lecuindu-ne de moartea celor / Ce nu au
mai ştiut suporta // Cu nelumeasca-mi iubire / Pentru ai mei, cei care cel mai / Puţin m-au înţeles şi
primit / Despre ceilalţi asemeni nouă / Mi-au vorbit
răsunând sfinte daruri / Moira şi din ascunderea
sinelui propriu / Omul revoltat a se fi născut / A
muri – fără voie.» (Penultimul romantic, p. 103).
Eugen Evu, poetul
temperat-paradoxist
în
esenţă (supra), aduce în
complementaritea
poemosofică,
adică
„poemeseică― (< poemeseu
[vocabulă ce-adesea mult îi
place ca s-o zică] + suf.
dim. -ică), şi întru întărirea
argumentaţiei, ars poetica
– mai „de din vale de rodestineliterare@gmail.com

venele lirismului― –, sau poemul „cu sânge nou /
zburat― întru sfericitate, întru perfecţiune şi absolut,
instanţă desemnată, fireşte, prin entelehie:
«Sanscrita dezfrunzirii-i rădăcina / coroanei ce sentoarce spre lumina / continuei Pulsaţii, clorofila /
prin rămuroase-accederi... Poezia / ca sânge nou,
zburat, entelehia.» (Încheiere / Cheia din muguri, p.
144).
Tot din această complementaritate lirosoficevuiană, este invocată şi se relevă Enuma Eliş, ca
geneză sumeriano-babiloniană, în „cicluri de cicluri―
energofage, ori devoratoare / autodevoratoare, pe
spirală galactică, Eugen Evu mergând – pe urmele
Scrisorii I de Eminescu – până-n tabloul stării de
zero a universului (cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Istoria religiilor, vol. I – Din paleolitic / neolitic, prin
Zalmoxianism, până în Creştinismul Cosmic al Valahilor / Dacoromânilor, Timişoara, Editura
Aethicus, 2001, pp. 5 – 22), spre a evidenţia „sinea
ca zerograviditate―: «Prin pierderi şi dezastre întrevăzui seninul / Repetitivul ciclic din sine răzbunat /
Abia veniţi ne spus-au că astfel ni-i destinul / De
când „Enuma Eliş― dintâi s-a întâmplat. // Precipitat
prin semne profetic deductiv / E-al nostru sens în
legea din sine-a Devenirii / Energofage-n eon Dimensiuni, captiv / E cercul în Spirala galactică şi-a
firii // Miliardele de oameni ce-aşteaptă împlinirea /
Promisiunii sacre se numără invers / Ca timp ce se
resoarbe ca iarăşi să se nască? Vers / zero gravid de
Sineşi, cândva Dumnezeirea…» («Promisiunea», p.
131).
Dar şi spre a „materializa― – din
„zerograviditate― – zborul sinelui ca parapantă cu
vultur ce atestă înzestrarea-i cu indiscutabilă / incontestabilă acuitate a percepţiei cosmice, a fiorului
cosmico-teluric (de dincolo de farmecul paradoxistei
enumeraţii polidimensionale / polidirecţionale, dintre clopote / genom şi nondimensiune): «Sub
parapante, sub vulturi, / Sub clopote, sub hermeneutici, / Sub aestetici, sub incoerenţe, / Sub sacru-n
profan, / Sub lespezi, sub cuante, / Sub microscop, /
Sub telescop, / Fiind veriga lipsă, / Fiind
nondimensiunea, / Nu te mai aştept, / Frate celest. /
Îngemănare / Străpunsă Eşti aici, / În mine eşti /
Sacru desculţ / Prin ecoul amazonic / Al genomului.
/ Îmi număr morţii. / Toate cad în zero instabil, /
Totul sieşi se resoarbe, / Al lumii sine / În al lumii
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sine. / Plânsul meu râde.» (Consolarea, p. 11).
Paradoxizarea lumilor (mai exact spus, conjugarea paradoxurilor lumii noastre la moduri lirice, epice, dramaturgice), principiu fundamental al
esteticii paradoxismului, principiu pe care l-am
semnalat în urmă cu mai bine de trei decenii, atât la
întemeietorii curentului, Vasile / Vasko Popa, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu ş. a.,
cât şi la cei din „valul― / „promoţia― noastră şaptezecistă, pe creastă cu Marcel Turcu, Eugen Dorcescu,
Eugen Evu, Mircea Dinescu ş. a. (pe-atunci, pe când
Eugen Evu, „tânărul poet―, caligrafia, tot paradoxist,
şi aceste versuri de revoltă la adresa soţiilor de dictatori „centrali―, „[euro]regionali― etc., promovate fără
vreun merit în posturi-cheie ale societăţii: «N-am
privit viaţa prin gaura cheii, / N-am nimic împotriva
promovării femeii...» – supra), îşi găseşte – în volumul Penultimul romantic (2012) – un „maestru―
de apogeu, antrenând în textul poematic (cu marele
risc de-a fi etichetat de „chibiţii-stihuitori―, de „neiniţiaţii în poezia de creastă a veacului nostru― drept
hermetic) un bogat lexic (din zeci de stiluri funcţionale ale limbii pelasge > valahe) cu polivalenţă lirico-semantic-sincretică şi, mai ales, cu un spor
oxomoronizator întru catharsis şi verosimil la înalte
rafinării stilistice: «Bizar impuls de-a scrie poezie /
Să smulgi din aparenţe insomnii / Bătrânul chin,
urâtul lumii vii, / Cândva visai că moartea-i viaţă
vie. / Ceva din om ce nu îi aparţine, / Insinuant ca
un ecou căzut / Al fiinţei din splendorile divine? /
Etern prezentul fără de-nceput? / Tu, suflete, îi converteşti pelinul / În mierea femininei tale stări / Nu-i
vinovat interstelar preaplinul, / Flămânda sieşi
moarte-n disperări / Reminiscenţa arderii-i lumină /
Venind buimacă-n limpezimi ce dor / Din chiar sămânţa fiinţei ne dezbină,-n / Cunoaşterea vinovăţiei
lor? / Doimea-n vulnerabila-i substanţă / Binom
eclectic, sadomasochist / Pe curcubeu ca doliu şi
instanţă / A asupririi, din esenţe, trist / Multiplă, prin
proporţii, iad cu clanţă? / Străinul Gând fricos îngenunchează / Boltită fruntea zeului rebel? / Hermafroditul curcubeu pe-o rază, / Logos gravid păscut
mormânt, de-un miel? / Apostoli psihologi vicleni,
şamanii / Ca felurime-a Unului Sfărmat? / Etern sentorc prin golurile stranii, / Orbi sacerdoţi ai Verbului trădat? / Sau opera-i adoră? Să-i devore / Ca să
sporească Noaptea-n zbor rotat / Miriade galaxii,
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astrale Hore / – Netimp visat?» (Oximoron, p 129
sq.).
Distinsul Receptor de Poezie din Penultimul
romantic (2012), de Eugen Evu, în afară de trăirea
întru catharsis a textului – dinspre hermafroditul
curcubeu, Unul sfărmat, Verbul trădat, Netimp etc.
–, cu certitudine, dovedeşte şi „înaltă dotare cu echipamente, senzori etc.― întru receptarea mai înaltă a
calităţii limbajului lirosofic eugenevuian dintr-o
serie de stihuri ce trimit la alese lecturi filosofice
(„specifice senectuţii―, s-ar putea zice, „dar nu obligatorii―), de la Platon (Banchetul – Androginul ca
«doime-n vulnerabilă substanţă»), până la cele mai
recente istorii ale religiilor, ori până la marii filosofi
ai secolului al XX-lea: Jean-Paul Sartre, Constantin
Noica (Sinele / Sinea, Logosul / Verbul etc.) ş. a.
Sinea eroului / eului liric eugenevuian cunoaşte „zerograviditatea― pentru că, de fapt, moartea
este de sine gravidă, pentru că – ars poetica oximoronică / paradoxistă – face ca Poetul să fie devorat /
aneantizat de propriile-i cuvinte:
«Spic al răbdării poezia / Vârstei continue / Luminiscenţa ei pierdut / Resorbită în grăunţele cuvintelor. / De copil le-am înţeles cum / Prind aripioare /
Multiplicându-l pe unul – / Străpuns. / Însă, vai,
secerişul infam / Aritmie a mulţimii / Ca moarte /
De sine gravidă / Număr hotărât / Cât să fiu mâncat de cuvinte / Ca pâinea / Cu semnul crucii în cuţit
/ Fulgerat.» (Poezia mea, p. 130).
Pentru că prin scris / operă, cu zidirea de
sine, în cosmicitate şi, apoi, ca născătoare de cosmicitate, prometeic ori nu, „revoltat-Poetul― este (în
cazul de faţă, Eugen Evu-i), dintotdeauna, energie
vectorizată în entelehie şi întru catharsis,
neîncătuşabilă – cât sunt vremea şi vrerea – în vreo
temniţă a Fiinţei, ori din priveliştea Fiinţei...
(Versiuni ale cronicii Poetul de lângă sinea
ca zerograviditate şi parapantă cu vultur, de I. P.T., au fost publicate în revistele: Contraatac – Adjud, ISSN 1841-4907, redactor-şef: prof. dr. Adrian
Botez –, anul al XV-lea, nr. 32 / iunie, 2014, p. 120
sq. / www.adrianbotez.com; Noua Provincia
Corvina – Hunedoara; ISSN 1841-4478, directorfondator: Eugen Evu, redactor-coordonator: Ion Urda –, anul al XVIII-lea, nr. 67 / iunie, 2014, pp. 82 –
84. Etc.).
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Ion Vinea entre le premier manifeste du dadaisme et l’heure des fontaines
Un moderniste
raffiné, l‘auteur du
premier manifeste du
dadaïsme (Avertissement incendiaire –
publié à Bucarest,
dans la revue Chemarea, Ier année, no 1
/ 4, octobre 1915),
celui qui „a surnommé― son ami, „plus
jeune seulement d‘un
an―, Samyro / Samuel Rosenstock, en lui donnant le
célèbre nom littéraire Tristan Tzara (cf. PTDelrc,
107 – 115), est le poète Ion Vinea (son nom réel:
Ivan Eugen Iovanache, Giurgiu, 17 avril 1895 – 5
juillet 1964, Bucarest), le partisan de „l‘état révolutionnaire permanent― soutenu comme tout directeur
de la revue / le groupe d‘ avant-garde dadaistexpressionniste, Contimporanul (1922 – 1932), qui
pendant la plupart période de sa vie a accompli son
volume monumental, L‘heure des fontaines, un incomparable chant de signe car, celui-ci apparut en
1964, peu avant le passage du poète pour l‘éternel
horizon du Royaume-de-la-Jeunesse-sans-Vieillesseet-de-la-Vie-sans-Mort (le Paradis du Zalmoxianisme, l‘Eden de Dacia).
L‘unique recueil de vers paru anthume de Ion
Vinea, L‘heure des fontaines, est en fait le premier
appartenant à une „tétralogie lyrique― projetée depuis 1955 – 1960, qui réunis les „poèmes d‘une
vie―, répandus généreusement dans les revues
(commençant avec les poèmes parus dans Simbolul /
„Le Symbol― – la revue publiée par Ion Vinea et
Tristan Tzara d‘où les deux prennent l‘enthousiasme
du „premier dadaïsme― – et continuant avec les
poèmes publié dans Noua Revistă Română / „Nouvelle Revue Roumaine― , Seara / „Le Soir―, Rampa /
„La Rampe―, Facla / „La Flamme―, Cronica / „La
Chronique―, Adevărul / „La Vérité―, Chemarea /
„L‘Appel―, Omul Liber / „L‘Homme Libre―, Cuvântul Liber / „Le Mot Libre―, Umanitatea /
„L‘Humanité―, Adevărul Literar şi Artistic / „ La
Vérité Littéraire et Artistique―, Gândirea / „Le Pendestineliterare@gmail.com

sée―, Cugetul Românesc / „L‘Esprit Roumain―, Contimporanul / „Le Contemporain―, Viaţa Românească
/ „La Vie Roumaine― , jusqu‘aux poèmes publiés
après la chute du décennie „proletkultiste― dans les
revues Steaua / „L‘Étoile―, Contemporanul / „Le
Contemporain― etc.), et ceux qui se trouvent dans
des dossiers „inédites―, dans des tiroirs, tétralogie
qui n‘a été jamais parue grâce à la „préoccupation de
la postérité jusqu‘au présent― : (II) Steaua Somnului
/ „L‘Étoile du Sommeil―, (III) Exil / „L‘Exil―, (IV)
Aievea „Évidemment― (cf. VOp, I, LXII).
Il a publié aussi des intéressantes récits, des
nouvelles, des romanes : L‘incantation et les fleurs
de la lampe (1925), Le paradis des soupirs (1930),
Les somnambules (posthume, roman en deux volumes, 1965) etc. (cf. CLrex, 13 et passim; CrohL,
II, 371 – 395; PTGrp, 110 – 112; PTId, 5 – 117;
VOp, I, 37 et pass.).
Dans les créations de „jeunesse― il y a dans
la lyrique de Ion Vinea les influences des courants
avant-gardistes, surtout du dadaïsme – qui a été doué
avec son premier manifeste, des influences-vecteurs,
en dernière instance, pour le périmétre
d‘expressionnisme de la maturité créatrice absolue
comme, par exemple, les influences des poèmes
Don Juan, Dictée en transes, Du Saint Martin etc. :
«La vie de l‘homme pendant soixante-dix ans / sur
les mers déchires, / sur les bourgeons du grès des
montagnes, / sous le filet languissant du foret, / les
regards de leur rêve te détiennent, / les éclairs signent le malheur // [...] // Je te vois, je te vois, on
crisse aux carrefours, / les nuits, le bourdonnement
du lépreux / le chœur des enfants retrouvés sculpte
en argent le paradis / les voix t‘attrapent, les nimbes,
des saints, détachés / les cris, tant des rameaux brisés / tant de sanglots labourent l‘âme / tant des statues élancées par la mer. // Les étoiles touchent leur
lumières, / les cigales dorment dans la chanson de la
terre...» (Don Juan – II) ;
«Emmy Hennings a écrit : / „la fille du pêcheur de Batavia―. / En temps de guerre la simple
nouvelle / de mes amis de Svitzera / la date 915,
Zürich, Cabaret Voltaire //… En Batavie les maisons
gémissent comme les moulins chez nous, / le vent
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lèche les charpentes, / les sons des oiseux sont
pieds-nus. // la fille du pêcheur de Batavia / déchire
la laine des orages à la main. / Ses pas sont minces
et dans la nuit elle sème des nids sans motif, / en
nacre, derrière, elle se balancent, les clameurs. //
Saint sur la croix brulée crucifié...» (Dictée en
transes – essayant de deviner un poème); etc.
Nous remarquons aussi dans la poésie de Ion
Vinea – comme chez Lucian Blaga, dans l‘élégie
expressionniste Le rouvre – un mystérieux pressentiment thanatique. Elena Zaharia Filipaş mentionne
dans ce sens : «...chez Vinea, la mort s‘insinue insaisissablement dans l‘être du poète, et le change dans
un somnambule à l‘esprit égaré dans le sommeil des
souvenirs; la plupart des poèmes transcrivent cet état
végétative d‘une conscience heurtée qui se laisse
pénétrée par la poisson de la mort : „L‘éternel sommeil flotte autour de moi, / doucement m‘invite dans
son berceau froid, / il vient seul, ou délégué – /
l‘heure est proche, l‘indifférence, / es murmures
murmurent des significations bizarres― (Ajout) ;
[...] pour lui la mort devient une volupté douce et
triste à la mesure des âmes condamné, loin de la vie
dure à un féroce charme interdit: „Le store de la vie
lentement tombe / et il est triste et douce d‘être un
mort vivant, / le soir les âmes volètent sur les sillons, / la vie est un éternel souffle fatigué / et tu
imagines sa dureté lointaine, / impitoyable charme
interdit.― (Les lieux).
Chez Vinea, l‘amour est aussi crépusculaire et funèbre. La bien-aimée apparait dans des hypostases
étranges… » (VOp, I, XXV sq.).
L‘érotisme de Ion Vinea reste sur le sceptre
de la mystérieuse „Madone Pâle―:
«Profondément, où l‘oubli n‘existe pas, / seulement
dans le rêve tu pénètres, / à travers le rêve sans
gouffre, / tu m‘attends dans les larmes d‘autrefois. //
Pale rencontre, seul instant de vie / dans la traine des
larmes de jadis, / tu as signé ton lieu pour l‘éternité /
dans l‘abîme, ou il n‘y a pas d‘oubli. // Il y a longtemps de cela et tu es plus près, / à côte de la source
limpide et muette, / que tu avales à la soif
d‘autrefois / et tu ressuscite les regards dans les paupières tristes. // Anéantie dans le frisson de l‘attente,
/ tu es l‘étoile du sommeil ou les eaux se couchent /
et ta présence me fait repentir. / Le jour est trop, la
nuit est en lumière / profondément, où il n‘y a pas
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d‘oubli.» (L‘étoile du sommeil).
Devant de l‘énigmatique „Madone Pâle―, la
Valaque de Dobroudja, à vrai dire Scythia Minor des
„petites Amazones― – «la femme en argile brulée et
noire / dans les eaux du crépuscule jaune doré, /
comme un génie des rochers stériles», «avec des
chevilles de flamme, avec les genoux dorés, / avec
des pas d‘or ancien à travers le pale sable, / visage
sans nom, esprit sans face / vers l‘isolement des
grandes miroirs», «avec la chevelure dure et noir
étalée murmurant, / unique et sans pareille entre
semblables, / vaine illusion entre les vivant / à des
regards dans l‘éternel abime», «avec les lèvres brulant par la soif des orages» –, même la mer lui prie,
s‘en lançant à ses pieds – en signe de soumission –
„les bleus chaines―, pendant que seulement le protagoniste lyrique murmure: «Que je sois celui qui
t‘accueille et qui t‘arrête / destiné, dans la lumière de
la lune, comme un serpent enchanté / entrelacé sur
mon chanson je te tiens / que tu ne sache pas, plus
tard, / s‘il était un songe ou seulement un écho / que
je sois ta croix dans le désert de tes pas / et que ta
prière murmure entre nous – Amen !» (Visage).
Le paradis-désert, le paradis déchiré, ou qui
„se déchire―, en tant que „motif― expressionniste,
mais en concordance avec le couple édénique – „réédité―, peut-être, même par le protagoniste – entre
aussi dans l‘objectif de la lyrique de Ion Vinea:
«Seulement les mots et l‘écho / seulement les soupirs, seulement les regards / et les voix quand elles
s‘ accordent / avec les caresse et les mystères de
l‘âme ! // Néanmoins, peut-être nous avons un autre
destin / au-delà du gémissement fuyant / des rencontres. Peut-être ensemble / nous serons montées
plus facilement sur le chemin abandonné / jusqu‘à ce
que les automnes de l‘oublie nous pleurent / avec
une rumeur des eaux et une congère de feuilles. //
Mais en attendant que seule / l‘heure bat entre nous,
redoutée, attendue, / nous nous égarons dans un paradis déchiré […]. // Aux vaincus nous reste le désert...» (Le paradis déchiré).
Sur les coordonnées de la lyrique expressionniste qu‘on trouve dans L‘heure des fontaines,
par Ion Vinea, il y a l‘Esprit des Profondeurs ou,
assiégeant le zénith, L‘Oiseau dans l‘Espace, par
Constantin Brancuşi :
«L‘esprit est dans la pensée – et sur la terre l‘ombre.
destineliterare@gmail.com
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/ Nos yeux tirent les étoiles dans des gares. / Les
fragrances ont endormi les bruits, / les vents caressent la plaine, / la soie de la mer se donne aux pas, /
il fait du vent-temps dans les branches trop lourdes, /
les nouvelles, tu les sens, mures, en tombant partout
dans la nuit. / Les soleils des mains sont étiré vers le
ciel. / Sur les tombes fermés, en bousculade, / nous
portons poussés les fontaines de sang. / Nous voulons ériger à nouveau le tour Babel, / avec nos aspirations que nous construissions un nid au Mot. /
Comme devant une grande chanson, / l‘oiseau de la
soif, un flocon de flamme, / crucifiant son apparition magnifique, / sainte tromperie sur l‘iconostase.»
(L‘Oiseau Magnifique – à C. Bâncuşi).
Version française : Ana Maria Marinescu

Sigles et bibliographie:

CLrex = Ov. S. Crohmălniceanu, La littérature
roumaine et l‘expressionnisme, Bucarest, Maison
d‘Édition Eminescu, 1971.

CrohL, I, II, III = Ov. S. Crohmălniceanu, La
littérature roumaine entre les deux guerres mondiales,
vol. I – III, Bucarest, Maison d‘Édition Minerva, 1972
(I), 1974 (II), 1975 (III).

PTDelrc = Ion Pachia Tatomirescu, Dictionnaire
esthétique-littéraire, linguistique, religieux, de la théorie
de la communication..., Timişoara, Maison d‘Édition
Aethicus, 2003.

PTGrp = Ion Pachia Tatomirescu, La génération
de la résurrection poétique (1965 – 1970), Timisoara,
Maison d'Édition Augusta, 2005.

PTId = Ion Pachia-Tatomirescu, Întâiul Dadaism
– Le Premier Dadaïsme – The First Dadaism, Timişoara,
Maison d'Édition Aethicus, 2009.

VOp, I = Ion Vinea, Oeuvres, vol. I – Poèmes,
Bucarest, Maison d‘Édition Minerva, 1984.

Vasile Mic – În veșmânt albastru
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Marian PĂTRAȘCU
(ROMÂNIA)

Cravata roşie de pionier
…În sâmbăta aceea, întorcându-se de la
şcoală, lui Marinică i-a părut rău că ai lui nu erau
acasă. Se duseseseră în Gruiul Pleşciorii la muncă,
aveau de clădit în fag cele cinci „copiţele‖ de fân şi
trei de otavă pe care le făcuseră anul acela
împrejurul locului pus cu porumbi care, imediat ce
„legau‖, trebuiau păziţi noaptea de urşi, viezuri şi
porci mistreţi. El voia să le dea şi lor cât mai repede
vestea cea mare. Ca atare, a aruncat repede
ghiozdanul cât colo, apoi a „îmbucat‖ pe fugă un
cârnat de la oală şi nişte caş cu un „bruş‖ de
mămăligă rece şi a plecat înaintea lor. De obicei,
după ce venea de la şcoală, mânca şi se apuca
imediat de lecţiile pentru a doua zi. Făcutul lecţiilor
consta aproape exclusiv din scrierea temelor pentru
acasă, fiindcă atâta-i trebuia – să nu-şi scrie vreuna,
că a doua zi făcea negreşit cunoştinţă cu palma grea
a lui domn‘ Nelu. I-a întâlnit pe ai lui pe la Varniţă,
terminaseră treaba şi veneau spre casă; de cum i-a
zărit, a început să alerge chinuit spre ei, strigând cât
îl ţineau plămânii:
– Luni mă face pionier, luni mă face pionier!
Mărian a primit vestea asta încruntându-se şi
mormăind ceva neinteligibil în scrâjnetul dinţilor.
Oara, în schimb, s-a bucurat sincer, l-a luat în braţe,
l-a sărutat şi i-a spus:
– Bravo, Marinică mamă, să vede treaba cănveţ‘ bine dacă te face pioner, ai şî tu ceva bun di la
mine că di la tat-to, Dumnezău cu mila!…
– Ce-ai, fă, muiere, cu mine, ce dracu‘ ţ-am
măi făcut acuma?, i-a zis el nevesti-si aruncându-i o
privire „închiondorată‖, aşa cum făcea de fiecare
dată când ea îl „împungea‖ cu ceva, şi, slavă
Domnului, avea tot timpul să-i reproşeze câte ceva,
inclusiv faptul că Marinică se născuse cu boala
aceea, despre care doctorii le spuseseră că fusese
poliomielită dar, de fapt, era tetrapareză spastică,
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sămânţă rea de la el, de!
– Păi bine mă, păgânule, în loc să te bucuri şî
tu că pă copilu‘ tău îl face pioner, mormăi ca ursu‘ şî
scrâjneşt‘ din dinţ‘ de paică acum ai fi işât din
MAT!*
– Da ce, fă, ţ-am zâs eu vrodată că nu-m‘ pare
bine că copilu‘ ăsta nu e prost şî că-nvaţă? Doar
pentru el învaţă, c-altă şansă n-are-n viaţă. Pentru
mine nu contează că-l face pioner, asta e o invenţie
comunistă fără nicio valoare, ai draculi nenorociţ‘,
până şî pă copii-i încolonează la linia partiduli! Şî ce
dracu-m‘ scoţ‘ ochii că di la mine n-a luat nimica
bun, ce, te pomeneşti că pă tine te-o fi făcut mă-ta cu
Horia Hulubei, nu cu Gheorghe Hobza care-a fost o
viaţă slugă la oi.
– Da‘ ce-aveţ‘ de vă certaţ‘, măi bine nu măi
veneam înintea voastră!, i-a luat la rost Marinică
dezamăgit.
– Lasă, mamă, nu te uita-n gura lu‘ tat-to, bate
şî iel câmpii; bine că te face pioner, pentru mine ie o
mare mulţumire că şî alţî recunosc că copilu‘ mieu
are cap, numa‘ aşa-ţ‘ poţ‘ face şî tu un rost în
viaţă!...
Ajunşi acasă, copilul i-a cerut lui taică-său doi
lei. De obicei, sâmbăta după amiaza primea de la ai
lui un leu „de biscuiţ‘ ‖ şi de la „mă-sa mare‖
Hobzoaica încă un leu „de bomboane‖, cu care
alerga fericit la „coperativă‖.
– Pentru ce-ţ‘ trebe, bă, ţâie aşa, tam-nesam,
doi lei, he?, s-a burzuluit taică-său la el.
– Ca să mă tunz‘! Hai zău, dă-mi-i, nu-m‘ măi
dai leu‘ de biscuiţ‘.
– Da‘ paică n-ai bă, păru‘ aşa de mare!
– Tale nu înţelegi că mă face pionier?
– Ho, bă, ce ţ-ă, ce te răţoieşti aşa la mine? Ia
vez‘ tu, c-acuş‘ îţ‘ arz vro doo!
– Păi, dacă nu-m‘ dai odată, paică ieşti turc, ce
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naibi lui!
– Na, bă, tunde-te! Da‘ să te duci la Bobâltiu,
nu la Toma, că tunde rău. Şî bagă de samă pă unde
mergi, fereşte-te de câini, ia şî tu o bâtă-n mână, ştii
doar că pă Uliţa Cimitiruli sunt câini răi. Da‘ de ce
nu stai tu să mergi cu mine măi târzâu, că mă tunz şî
ieu?
– Nu măi târzâu, acuma, că precis tale te măi
bagi şî pă la MAT şî ieu trebe să-m‘ fac şî baie.
– Ia vez‘ bă, păi ce, tu-m‘ ţâi mie cont de ce
fac ieu, nu-m‘ ie de-ajuns mă-ta, că-m‘ ţâne cont de
or‘ce? Hai, du-te, turcule ce eşti! Na ici şî-ntinde-o!
Şi Bobâltiu s-a mirat când i-a cerut să-l tundă, doar
nu avea părul aşa de mare. L-a tuns, totuşi, zero de
jur împrejurul capului şi numărul unu în rest, după
ce-i spusese de ce. Nici frizerul şi nici ceilalţi, care
erau de faţă şi-şi aşteptau rândul la tuns vorbind
vrute şi nevrute, nu prea înţelegeau ce e aia să fii
„pioner‖, deşi el se străduise să le explice. Pe când
Bobâltiu îl tundea, în cameră a intrat Laie Chircuţ –
unchiul lui, Şchiopu, care, auzind de ce se tunde
nepotul, îndată a început să-njure apăsat, printre
dinţi:
– Naşterea şi parastasu‘ mamii lor de
comunişti, de mici vă-ndoctrinează!
Puflea, Laie Ureche adică, referent la Sfatul
Popular, omul partidului, de, n-a avut de lucru şi i-a
zis sfătos, punându-i mâna dreaptă pe umăr:

– Lasă, bă, Laie, ce, legionarii tăi nu făceau la
fel? Şî Cercetaşî României la care regina ierea ea
mare şăfă? Şî străjăria lu‘ Carol al II-lea? Ielea ce
iereau? Nu tot îndoctrinări?
– Bă, te ia mama draculi!, i-a zis îndată Laie
Chircuţ smulgându-şi umărul de sub palma lui. Păi
bine, bă, să compară ce ierea atuncea cu ce fac ăştia
acuma? Că dacă nu iereau ruşî, măi pupaţ‘ voi
comunism! Câţ‘ comunişti iereau, mă, în România
în patru‘ş‘cinci-patru‘ş‘şase, ca să nu măi vorbesc
la-nceputu‘ războiuli? H‘re-ar ei ai draculi de
americani şî de engleji, ne-au vândut ruşâlor!
– De, bă, Laie, asta-i viaţa, să-nvârte ca o
roată, ieri – voi mari şî tari, az‘ – noi..., a mai zis
Puflea.
– Voi tari, pă dracu‘! Nişte coz‘ de topor!
Nişte vânduţ‘, asta sunteţ‘ toţ‘!, i-a răspuns
încruntându-se Laie Chircuţ, gata parcă să-l ia la
palme.
– Bă, ia măi tăceţ‘ draculi din gură, la mine-n
casă nu faceţ‘ voi politică, aţ‘ înţăles? Ce, vreţ‘ să
am năcazuri din cauza voastră?, s-a dat la ei
Bobâltiu, frizerul.
La întoarcerea spre casă, Marinică s-a băgat pe
la moşu-său, Chircuţ, bunicul după tată, îi era în
drum doar, stătea într-o căsuţă separată în aceeaşi
curte cu Titu, un frate de-al lui taică-său mai mare
decât acesta cu trei ani. Trebuia să-i dea şi lui vestea
cea mare, nu?

*Bufet, cârciumă (iniţialele de la Monopolul Alcoolului şi Tutunului).
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Cornelia PĂUN-HEINZEL
(GERMANIA)

The poems of romanian poet and writer Dr. Cornelia Paun Heinzel have been translated in well over 38 languages, by
personalities of international literary fame such as a Spanish director film-maker, dramatist, poet and actor Alfredo Cernuda, Portuguese poet Susana Custódio, famous andorian writer Albert Salvadó, writer Emanuel Stoica from Sweden, Dr. Mandisodza din
Zimbabwe, Ali Neshan, Dr. Shahnár Sepahpour, kurdish poet Hussein Habasch from Syria, albanian poet Baku Ymeri, actor Constantin Themelis from Greece, Theresia Swiebel from The Netherlands, russian artist Andrey Vlasov from Ukraine, Ana Lacanski
from Serbia, Judīte Alpa from Letonia, polish artist Krystyna Małgorzata and Tomoko Taneichi, artist from Japan, slovenian engineer Zvonko Mokricky, as well as colleagues from the educational field, such as the chief trainer of the Ministry of Education,
Inspector Margaret Fulop, Professor Chirea-Constantin Simion, one group of Diplomats from the Embassy and not the least, by
the following young collaborators students: Robin Mandisodza, Ioana Zaharia, Robert Cretescu, Mihaela Nicolae, Florentina
Ivanov, Andra Costan, Hasan and Zeynep Koskun, Saher and Liana Dana and Georgia Bajdechi, Anna Cake .
The poem "Time" by Dr. Cornelia Paun Heinzel was selected and published in a famous Encyclopedia of the United
States, in ―International Literary Magazine & Academic Journal of English Literature‖, an ―Anthology of Francophone Poets‖
from France, in prestigious internationally review from Canada, U.S.A., Belgia, Spain, Italy, Germany, Iceland, Bolivia, El Salvador, Argentine, Chile, Venezuela, Peru, Colombia, Mexico, Ireland, Estonia, Trinidad, Tobago, India, Belgia, Albanien, in review
of Writers of Caraibe Islands.
The Icelanders poets have recited, read and have published the registration of the poem ―Time‖ on his own initiative.

“TIMP“ in Romanian
Fiecare moment are propria lui semnificație ,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
În fiecare clipă are loc o acțiune importantă,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
Timpul este totdeauna hotărâtor,
Pentru mine, pentru tine, pentru el.
Fiecare moment poate oricând schimba viața ta, a
mea, a lui,
Astăzi, mâine, poimâine, pentru totdeauna.
Pentru un scurt moment, poți fi un mare rege, Peste
mine, peste tine, peste el,
Într-o singură clipă, poți să pierzi, Totul, puțin, sau
nimic...
“Temps“ in French
Chaque moment a sa propre signification,
Pour moi, pour vous, pour lui.
Dans chaque instant il y a une action majeure
pour moi, pour vous, pour lui.
Chaque moment est décisif
Pour moi, pour vous, pour lui.
Chaque moment peut changer votre vie.
Aujourd‘hui, demain, après-demain, pour toujours
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Le bon, mauvais, ou pas du tout.
Pour un seul instant,
Vous pouvez être un grand roi
Sur moi, sur vous, sur tout,
Dans un seul moment
Vous pouvez perdre tout, un peu ou rien.
“Time“ in English
Every moment has its own meaning, significance,
For me, for you, for him.
In every moment there is an action important For
me, for you, for him.
Time is always crucial,
For me, for you, for him.
Any moment can forewer change your life, mine,
his,
Today, tomorrow, after tomorrow, forever.
For a brief moment, you can be a great king,
Over me, over you, over him,
In a moment, you can lose,
Everything, a little or nothing ...
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“Zeit“ in German
Jeder Moment hat seine eigene Bedeutung
Für mich, für dich, für ihn.
Jeder Augenblick hat seine wichtige Handlung
Für mich, für dich, für ihn.
Jede Zeit ist immer zu bevorzugen
Für mich, für dich, für ihn.
Jeden Augenblick kann man dein Leben verändern
Heute, Morgen, Übermorgen.
Für einen kurzen Moment
Können Sie ein König werden
Über mich, über dich, über alles
In einem kleinen Augenblick
Können Sie verlieren
Alles, ein bischen , oder nichts.
“Tid“
traducere in Swedish : scriitorul Emanuel Stoica
Varje stund har sin egen betydelse,
För mig, för dig, för honom.
I varje ögonblick finns det ett viktig handling
För mig, för dig, för honom.
Tid är alltid avgörande,
För mig, för dig, för honom.
Varje stund kan alltid ändra ditt liv, mitt liv, hans
liv,
I dag, i morgon, övermorgon, för evigt.
För ett kort ögonblick, kan du vara en stor kung,
över mig, över dig, över honom.
I ett ögonblick, kan du förlora,
Allt, lite, eller ingenting ...
“Tijd“
Traducere in The Netherlands: Theresia Swiebel
Elk moment heeft zijn eigen betekenis.Voor
mij,voor jou,voor hem.
Op elk moment is er een actie belangrijk,voor
mij,voor jou,voor hem.
Tijd is altijd van cruciaal belang,voor mij ,voor
jou,voor hem.
Elk moment kan voor altijd je leven veranderen,
voor mij, voor jou,voor hem.
Vandaag,morgen,overmorgen,voor altijd.
Voor een kort moment,kunt u het hebben,
over mij,over jou,over hem.
In een moment,kan je het verliezen,
Alles, een weinig of niets.
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“TIEMPO”
traducere in Spanish: dramaturgul, regizorul Alfredo
Cernuda
Cada momento tiene su propio significado
Para mí, para ti, para él
En cada momento ocurre una gran acción
Para mí, para ti, para él.
Cada momento es decisivo
Para mí, para ti, para él.
Cada momento puede cambiar tu vida
Hoy, mañana, pasado mañana, para siempre
Lo bueno, lo malo, o la nada
Por un solo instante
Te puedes convertir en uno rey
Cerca de mí, de ti, cerca de todo.
En un momento
Puedes perderlo todo, poco o nada.
“Temps“
traducere in Catalan: scriitorul Albert Salvadó
Cada instant té el seu significat,
Per mi, per tu, per ell.
A cada instant hi ha una acció cabdal
per mi, per tu, per ell.
Cada instant és decisiu
per mi, per tu, per ell.
En un instant pot canviar la teva vida, la meva, la
seva.
Avui, demà, demà passat, sempre.
Per un instant podeu ser un rei,
amb mi, amb tu, amb ell.
En un instant ho pots perdre tot,
una mica o, tal vegada, res.
“Tempo“ traducere in Portuguese: poeta Susana
Custódio
Cada momento tem seu próprio significado,
Para mim, para vós, para ele.
Em cada instante há uma acção principal
para mim, para vós, para ele.
Cada momento é decisivo
Para mim, para vós, para ele.
Cada momento pode mudar a vossa vida.
Hoje, amanhã, depois de amanhã, para sempre
O bom, mau, ou o todo
Por um único instante,
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Vós podeis ser um rei
Sobre mim, sobre vós, sobre todos
Num único momento
Vós podeis perder tudo, um pouco ou nada.
“Tempo“ - “Voltare“
Traducere in Italian: Florentina Ivanov
Ogni momento ha il suo significato,
Per me, per te, per lui.
In ogni momento vi è una azione importante
Per me, per te, per lui.
Il tempo è sempre cruciale,
Per me, per te, per lui.
Ogni momento può sempre cambiare la tua vita, la
mia, la sua,
Oggi, domani, dopodomani, sempre.
Per un breve momento, si può essere ungrande re,
Su di me, su di te, su di esso,
In un attimo, si può perdere,
Tutto quello poco o nulla ....
“Idő“
traducere in Hungarian: inspector profesor Margit
Fülop
Minden pillanatnak megvan a maga jelentősége
Az én számomra, a te számodra, az ő számára,
Minden pillanatban törtenik valami fontos
Az én számomra, a te számodra, az ő számára,
Az idő döntő jelentőségű
Az én számomra, a te számodra, az ő számára,
Bármelyik pillanat megváltoztathatja a te, az én, az ő
Életét,
Ma, holnap, holnapután, örökre
Egy rövid időre te lehetsz maga a kiraly
Fölöttem, fölötted, fölötte
Egy pillanat alatt elveszíthetsz
Mindent, egy keveset, vagy semmit...
“Время“
Traducere in Russian: Andrey Vlasov
Каждый миг имеет свой смысл и значение
Для меня, для вас, для него...
В каждый момент происходит событие, важное
Для меня, для вас, для него...
Время - всегда решающее
Для меня, для вас, для него...
Каждый миг может измениться ваша жизнь, моя,
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его
Сегодня, завтра, послезавтра, навсегда.
На какое-то время можно стать господином
Надо мной, над вами, над ним...
В одно мгновение можно потерять
Что-то, все или ничего...
“Czas“
traducere in Polish: Krystyna Małgorzata
Każda chwila ma swoje znaczenie,
Dla mnie, dla ciebie, dla niego.
W każdym momencie istnieje duża akcja
dla mnie, dla ciebie, dla niego.
Każdy moment jest decydujący
Dla mnie, dla ciebie, dla niego.
Każda chwila może zmienić twoje życie.
Dziś, jutro, pojutrze, na zawsze
Dobre, złe, albo wcale.
Na chwilę,
Możesz być
O mnie, o tobie, o wszystko
W jednej chwili
Możesz stracić niewiele lub nic.
“Čas“
traducere în Czech: profesor Chirea-Constantin SIMION
Každý okamžik má svůj vlastní význam,
Pro mě, pro tebe, pro něj.
Každým okamžikem koná se důležitá akce,
Pro mě, pro tebe, pro něj.
Čas je vždycky rozhodný
Pro mě, pro tebe, pro něj.
Každý okamžik může kdykoli změnit tvůj, můj, jeho
život,
Dnes, zítra, pozítří, navždy.
Na krátký okamžik, můžeš být všemocným králem
Nade mnou, nad tebou, nad ním,
Hned můžeš ztratit
Všechno, trochu nebo nic…
“Време”
Traducere in Serbian: Ana Lacanski
Сваки тренутак има свој смисао, значај
за мене, за тебе, за њега.
У сваком тренутку постоји нешто важно
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за мене, за тебе, за њега.
Време је увек пресудно
за мене, за тебе, за њега.
Сваки тренутак може заувек да промени живот
твој, мој, његов,
данас, сутра, прекосутра, заувек.
У тренутку се може постати велики краљ,
преко мене, преко тебе, преко њега.
У једном тренутку, може се изгубити
све, нешто мало или ништа...
“Време“
traducere in Bulgarian: Andra Costan
Всеки момент има своето означение,
За мен,за теб,за той.
Във всеки момент случва се едно важно
деиствие,
За мен,за теб,за той.
Времето е винаги решителен,
За мен,за теб,за той.
Всеки момент може по всяко време да промени
твоя живот,моя и неговия,
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Днес,утре,вдругден,за винаги.
За кратък момент,можеш да си един велик крал
Върху мен,върху теб,върху той,
За една минута,маожеш да изгубиш
Bсичко,малко или нищо…
“Zaman“
traducere in Turkish: Hasan & Zeynep Coșkun
Her an kendi őnemi vardi
Benim iҫin, senin iҫin, benim iҫin
Her eylem őnemnli bir var
Benim iҫin, senin iҫin, benim iҫin
Zaman, zaman, belirleycidir
Benim hayati, senin hayati, onun hayati, her an
değistirebiliriz
Bugun, yarin, ő bir gun her zaman
Bir kîsacik an bir kral olabilirsin
Űstumde, senin űstune, onun űstune
Bir kîsacik an kaybedebilirsin
Herșeg, az, yoksa hiҫ.
(va continua)
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Mariana PÂNDARU
(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, 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
hoinăreala aceasta prin oraş, decât întoarcerea acasă,
în sat. O ţinu aşa până către seară şi de-abia 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, trecută de prima tinereţe, vorbind la telefon. Când aceasta lăsă
telefonul 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 de apă. Întoarse capul şi la câţiva metri, o arteziană îşi sălta
jetul ca pe o floare. Setea îi încinsese de mult gura
aşa că se năpusti de-a dreptul spre ea. Bău o dată şi
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încă o dată şi încă o dată. Apoi îşi lăsă faţa în voia
apei, până când începu să zvâcnească în el o uşoară
bucurie. Se şterse cu batista şi intră din nou în sala
cu miros de oameni năduşiți. Veni până aproape de
Informaţii şi rămase acolo, privindu-i pe cei care
cereau lămuriri despre sosiri sau plecări. 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, linia patru.
Nicolae întoarse spatele şi se depărtă fără să
spună nimic. Lăsă în urmă oftatul femeii: „Of, of, of,
ăştia…― Se duse direct la casă, îşi luă un 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, 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 imaginea şi gândul.
„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.
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Trecuseră 20 de ani de atunci şi nu pierduse din minte nici cel mai mic amănunt.
O vară întreagă s-au zbătut el 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. Mâinepoimâine 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!― „Nam 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 dacă tata e aşa cum e? 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, mătuşă-ta, 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 semnalul unei locomotive. Nicolae tresări şi se uită atent la ceasul mare
de deasupra uşii de la intrare. Nu, nu era încă vremea să iasă. 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. 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. Totul 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. Gândurile i se
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întoarseră la cei de-acasă, la ai lui. În cei 20 ani cât a
stat la închisoare, doar de câte două ori pe an, de
Paşti şi de Crăciun au venit să-l vadă doar mama şi
Silvia. Aşa a aflat că ea 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, într-o noapte, neştiut
de nimeni. 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 această amintire era prea mare ca să mai încapă
ceva în sufletul său. 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? Te-nvăţăm 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 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 renunţe, el la fel. Altă cale nu mai
exista, decât alături unul de celălalt. Şi pentru că era
cea mai bună ascunzătoare, s-au întâlnit în casa părintească a lui Nicolae. 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 erau 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 întrun piron greu, lângă uşă. Nicolae simţi o mână străină pe umărul lui şi-n acelaşi timp un glas blând:
–
Măi băiete, măi Nicolae, tu eşti?!
În primul moment dădu doar peste doi ochi
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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, socoti însă 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
căută să se strecoare în contra lumii, care începuse
să se îngrămădească spre tren. 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.
Ocupă 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
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!
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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 un anumit aer straniu. Luă
loc în colţul de lângă uşă, absentă la tot ce se petrecea în jurul său. Printre gene, Nicolae observă că era
tânără şi blondă. După o scurtă pauză, ceilalţi călători îşi reluară discuţiile lor pline de veselie şi voie
bună. „Tineri, fără nicio 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 ei. 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 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
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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 scuti 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 performanţă. 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 Sabi-
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nei?‘‘ gândi el, cu muşchii feţei împietriţi şi gura
strânsă, să nu-i scape urletul ce se zbătea în craterul
inimii lui. „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 linişti. 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 spunea 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. Într-o bună zi şi-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 fără
simţire 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 compătimit. 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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Liviu PENDEFUNDA
(ROMÂNIA)

Tămăduitori ai lumii
―Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi.
Te afli în ambele tabere‖ (Voltaire)

Dacă e să analizăm istoria medicinii, am fi
miraţi să ştim că mai toate civilizaţiile s-au îndreptat
spre o concepţie unică, aceea a adevărului. Cum
altfel să gândeşti decât prin prisma tradiţiei ? Filosofia hermetică şi kabalistică prezintă microcosmosul
drept lumea oamenilor în raport cu macrocosmosul
identificat cu întregul univers. Într‘o expunere simplistă, ţinând cont şi de tablele de smarald, putem
afirma că după şi asemănarea lui Dumnezeu s‘a
creat Cosmosul iar imaginea acestuia din urmă este
reflectată în om. Degeaba încearcă Nietsche să
afirme metaforic că Dumnezeu a murit. Da, Dumnezeul conceput empiric, prezentat de cler pentru cei
mulţi ca o imagine realizată în sens contrar, în care
cosmosul este asemenea omului şi El este închipuit
sofistic ca o imagine a omului cu calităţile şi defectele noastre. Această imagine este din ce în ce mai
puţin acceptată şi sunt perfect în acordul scrierilor
hermetice că cel mai mare rău făcut omenirii este
ignorarea Creatorului şi neacceptarea prezenţei divine în natură, deci şi în om.
Când Louis Claude de Saint-Martin spunea
despre misterul divinului şi al lucrurilor spirituale,
se referea la natura divină a omului şi cosmosului. El
explica prezenţa a două feluri de taine, una a creării
lucrurilor fizice, a legilor ce le guvernează existenţa,
iar cealaltă aparţine lucrurilor fundamentale şi relaţiilor lor cu Creaţia. Referitor la primul aspect suntem azi în măsură să mulţumim progreselor ştiinţei.
În ceea ce priveşte al doilea aspect legat de misterul
fiinţării noastre, doar admiraţia, toleranţa, dragostea
şi gratitudinea ne pot apropia de comuniunea tuturor
lucrurilor ce sunt asemenea nouă integrate în natura
divină a universului. Aceasta este, de fapt, combi218

naţia armonioasă ce dă satisfacţie inteligenţei şi alimentează perseverenţa cunoaşterii primilor noştri
paşi, care ne deschide poarta prin care El pătrunde în
sufletul nostru. Deci cheia acestei porţi prin care
pătrundem inteligenţa şi informaţia este la noi.
A vorbi despre gândirea lui Dumnezeu, te
duce implicit spre ideea mecanicistă, fizică de
funcţie elaborată de un creier, dar dacă interpretăm
aserţiunea martinistă prin care omul este un produs
al gândirii divine, atunci putem afirma că ne putem
cunoaşte numai prin gândul Său, ne putem înţelege
admirându‘i splendoarea. Şi toate acestea pentru că
interpretarea unui semn, a unui simbol, o putem face
doar atingând treapta atribuită acestuia, orice semn
fiind mărturia unei manifestări specifice. Dacă neglijăm această viziune ne îndepărtăm de lumina
creatoare, de adevăr, şi orbecăim în timp ca fiinţe
obscure în ochii doctrinelor filosofice.
Să ne întoarcem la recunoaşterea noastră în
izvorul ce ne poate da demnitate, grandoare şi sacralitate întru originea umanităţii. Convinşi că suntem
un gând al eternităţii, seminţe ale divinităţii, nu mai
putem accepta să fim ceea ce ni s‘a indus artificial
că suntem şi să devenim ceea ce simţim că am fi.
Convinşi că substanţa materială este perisabilă, nu
avem şansa să absoarbem aptitudinile pe care le
avem adormite. Putem crea, vorbi, prin contemplaţie
şi meditaţie, prin arcul reflex noetic putem oricând
să accedem celelalte verigi ale iniţierii în absolut.
Aşa suntem după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, părţi ale ordinii eterne din imensitatea divină.
Fiecare a primit un rol în existenţa cosmică, semne
şi mărturii se manifestă în noi şi în jurul nostru, lumini care ne ilustrează baza reflecţiilor ce ne-a fost
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încredinţată. Pragul de care am vorbit în prelegerile
mele este un prim portal, o intrare de acces spre
multitudinea de porţi pe care ni le dezvăluie Marele
Arhitect al Universului ca o lumină eternă spre
înţelepciunea cosmică.
Eu astăzi sunt o lumină născută ieri;
de dincolo de orizont
am străbătut apele‘n zenit,
spaţii în care nu‘s nici dimineţi, nici seri
ci doar convexităţi planetare.
Dacă mă‘ntrebi de ce-am venit caut inima mamei mele
pe treptele din clopot
şi s‘ascult legenda devenită mit.
Ce minunat cântă lumina !
Eu sunt aici. Te ştiu. Şi numele‘l cunosc,
acel pe care se prefac
prea mulţi că‘n fascinantul ochi
se pierde ca‘n taina ce am fost
o călăuză printre porţi şi zei.
O, forme ale eternităţii, sunt din foc,
divin în adevăr, voce‘n virtutea
ce face lumea să existe,
cuvântul să se scalde într‘un sacru loc,
altarul luminii‘n care mă topesc.
Taina Tainelor e numele Tău, şi toate
care-au fost şi sunt
şi care vor mai fi e-acelaşi nume
ce‘n milioane de milenii se socoate
unicul stăpân de îngeri şi de zei.
Iar zeii din cap până‘n picioare
suntem noi – lumini –
născute din neant în pântec
de femeie mângâiat de lună şi de soare.
Ce minunat cântă lumina !
E muzica din sfere ce mă duce ‘ntr‘un
cuvânt rostit de forme
şi‘n care mă trezesc cenuşă
renăscută‘n aripi, flăcări să adun
pe apele‘n eter, eu însumi un cântec.
destineliterare@gmail.com

Aşa mă simt - lumină pentru mâine,
născut de ieri în inimă de sine
perfectă piatră‘naripată
în ochi ce mă primeşte
şi mă rosteşte totodată
şi nu‘s nimic ci totul; din mine,
minunat cântă lumina ce rămâne.
Iar îngerii au fost tămăduitorii acestei lumi.
Păzitori pragului şi călăuze, ei s‘au contopit cu legile
universului precum n‘au reuşit întotdeauna să explice înţelepţii ce-au făurit cultura acestei lumi. Mircea Eliade afirmă că în societăţile tradiţionale, mitul
reprezintă adevărul absolut despre timpul primordial. În conformitate cu miturile, acesta ar fi fost
momentul sacru ce a determinat apariţia unei modalităţi de a transmite descrierea evenimentelor primordiale care au făcut ca societatea şi lumea, natura
să fie ceea ce sunt. Astfel miturile sunt mituri ale
Creaţiei. Societăţile tradiţionale, cred că puterea
unui lucru constă în originea sa, conferindu-i putere,
pentru că este prima manifestare a unui lucru. Potrivit teoriei lui Eliade, numai sacrul are valoare şi pentru că mitul descrie prima apariţie a sacrului vârsta
mitică este timpul sacru, de unde şi dorinţa omului
de a reveni la un paradis primordial. De aceea comportamentul religios nu incumbă doar comemorare
ci participarea efectivă la evenimentele sacre. De
aceea în cadrul misterelor, în ritualurile oculte şi
religioase (de masă) se întâlneşte imitarea acţiunilor
unui zeu sau al unui erou mitic, sau pur şi simplu
sunt retrăite aventurile, greutăţile şi victoriile lui,
omul detaşându-se de timpul profan şi magic, în
timpul sacru.
Eliade a numit acest concept ca fiind "eterna
reîntoarcere", şi accentuând asupra caracterului ciclic în viziunea timpului în gândirea antică la credinţa în eterna întoarcere. De exemplu, ceremoniile
de Anul Nou printre mesopotamieni, egipteni şi alte
popoare sunt preluate din miturile lor cosmogonice.
Este, dacă vreţi ceea ce eu consider a fi labirintul
aflat în spirala din clopot. De fiecare dată când trecem prin acelaşi punct, o facem deasupra sau dedesubt geometric vorbind, în puncte tangente pe o axă
a lumii. Dumnezeu ne-a dăruit nu un timp liniar lipsit de orice valoare intrinsecă sau de sacralitate. De
aici sursa unei contradicţii dar şi confirmarea ase219
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mănării cu ceea ce este hermetic sus, în lumea atemporală primordială, în lumea luminii logos.
În lucrarea sa despre istoria religiilor, Mircea
Eliade se apleacă spre studiul alchimiei, şamanismului, Yoga şi ceea ce el a numit veşnica întoarcere.
Este de remarcat faptul că homo religiosus ar vedea
lumea cu "ochii" lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că toţi medicii au o gândire şi acţionează ca
homo religiosus. În schimb, aceasta înseamnă că un
comportament religios este necesar pentru a putea
participa la viaţa reală în comportamentul lor de
tămăduire şi sunt conştienţi de aceasta. Una dintre
temele cele mai comune este moartea magului ceea
ce atrage şi învierea. Acest lucru se întâmplă în
special în timpul iniţierii sale. Adesea. Procedura
trebuia să fie efectuată de către spirite care dezmembrau iniţiatul în benzi din carnea de pe oasele lui,
apoi erau reunite şi urma să reînvie. Această moarte
şi înviere reprezintă azi simbolic caracterul naturii
umane. În primul rând, el moare, astfel că se poate
ridica deasupra originii la un nivel destul de literal.
După ce a fost dezmembrat de către spiritele iniţiatice, de multe ori organele vechi sunt înlocuite cu
altele noi, magice (moare în spaţiul profan, pentru a
se putea ridica din nou, o nouă fiinţă, sfinţită). Deci
reducerea sa la schelet constituie punctul de plecare
metaforic spre renaşterea într‘un nivel simbolic.

Scheletul este pătrunderea în viaţa materială a matricei lumeşti iar reînnoire completă constituie o renaştere mistică. Să nu uităm mitul lui Osiris şi naşterea lui Horus în matricea lui Isis. Fenomenul şamanic al morţii şi învierii repetate reprezintă, de asemenea, o transfigurare în alte moduri. Şamanul
moare nu o dată, ci de mai multe ori, în timpul
iniţierii înviind cu puteri noi, trimite sufletul (decorporalizare amintită în ritualul rosicrucian) astfel încât în decursul întregii sale cariere viaţa este formată
din decese repetate şi învieri, nemaifiind obligat prin
legile timpului profan. Este exact ce am insistat în
prelegerile mele: sufletul are capacitatea de a se ridica deasupra condiţiei umane, fără a fi legat de fluxul
istoriei. Deci, un iniţiat poate coborî în lumea
noastră sau urca la cer, copacul plutitor sau scara lui
Iacob fiindu-i pilon cosmic, sacru, ceea ce ne imaginăm a fi axis mundi. Faptul că el poate accede în
clopotele unde comunicarea cu Spiritul universal
este mult mai lesnicioasă demonstrează mitul prin
care fiinţele străvechi arătau că Dumnezeu era atunci
mai aproape de oameni. Şi atunci era un alt timp şi o
altă vârstă a umanităţii. De aici şi capacitatea vraciului de a coborî la tărâmul morţilor, de a realiza
opera sa de tămăduire a semenilor.
(la 65 ani de ani)

Podul Mihai Voda de langa biserica Sf. Ioan cel Mare
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Ionela PETERCĂ
(ROMÂNIA)

Daniela Gîfu: N-am crezut vreodată că-mi voi publica versurile din sertar
Din acest an o regăsim și în familia Academiei Române, filiala Iași, la Institutul de Informatică Teoretică. O
fire comunicativă, ambițioasă și hotărîtă, sunt cîteva din trăsăturile pe care le are doamna Daniela Gîfu, cea care se
află mereu în mijlocul studenților de la departamentul de Jurnalism din cadrul Facultății de Litere a Universității
„Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași. Domnia sa mărturisește cum a ajuns de la fizică la filosofie, etapele prin care trece
ca profesor, dar și ca scriitor.

Ionela Petercă: Povestiți-mi, vă rog, cîteva experiențe din studenția dumneavoastră.
Daniela Gîfu: Plăcută întrebare! În primul rînd eu
sunt absolventa Facultății de Fizică de la Iași. Pe
vremea aceea studiile, cel puțin la Facultatea de Fizică, durau 5 ani, în cazul meu între 1992 și 1997.
Nivelul licență pe care voi îl faceți acum în trei ani.
Ce să îți povestesc despre perioada aceea, era și nu
era foarte diferit de ceea ce faceți voi astăzi. Acum
în calitatea de cadru didactic, de data aceasta, constat că atunci cînd sunteți mai puțin mulțumiți de modul de predare, sancționați direct profesorul prin fel
de fel de modalități. Noi nu ne permiteam. Era cred,
nu neapărat mai mult respect, că nu în asta constă
respectul, ci o autodisciplinare cultivată în familie.
Eu am și acum bucuria de a păstra legătura cu profesori care mi-au fost foarte dragi, care au un parcurs
profesional impresionant. Îmi place să îl amintesc de
fiecare dată pe domnul profesor Mihai Toma, pe
care, am avut onoarea să îl revăd chiar de ziua mea.
Îmi amintesc un moment foarte, foarte drag sufletului meu, pe care l-am mai amintit în interviurile de
pînă acum, la invitația studenților mei. Eram în anul
I sau în anul II și aveam ore de la opt, prea devreme
pentru mine, chiar și în prezent. Țin minte că nu am
reușit să ajung la opt și l-am așteptat pe domnul profesor la a doua oră. La ora nouă, o fetișcană speriată
bolborosea niște scuze, cum că niciodată nu mai
pățise să nu ajungă la ore. Dumnealui, cu o admirabilă diplomație, mi-a pus părintește o mînă pe umăr,
spunîndu-mi că toate au un început. Cred că din acel
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moment, fiece început îi poartă oarceum amprenta. Am fost o studentă cumințică, aș spune că regret
puțin acum. Dacă aș avea posibilitatea să întorc
măcar puțin timpul, mi-aș lua și răgaz pentru alte
tipuri de activități. (zîmește). Nu m-am bucurat de
ceea ce voi acum vă bucurați poate puțin cam mult,
în sensul că n-am ieșit în cluburi. Stăteam mai mult
prin biblioteci, facultatea nefiind una prea lesne de
parcurs.
I.P.: Cine v-a îndrumat să mergeți la Facultatea de
Fizică?
D.G.: La Bârlad, orașul de unde provin, un prieten
foarte bun cu nașii de cununie ai părinților mei, era,
este și în prezent, profesor de fizică. Profesorul Ioan
Adam. Între timp, am aflat tot ieri că a fost coordonat la licență de același profesor amintit anterior,
Mihai Toma. Da, toate se leagă, dacă îți radiografiezi parcursul. Ajungi să constați niște legături uluitoare. Domnul profesor Ioan Adam are o fire oarecum aparte. Cu siguranță m-a impresionat la acea
vîrstă, findcă multe reacții deale mele le-am văzut la
dumnealui. Se vede că am fost școlită bine de domnia sa. Un sirit foarte liber. De altfel, îmi amintesc,
venise la Cluj-Napoca, la începutul anilor 2000 și,
atunci cînd mi-a zis că ar vrea să înființeze o asociație pe teme de Astronomie și că ar vrea să-i fiu
alături, am fost extrem de încîntată. Așa am ajuns
membru fondator al Asociației Sirius. Cu adevărat,
acesta este foarte activ, extrem de implicat în viața
copiilor de la liceul „Mihai Eminescu‖, din Bîrlad.
Se bucură de succese remarcabile, elevii obținînd
221

Destine Literare
multe premii la astronomie. Nu mai lungesc, nu știu
în ce măsură pasionează acest subiect. Prin urmare
undeva îmi era scris să fac această facultate.
I.P.: După ce ați absolvit Facultatea de Fizică, ați
mers la Facultatea de Filosofie, Studii Politice și
Comunicare, ați făcut și masterul și doctoratul în
acest domeniu, ce v-a determinat să alegeți această
facultate? Facultatea de Fizică nu v-a mulțumit pe
deplin?
D.G.: Din păcate problemele sunt puțin mai delicate.
E un moment de cotitură din viața mea, anul 1998,
an care mi-a purtat pașii în Cluj-Napoca. După un an
de masterat la biofizică (1997-1998), am cfost nevoită să decid ce voi fae cu viața mea. Am plecat la
Cluj, de tot, am crezut eu la vremea aceea. Adaptarea a durat puțină vreme, Clujul nu este un oraș
prea primitor cu moldovenii, și, practic, am fost nevoită să mă reorientez pe linia activității mele profesionale pe care o îmbrățișasem acolo. Aveam nevoie de dezvoltarea abilităților de comunicare. La
începutul anilor 2000, cum faceți voi acum masteratul în comunicare chiar în cadrul Universități
„Alexandru Ioan Cuza‖, în principalele centre universitare din țară existau filiale ale Școlii Naționale
de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Am
urmat un masterat în comunicare în cadrul Facultății
de Comunicare și Relații Publice ―David Ogilvy‖,
SNSPA. În mod natural, fiind o fire foarte ambițioasă, mi-am continuat studiile întrerupte în 1998.
I.P.: Ce v-a determinat să reveniți la Iași după atîta
vreme?
D.G.: După ce am finalizat această disertație, pe o
temă de comunicare politică, urmărisem evoluția
politică a ex-edilului Clujului, Gheorghe Funar, nu
am făcut altceva decît să continui. Prin urmare m-am
înscris la școala doctorală în 2004 la UAIC, sub îndrumarea domnului profesor Laurențiu Șoitu.
Făceam ceea ce nu crezusem că voi face, m-am reîntors să studiez la Iași.
I.P.: Din 2011 ați început o colaborare cu prof.
univ. dr. Dan Stoica la catedra de Jurnalism. Care a
fost motivul pentru care ați ales să urmați această
carieră?
D.G.: Cred că este unul din cele mai frumuoase
momente din viața mea. Domnul profesor Dan
Stoica, pe care îl prețuiesc inimaginabil, m-a primit
cu bine-i cunoscuta amabilitate în acest extraordinar
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univers. Aș spune că este cea mai complexă colaborare profesională. Se întîmpla că fosta asistentă a
dumnealui, Mihaela Berneagă, pleca în Canada.
Practic am apărut la momentul oportun. Dumnealui
avea nevoie de un coleg/o colegă, iar eu îmi doream
enorm să predau. Îmi lipsea, dat find că la ClujNapoca, asta făcusem încă de la început. Deci, a fost
un moment consemnat în destinul meu.
I.P.: Care au fost avantajele și dezavantajele din
acestă meserie?
D.G.: Eu nu văd dezavantaje, îmi place foarte mult
să lucrez cu studenții. E adevărat că este un domeniu
într-o efervescență copleștoare. Ca profesor trebuie
să fii permanent la curent cu noutățile. Se scrie cu o
viteză infernală, într-un ritm absolut ridicol despre
orice și toate oarecum legate de această generoasă
arie tematică. Voi aveți acum posibilitatea să căutați
despre orice temă sau despre orice vi se năzare.
Mergeți repede pe Google, dar nu aveți încă maturitatea de a filtra informațiile. Aici, cred, intervin rolul
profesorului, să vă orienteze către sursa de informare
cu adevărat de luat în seamă. Studentul se oprește la
prima sursă sau la a doua. De multe ori nu sunt cele
mai relevante.
I.P.: Credeți că generațiile de studenți s-au schimbat cu mult în ultima vreme? De exemplu cum erau
studenții acum 5 ani și cum sunt acum?
D.G.: E o chestiune ciclică. Sunt generații, spre
exemplu în 2011 s-a întîmplat să am o generație
foarte bună, copii foarte interesați de ceea ce făceau.
În anul următor a fost o serie mai puțin motivată și
tot așa. Ceea ce remarc este că există o saturație a
pieței și prin urmare numărul de studenți a scăzut.
Nu e cazul să judec gradul de implicare al studenților mei. Pentru mine, toți sunteți studenți buni,
doar că aveți nevoi diferite. Mă raportez la rolul
meu, nu văd o diferențiere extraordinară, doar că
sunteți mai puțini.
I.P.: Dar modul de predare vi l-ați schimbat?
D.G.: În fiecare an, dar chiar în fiecare an, vin cu
altceva. Așa-mi este și firea. Exact ce spuneam
anterior. Aria mea de interes se învîrte în jurul prelucrării limbajului natural și intru în contact cu multe
studii interesante. Scriind și implicîndu-mă în tot
felul de proiecte de cercetare, sunt nevoită să fiu la
curent cu noutățile. Deloc puține. Și atunci, în mod
natural, se reflectă și în seminariile pe care le țin.
destineliterare@gmail.com
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I.P.: Ce sfat aveți pentru studenții din ziua de azi?
Pentru studenții cărora le predați, pentru studenții
de la jurnalism?
D.G.: Sfat, nu. O sugestie, mai mult. Plecînd de la
perioada în care am fost eu studentă, deși într-un fel
sau altul eu pînă în toamna lui 2016 am tot fost studentă (zîmbește), cred că e bine, ar fi de dorit să
împărțiți timpul studenției. Contextul informal cu cel
formal. Cu alte vorbe, distracție și școală. Ordinea o
stabiliți voi... Însă e tipic studențesc, a fost și nu cred
că se va schimba vreodată, să se „îngrașe porcul‖ ,
este o expresie prea bine cunoscută, ca în sesiune
studentul să se aplece asupra cursurilor. Problema, e
că înveți atunci pe moment și uiți imediat după
sesiunea de examene. Practic, după cei trei ani de
studenție, nu rămîneți cu mare lucru și într-un fel sau
altul tot voi aveți de pătimit.
I.P.: Considerați că studenții ar trebui să aibă o
activitate extrașcolară? Dumneavoastră ați avut o
astfel de activitate?
D.G.: Da, eu tot vă zic, dar rămîn cu spusa. În
nebunia asta cu internetul și cu atîta device-uri care
mai de care mai captivante, timpul nu mai face față
și altor activități. Într-adevăr, pe vremea cînd eram
studentă, aveam cel puțin o activitate extrașcolară.
De ce!? Pentru că îmi place și mi-a plăcut și îmi va
plăcea tot timpul să interacționez cu oameni. Fațăn
față. Nu ai cum, dacă stai cu tableta sau cu telefonul
sau cu laptop-ul mereu pe brațe. Da, știu, veți spune
că și social media tot asta face, dar nu e aceeași
emoție. Există, dincolo de ușa camerei voastre, o
diversitatea inimaginabilă de oameni, mai ales pentru ceea ce vă pregătiți voi. Este imperativ să aveți o
activitate extrașcolară, dacă vreți să vă dezvoltați
abilitățile de comunicare. Stînd și butonînd tastele,
limbajul, și tot ce implică el, sunt mult limitate.
Timpul pămîntesc nu ne dă posibilitatea să citim
atîta literatură sau să cunoaștem atîtea limbaje, dar
ne oferă această șansă de a interacționa cu semenii
noștri. Și-atunci?! Te duci la un curs de dans, urmezi
un curs de karate, faci voluntariat la o Casă de copii
și cît și mai cîte. Mereu, vă spun să vă implicați în
diverse asociații, desigur o aveți pe cea a studenților
jurnaliști. Minunat, am văzut că aveți niște activități
lăudabile.
I.P.: Care a fost cea mai plăcută experientă pe care
ati trăit-o, ca profesor?
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D.G.: În fiecare moment de interacțiune cu studenții
mei aș putea spune că poate fi considerat ca fiind o
experiență plăcută. Rămîne, însă, un moment tare
drag mie, pe care nu am reușit să îl repet și asta o
spun în fiecare an celor din anul al treilea. În momentul în care a plecat Mihaela Berneagă, chiar
atunci în noiembrie, 2011, am organizat un teambuiding, la Vatra Dornei. E o perioadă care rămîne
în inima mea și regret că nu am mai reușit să repet
cu nici o generație, deși intenții au fost cu fiece generație. Poate aici am găsit un regres în dorința studenților de a se autoorganiza, de a scrie o asemena
filă în viața lor de studenți. Ceva îmi scapă. Remarc
o falsă concurență între voi, la o vîrstă extrem de
fragedă. În anul I aveți încă naivitatea elevilor de
liceu, vă bucurați de prezența celorlalți, sunteți curioși, ca în anul al III-lea să vă găsesc maturizați
brusc. În trei ani nu mai simțiți nevoia să fiți
împreună. Aici e regretul meu. De cîte ori am încercat să fac asta, nu s-au adunat mai mult de 20 de
studenți.
I.P.: Știu că sunteți redactor șef la o revistă de
limbă română numită „Destine literare‖, din Canada. Cum ați reușit să deveniți redactor șef la această
revistă?
D.G.: Revin la Cluj-Napoca... De fapt, Cluj-Iași.
Practic eu la Cluj am lucrat în domeniul culturii, din
99 pînă în 2010, cînd am revenit la Iași. Așa am avut
posibilitatea, bine am și scris prin diverse ziare și
reviste locale, să particip la multe evenimente culturale. Revin la aceeași poveste. Nu sunt deloc o fire
sedentară. (zîmbește). Incercam să fiu prezentă la
principalele evenimente culturale din Cluj-Napoca,
deloc puține. Așa am avut ocazia să cunosc foarte
mulți oameni. I-am cunoscut pe cîțiva dintre cei din
Montreal, care fac parte din comunitatea românească
de acolo, Alex Cetățeanu, poetul George Filip ș.a.
Ne-am împrietenit imediat în acel cotext culturalliterar. Cumva lucrurile s-au legat de la sine, abia
văzuse lumina tiparului primul număr din revista
„Destine Literare‖. Alex căuta colaboratori tineri din
România și, în mod natural, am început acest parteneriat. Întîi am fost redactor șef adjunct și, la scurtă
vreme, redactor șef. Marele necaz e că nu mai scriu
cînd vreau eu, scriu cînd mi se cere... Și, atunci, scrisul nu mai e neapărat o plăcere, ci a devenit o, să nu
zic o obligație, oricum nu pot să nu răspund soli223
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citărilor colaboratorilor mai vechi sau prieteni.
I.P: Pe lîngă articolele pe care le scrieți pentru diferite reviste, știu că ați scris diferite cărți, de care
carte sunteți cea mai mîndră?
D.G.: Legată sufletește sunt de prima... Aș evita o
nararea a celor petrecute atunci, ar însemna să cad
pe un prag extrem de emoțional. De scris am scris
dintotdeauna, fel de fel. Fetele o fac, aș zice, fără
excepție. De la jurnale, la versuri. Fiind foarte conectată la universul spiritual, prima mea carte care
se cheamă „33. Jurnal de inițiere spirituală‖ și nu
întîmplător. Este anul 33 al vieții mele, care a fost și
cel mai greu pentru mine, sufletește vorbind. Mi-am
pierdut cea mai dragă ființă sufletului meu, bunica
mea din partea mamei. E adevărat că în toamnă s-a
dus la cele veșnice și cealaltă bunică din partea
tatălui. Conexiunea acestor perderi de anul 33 al
vieții mele am considerat-o ca un fel de maturizare
spirituală. Îmi propusesem înca din prima zi a acestui an să îmi scanez sufletul, să-mi urmăresc comportamentul de zi de zi. Țin minte că și în discursurile vorbitorilor la lansările unde a fost prezentată
această carte, mai ales în biserici, de mai multe ori
am auzit că a fost un fel de pariu cu mine însămi.
Tind să cred că așa a fost. Poate, inconștient.
I.P.: Considerați că scrisul este o relaxare, scrieți
din plăcere sau pentru că pur și simplu așa v-ați
obișnuit?
D.G.: Din păcate nu mai scriu zilnic. Scrisul nu mai
e neapărat o plăcere, e o îndatorire. Evit, însă, să
scriu în momente critice. De multe ori, așa cum am
mai precizat, scriu că mi se cere de la nu știu ce revistă. Nu mai scriu cum scriam înainte de a reveni la
Iași. Atunci scriam, cînd sufletul îmi cerea. Mie îmi
place, spre exemplu, să scriu iarna, anotimpul când
am venit pe astă lume, pe care-l ador. Am multe
versuri scrise iarna pe care ar trebui să le revăd și să
public parte din ele.
I.P.: Pentru dumneavoastră acesta este momentul
cel mai prielnic pentru a scrie?
D.G.: Da, cred că acesta este cel mai fecund, mental,
emoțional. Mă simt bine iarna. Eu merg iarna prin
nămeți, cînd toată lumea e întristată și zîmbesc. Îmi
place foarte mult acest anotimp.
I.P.: Dacă ar fi să alegeți dintre proză și poezie, ce
ați alege?
D.G.: Depinde de momentul în care mă aflu. N-am
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crezut vreodată, mărturisesc cu toată sinceritatea, că
voi publica poezii. Versul meu era sortit să rămînă în
sertar. Prin urmare, ar trebui să răspund că mă simt
confortabil cu proza. Eseul rămîne totuși genul meu
literar preferat, apoi proza. Îmi tot propun să scriu
un roman, dar pentru roman îți trebuie condiții de
altă factură.
I.P.: Se pare că anul 2017 este un an prielnic pentru
dumneavoastră. Îmi puteți spune ce s-a întîmplat
mai exact pe 1 ianuarie? Știu că lucrați la Institutul
de Informatică Teoretică al Academiei Române –
filiala Iași.
D.F.: Da! Se pare că începutul anului validează
munca din anii precedenți, în septembrie obținândumi titlul de doctor în informatică, după ce în 2010
l-am obținut pe cel în filosofie. A fost o muncă inimaginabilă. Mi-am dorit foarte mult și s-a ivit
această posibilitate de a intra într-un colectiv foarte
drag sufletului meu. Anul trecut fusesem la
București într-o scurtă experiență la Institutul pentru
Inteligență Artificială în cadrul Academiei Române,
pentru că unul din cei doi îndrumători ai mei a fost
domnul academician Dan Tufiș, directorul Institutului pentru Inteligență Artificială. M-am născut sub o
zodie norocoasă. Sunt suficient de încăpățânată ca să
nu accept sfaturi, să nu mă inspir din viața nimănui.
Pur și simplu mi-am luat viața în mâini și am purces
la drum. Cîndva, am să scriu un roman autobiografic.
I.P.: Iar în final, îmi puteți spune ce proiecte sau
planuri de viitor aveți, dacă aveți?
D.G.: Eu nu îmi mai fac demult planuri. De ce spun
asta!? În primul rînd, chiar revenirea mea la Iași a
fost de-a dreptul neașteptată. În urmă cu 20 de ani
jurasem să nu mai revin în acest oraș... Și, atunci,
întreb, ce rost are să-ți faci planuri?! Dumnezeu are
planurile Sale cu mine. Cu fiecare.
Notă: Daniela Gîfu este redactor șef la revista Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și la revista Destine Literare, din
Canada. Scrie la diferite publicații precum: Candela de Motreal; Gînd Românesc (Alba-Iulia), Revista de recenzii (Craiova), balabanesti.wordpress.com etc. Este doctor în filozofie
(2010) și în informatică (2016), specialist în comunicare și
relații publice, cadru universitar asociat, cercetător științific,
eseist, poet, șefa departamentului de Jurnalism din cadrul
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Interviu realizat la Iași de Ionela Petercă
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Dan PLĂEȘU
(ROMÂNIA)

Un pod până-n Noua Zeelandă!
Consemnări
* Despre antologia bilingvă „Poduri lirice‖/ „Poetical bridges‖,
editată la Napier, Noua Zeelandă, de scriitoarea gălățeană Valentina Teclici
Scriitoarea
Valentina
Teclici,
stabilită de ceva vreme în Noua Zeelandă, a scos de curând o
carte de suflet, „Poduri lirice‖/ „Poetical
bridges‖, antologie
bilingvă de a cărei
traducere și editare sa ocupat direct. Este
un volum de poezie,
nu doar interesant, ci
de-a dreptul unicat, cred, pe piața cărții din țară și
deopotrivă, bănuiesc, din Noua Zeelandă. Știm foarte puțin despre poeții de acolo, așa că pentru cititorul
român cunoașterea liricii lor constituie cu siguranță
un mare câștig. De asemenea, nu e puțin lucru ca
poeți români să fie citiți în acea lume îndepărtată.
Am ales să-i prezint mai jos doar pe autorii neozeelandezi, considerând că cei din țară, prezenți în
carte, sunt în bună măsură de notorietate aici.
După lectura poemelor semnate de cei 12
autori de la Antipozi rămânem cu o imagine caleidoscopică, ce include viața în noua patrie, marea, anotimpurile, ferma și cei apropiați, dansul și cântecul
specific, încercarea altor imigranți de a păși pe insule. Și iubire! Multă iubire. Iar toată această imagine
trece prin inima, prin simțirea oamenilor locului.
Versurile oferite de Dorothy Wharehoka impresionează prin scene desenate amplu de către natură,
semenii fiind vădit marcați de pășirea în noul univers ales de soartă pentru a-și continua viața. Iată
„Rezultatele schimbării‖: „De-a lungul mileniilor
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vânturile schimbării/ au împrăștiat semințele familiei
noastre/ către aceste insule sudice./ Rădăcinile noastre s-au răspândit/ prin solul fertil căutând hrană –/
dezvoltând esența noastră/ asimilând, amestecând/
creând hibrizii ce suntem acum./ Înrădăcinați precar
aici/ unde pământul ne tremură sub picioare/ și mareele vorace ne ciugulesc țărmurile;/ unde frații rivali ai mitologiei/ continuă lupta lor pentru supremație/ supunându-ne la secetă și inundații/ ar fi bine să
ne amintim/ noi toți suntem din stocul de imigranți/
care de asemenea a schimbat fața acestui pământ./
Noi suntem rezultatele schimbării.‖
Marie
Dunningham adaugă un element de peisaj sufletesc:
„Pe vârful Te Mata, soarele suge culoarea/ din cer
până totul deasupra este infinit cețos alb/ strălucitor
și iarba pare aur palid. La umbră, albastrul/ cerului
devine mov./ Acolo, deasupra, undeva nevăzute/
ciocârliile ciripesc neîncetat cântecul lor, cântec/
englezesc./ Pielea arde roz, apoi roșu, rocile de calcar/ odată pe fundul rece al mării, dureros/ reflectă
albul./ Șopârle absorb soarele, dar dispar imediat ce
umbrele/ noastre negre cad./ Trei băieți pe biciclete/
cu timp nelimitat într-o zi fierbinte, la mile distanță
de/ casă, exploră sălbăticia. Sălbăticia lor./ Ar putea
fi Africa deșertul australian./ O întreagă lume pentru
ei înșiși să învingă și să/ stăpânească.‖ („Pe vârful
Te Mata, vara‖)
Carole A. Stewart ne dezvăluie o taină din
cultura locului prin „Mărae‖: „Nu existau felinare/
nici străzi/ doar luminile Măraei/ lucind în întuneric/
prin noaptea geroasă.// Pământul/ era laminat cu
gheață/ și-n interiorul casei/ oamenii dormeau.// Împărțind respirația./ Împărțind căldura.// Mărae.‖ Evident, aflăm și ce înseamnă cuvântul din titlu: „casă
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tradițională a maorilor pentru întâlniri‖. Bill Sutton
ne oferă, între altele, un poem dramatic: „Noaptea
trecută am visat noua recoltă/ venind peste mare
către Aotearoa/ nu de balene nici măcar ton/ ci de
data asta, de oameni/ bărbați și familii înfometând
disperate,/ plătind cu părți ale corpului încumetarea/
de a trece pe lângă cruda, puternica Australie/ spre
un loc unde cândva li s-a spus/ că lumea părea mai
bună// ca să fie salutați aici de către cine?/ Elicoptere și nave gri de război/ bărbați și femei cu difuzoare/ poruncindu-le să plece înapoi/ unde? Către devalorizata Fiji/ ruinată de decenii de dictatură?/ Ori
spre alte insule, unele deja/ pe jumătate scufundate,
iar altele/ devastate de supercicloane,/ generate de
încălzirea globală?// Nu există un alt refugiu/ și
acum cuvintele au devenit mai aspre –/ Plecați înapoi! Nu puteți sta aici!/ Plecați înapoi sau vă distrugem!/ și apoi proiectilele.‖ („Noua recoltă‖) Lui
Penelope Foster îi place să scrie poezie erotică. De
pildă, poemul intitulat „Dragostea este‖: „Dragostea este purpuriul unui ametist lustruit/ auriul unui
răsărit de soare iarna./ Mirosul picăturilor de ploaie/
lovind pământul uscat/ și marea luminată/ de creșterea unei luni portocalii.// Dragostea este patul tău

după o lună când ai fost/ plecat/ o baie fierbinte la
sfârșitul unei zile obositoare.// Dragostea este apa
rece într-o zi toridă,/ focul din șemineu într-o zi geroasă. O îmbrățișare de consolare într-o zi tristă,/ și
râsul împărtășit într-o zi fericită.// Dragostea este cel
dintâi surâs al primului tău copil,/ Este zâmbetul
unui străin într-un oraș străin.// Dragostea este unde
tu alegi să fie!/ Dragostea ești tu, Dragostea sunt eu./
Dragostea este!‖
Alți poeți de la Antipozi prezenți în carte: Ian
McQuillan, Mark Raffills, Mandy Pentecost, Marty
Smith, Sandi King, Nikora (Nik) Henriksen, Mere
Taito.
La celălalt capăt al „podului‖ sunt poeți români, îndeobște cunoscuți: Iată-i: Tudor Opriș, Paul
Sân-Petru, Violeta Ionescu, Vasilica Grigoraș, Ana
Anton, Mariana Gurza, Ana Urma, Victor Cilincă,
inclusiv Valentina Teclici și Alexandra Balm (Dumitrescu), ultimele două stabilite nu demult în NZ.
O observație specială pentru Monica Săvulescu
Vouduri (născută la Galați, așezată de ani buni în
Grecia) și Maria Weishaupt Sarău, de asemenea,
gălățeancă emigrată în Elveția.

Dan Plăeșu : http://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/85367-cronica-de-carte-un-pod-pana-n-noua-zeelanda

Auckland, Noua Zeelandă
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Doina POPA
(CANADA)

Ziua îndrăgostiților la graiul românesc din Windsor
În acest început de primăvară îndelung așteptată,
Asociația Culturală ―Graiul Românesc‖ din Windsor
ON vine din nou cu inițiativa de a organiza un cenaclu literar. De data aceasta, este aleasă o zi frumoasă de duminica cu o semnificație potrivită temei
și structurii cenaclului ―Mihai Eminescu, poet al
iubirii‖ și anume, ziua de Valentine‘s Day, această
sărbătoare nord-americană ce s-a răspândit în întreaga lume, prinzând mlădițe pe rădăcinile
Dragobetelui nostru strămoșesc. Locația aleasă, ambianța plăcută oferită de cei doi tineri români amfitrioni ai cafenelei, pe care de acum înainte o putem
numi ―literară‖, colectivul primitor al ―Graiului Românesc‖ și invitații speciali ai reuniunii, au contribuit la crearea unei atmosfere de comunicare călduroasă și a unui spirit poetic atât de necesar întâlnirii.
Doamna Emilia Matei, președinta asociației, deschide programul cenaclului prezentând auditoriului
tema întâlnirii cât și pe d-na conf.univ.dr. Anca
Sîrghie de la Universitatea ―Alma Mater― din Sibiu
care a venit, ca de obicei, pregătită cu un material
foarte frumos, o expunere nuanțată original a poeziei de dragoste eminesciene. Conferința dânsei s-a
intitulat L‘amor che move il sole e l‘altre stele în
poezia lui Mihai Eminescu. Trimiterea din titlu se
face la versul cu care Dante Alighieri încheia capodopera sa Divina comedie, iubirea fiind definită ca
forță ce guvernează întregul Univers.Reproducem
aici câteva fragmente din expunere: ―De la Sapho în
antichitatea elină la Petrarca divinizându-și iubita la
fel de intangibilă, ca și aceea a trubadurilor în Evul
mediu francez, în sonete intitulate Il canzoniere, cu
poezii scrise în timpul vieții donei Laura, dar și după
moartea ei,dragostea a constituit o dimensiune perenă a literaturii universale. Așa cum o regăsim apoi
la Shakespeare, cu doamna în negru cea misterioasă
din sonete, iubirea a înflăcărat sufletele multor creatori. În veacul său sensibil la vibrația frumosului,
Goethe, care a fost inspirat de Lotte și de alte vreo
10 muze, convins că ―etern femininul ne-nalță-n
tării‖, sau Schiller și Lenau, până la Byron, Pușkin
și Lermontov, romanticii au considerat iubirea o
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temă fundamentală.
Mihai Eminescu, care luase în stăpânire tot ce
creaseră esențial înaintașii lui din țară și din străinătate, a realizat prima adevărată revoluție a viziunii
asupra modului cum se exprimă iubirea în versuri și
totodată asupra metaforei. El va ajunge la complexa
formulă metaforică de „farmec dureros‖, o nuanțare
nemaiîntâlnită până la el în poezia românească, exprimată printr-un atât de concis oximoron. ―Ea privi
atunci în jos,/ Trece mâna pe la tâmple,/ Iară inima-i
se umple/ De un farmec dureros.‖(Povestea teiului).
Poetul concentrează la extrem formularea definitorie
a iubirii, redusă la doar două cuvinte, fie ―suferință
dulce‖ sau ―dulci otrăvuri‖, dar aceste cuvinte spun
totul.‖ Conferențiara a răspuns întrebării Cum portretizează poetul Eminescu femeia iubită?, o întrebare-cheie, pentru care a luat un reper antitetic îndepărtat, pe Francesco Petrarca, poetul Renașterii
italiene care a modernizat modul de a privi iubirea în
lirica europeană. ―Chipul alesei lui este superlativizat prin comparația cu zeițele cele ascunse privirii
umane și astfel Laura cea smerită, făptură unică
între pământeni, întrece orice închipuire:―nu le-am
văzut zeițele cum umblă/ dar ea, mergând, pășește
doar pe lut./ Și totuși, jur pe cer, făptura-i rară/ cu
nimeni și nimic nu se compară...‖.Romanticul român, își găsește termenii comparației mai ales în
peisajul naturii plaiului mioritic. În frumoasa elegie
Atât de fragedă albul imaculat al florii cireșului devine simbolul sensibilității iubitei:―Atât de fragedă,
te-asameni/ Cu floarea albă de cireș,‖. Poetul simte
nevoia să o înalțe pe femeia visurilor sale, sacralizând-o aidoma trubadurilor medievali: „Și ca un
înger dintre oameni/ In calea vieții mele ieși.‖ Delicata ei ivire lasă bărbatului impresia unei apariții
onirice: „Abia atingi covorul moale,/ Mătasa sună
sub picior,/ Și de la creștet până-n poale/ Plutești ca
visul de ușor.‖ În mod evident, Mihai Eminescu dispunea de un întreg arsenal de instrumente poetice ale
portretizării, căci el trimite la splendoarea sculpturală a frumuseții feminine întruchipate de antici, portretul adoratei completându-se la fiecare strofă cu
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noi elemente:‖Din încrețirea lungii rochii/ Răsai ca
marmura în loc/ S-atârnă sufletu-mi de ochii /Cei
plini de lacrimi și noroc.‖ Apariția ei aduce în viața
bărbatului―noroc‖, un concept suculent ca semnificație, însemnând fericirea hărăzită pământenilor,
căci în existența lor trecătoare ―Norocul vă petrece‖
cum se preciza concluziv în Luceafărul. Nu putea
lipsi din spectrul domeniilor explorate de Eminescu
nici basmul folclorului românesc, în care mireasa
este simbolul frumuseții feminine:‖O, vis ferice de
iubire,/Mireasă blândă din povești,/ Nu mai zâmbi!
A ta zâmbire/ Mi-arată cât de dulce ești,‖ Idealul
eminescian de frumusețe feminină este Ileana Cosânzeana hărăzită a fi mireasa lui Făt Frumos, erou
pe care poetul îl invocă în balade ca Făt Frumos din
tei. Metaforic, fata adorată este ―Mireasa sufletului
meu!‖, ea învăluindu-l cu farmecul seducător, ‖Cua gurii tale calde șoapte, /Cu-mbrățișări de brațe
reci.‖ Antiteza între cele două epitete ―calde/reci‖
produce un efect emoțional puternic. Portretizarea
culminează cu invocarea sacralizantă a Fecioarei:‖Și-o să-mi răsai ca o icoană/ A pururi verginei
Marii.‖
Femeia iubită este o ―floare albastră‖ cu păr de
aur, adusă probabil din romantismul german, dar
adaptată la natura românească unde floarea de numă-uita are această culoare. Spre mirificul decor, cu
―codri de verdeață‖ unde ―izvoare plâng în vale‖, își
cheamă poetul aleasa sufletului și atunci când titlul
poeziei este el însuși un îndemn, Lasă-ți lumea ta
uitată, în care portretul feminin se completează cu o
altă podoabă, menită să-i sublinieze frumusețea,
anume părul, prezent în Cântarea cântărilor, sublimul poem al dragostei lăsat de antichitate, de la care
aș avansa până la frumoasa Tamara din poemul Demonul, unde părul se revarsă în plin dans într-o imagine magistral conturată de Lermontov. La Eminescu descrierea podoabei capilare se face în termeni
familiari, pe un ton de șăgălnicie, menit, ca și în
Floare albastră, de altfel, să-i evidențieze în treacăt
rolul de a fascina.―Părul tău ţi se desprinde/ Şi frumos ţi se mai şede,/Nu zi ba de te-oi cuprinde,
/Nime-n lume nu ne vede.‖ Ferestre ale sufletului,
ochii vor completa portretul feminin eminescian, iar
efectul este unul angelizant:‖Ochii tăi sunt plini de
milă,/ Chip de înger drăgălaş.‖ Epitetul ―drăgălaș―
estompează aura sacralizantă a imaginii în favoarea
tumultului de viață pe care ea, fata îndrăgită, îl poartă. Privirea adoratoare a bărbatului se identifică cu
oglindirea chipului ei în lamura apei: ―Ce priveşti
zâmbind în unde?/ Eşti frumoasă, se-nţelege. (Lasăți lumea ta uitată)
El, bărbatul versurilor erotice eminesciene, este
mai întâi portretizat spiritual în Floare albastră, nu
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fizic, întrucât ea,‖Mititica‖, îl percepe ca spirit gânditor, preocupat de tainele cosmosului și ale istoriei.
În poezia Făt Frumos din tei apare și conturul fizic
al eroului masculin, care se conformează prototipului folcloric:―De murmur duios de ape/ Ea trezităatunci tresare,/ Vede-un tânăr, ce alături / Pe-un cal
negru stă călare.// Cu ochi mari la ea se uită,/ Plini
de vis, duioşi plutind,/ Flori de tei în păru-i negru/ Şi
la şold un corn de-argint.// Şi-ncepu încet să sune,/
Fermecat şi dureros -/ Inima-i creştea de dorul/ Al
străinului frumos.‖ Un interesant prototip erotic
masculin este acel „Zburător cu negre plete‖, așteptat cu ardoare de prințesa îndrăgostită, rostind ritualic chemarea: ―vin la noapte de mă fură‖.(Călin-file
din poveste)
Peisajul eminescian al iubirii are componente inedite, particularizante, căci nici în viziunea lui D.
Anghel, Bacovia, Blaga sau a lui Arghezi ele nu se
regăsesc cu o asemenea picturalitate romantică. O
constantă a versurilor erotice eminesciene este
codrul, protector al îndrăgostiților. Deschis hiperbolizărilor de tip romantic, Eminescu atribuie codrului
însemnele unei suveranități împărătești în Povestea
codrului, în care nu lipsește nimic din grandoarea și
strălucirea ritualică a vieții la curtea Măriei
Sale:‖Împărat slăvit e codrul,/ Neamuri mii îi cresc
sub poale,/Toate înflorind din mila/ Codrului, Măriei
Sale.‖ Chemarea la dragoste conturează un ideal de
puritate, identificat cu însăși vârsta de aur a vieții
omului, copilăria:‖ Hai şi noi la craiul, dragă,/ Și să
fim din nou copii,/ Ca norocul şi iubirea/ Să ne pară
jucării.‖ Motivul norocului, identificat cu fericirea
pământeană, se regăsește în multe versuri erotice
eminesciene, inclusiv în finalul poemului Luceafărul, cu funcție identificantă pentru condiția de
ființă trecătoare a Cătălinei:‖În cercul vostru strâmt
de legi/ Norocul vă petrece‖. Cu alte cuvinte, norocul este căldura sufletească, hărăzită dosr oamenilor
și refuzată altora.
Dintre arborii peisajului poetic eminescian, cel mai
încărcat de sacralitate este ―teiul sfânt‖, care
ocrotește în poezia Dorința cu mireasma lui învăluitoare pe îndrăgostiți:‖Adormind de armonia/
codrului bătut de gânduri/ Flori de tei deasupra
noastră/ or să cadă rânduri, rânduri.‖ Poetul
închipuie florile de tei troienindu-se deasupra
iubiților fericiți. Nelipsit în scenariile eminesciene,
teiul personificat este simțit ca o pavăză ospitalieră
de către îndrăgostiți abia sosiți:‖Și pe teiul nostru
întreabă,/ Cine suntem? stau la sfaturi;/ Eară gazda
noastră zice/ Dându-şi ramurile -n lături:/ O priviţi-i,
cum visează/ Visul codrului de fagi,/ Amândoi ca
într-o poveste.../Ei îşi sunt aşa de dragi!‖ Teiul
veghează primii pași făcuți de cei doi tineri prin
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împărăția silvestră necunoscută lor, în care ei intră
ca într-un eden terestru purificant. Din universul
acvatic, izvoarelor și râurilor li se adaugă lacul, ca
marea să-l fascineze pe poet în perspectiva morții
din Mai am un singur dor. În erotica eminesciană,
iubirea este arar un fapt împlinit, ci se proiectează ca
vis ori ca visare, cum se întâmplă în poezia Lacul, cu
un debut optimist, speranța având un corespondent
în cromatica decorului:‖Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl încarcă;/Tresărind în cercuri albe/ El
cutremură o barcă.‖
Chemarea la dragoste va fi urmată de un întreg
ritual al iubirii, proiectat de îndrăgostit: ―Vom sări în
luntrea mică/ Îngânați de glas de ape/ Vom lăsa din
mână cârma/ Și lopețile să-mi scape‖ sau ―Şi mi-i
spune-atunci poveşti/ Şi minciuni cu-a ta guriţă,/ Eu
pe-un fir de romaniţă/ Voi cerca de mă iubeşti.. Şi
de-a soarelui căldură/ Voi fi roşie ca mărul,/ Ți-oi
desface de-aur părul/ Să-ți astup cu dânsul gura‖…
Există o sfială a trecerii peste pragul platonismului,
marcată prin modul condițional-optativ al formulării,
ca semn al decenței, care sigila relațiile între îndrăgostiți: ―De mi-i da o sărutare,/ Nime-n lume n-a s-o
ştie,/ Căci va fi sub pălărie -/Ş-apoi cine treabă are!‖
Manifestarea iubirii în viziune lui Eminescu rămâne
o taină, dezvăluită numai naturii, nu unor martori
curioși. Înflăcărarea iubirii crește odată cu evoluția
în viața naturii, unde se înnoptează:„Când prin
crengi s-a fi ivit/Luna-n noaptea cea de vară,/ Mi-i
ţinea de subsuoară,/ Te-oi ţinea de după gât‖. Ca
regină a nopții și a dragostei, Luna îi conduce din
înaltul cerului spre sat. Este o tipică idilă
eminesciană în care crengile copacilor se întind
ocrotitoare spre cei ce se iubesc:‖ Pe cărare-n bolţi
de frunze,/Apucând spre sat în vale,/ Ne-om da
sărutări pe cale, / Dulci ca florile ascunse. // Şi
sosind l-al porţii prag,/ Vom vorbi-n întunecime:/
Grija noastră n-aib-o nime, /Cui ce-i pasă că-mi eşti
drag?// Înc-o gură - şi dispare...//Ca un stâlp eu stam
în lună!/ Ce frumoasă, ce nebună/ E albastra-mi,
dulce floare!‖ Iată apogeul erotic visat de poet,
regăsit și în finalul poeziei Sara pe deal: ―Ne-om
răzima capetele unul de altul/ Și surâzând vom
adormi sub înaltul/ Vechiul salcâm. Astfel de noapte
bogată/ Cine pe ea n-ar da viața lui toată‖. Există în
erotica eminesciană o măsură temporală, evoluând
de la clipă la oră (―O oră să fi fost amici / să ne
iubim cu dor/ S-ascult de glasul gurii mici/ O oră și
să mor‖) și ajungând la ―o noapte bogată‖.
Ce ars amandi fără egal în creația eminesciană
apare în dialogul Cătălin-Cătălina din Luceafărul
prea puțin realizăm astăzi: ―Şi ochii tăi nemişcători/
Sub ochii mei rămâie.../ De te înalţ de subsuori/ Tenalţă din călcâie;// Când faţa mea se pleacă-n jos,/ În
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sus rămâi cu faţa,/ Să ne privim nesăţios/ Şi dulce
toată viaţa;// Şi ca să-ţi fie pe deplin/ Iubirea cunoscută,/ Când sărutându-te mă-nclin,/ Tu iarăşi mă
sărută.‖ Și nu întâmplător, idila în decor sepulcral
din finalul poemului rezonează perfect cu decenta
exprimare a sentimentului specifică poeziei din secolul al XIX-lea românesc, în care latura sexuală a
iubirii era eludată, ca astăzi să fie supralicitată. Mărturisirea lui Cătălin înalță sentimentul iubirii pe
culmile absolutului omenesc: - O, lasă-mi capul meu
pe sân,/Iubito, să se culce/ Sub raza ochiului senin/
Şi negrăit de dulce; //Cu farmecul luminii reci/ Gândirile străbate-mi,/ Revarsă linişte de veci/ Pe
noaptea mea de patimi.//Şi de asupra mea rămâi
/Durerea mea de-o curmă,/ Căci eşti iubirea mea
dentâi/ Şi visul meu din urmă.‖Nu am găsit nicăieri
în literatura română un asemenea punct înalt al exprimării idealului erotic, dragostea fiind sentimentul
care poate alunga durerea, identificată cu însăși existența omenească, părând metaforizată ca ―noapte a
patimilor‖. O acoladă deschisă între prima iubire și
visul din urmă cuprinde în ea împlinirea sufletului
uman în speță. Iată absolutul pe care Dante Alighieri
îl formula în versul final al Divinei Comedii, dar pe
care Eminescu îl raportează la existența omului. Interesant este că până și în elegiile sale erotice, mult
mai numeroase și mai izbutite artistic decât idilele,
Eminescu are aceeași perspectivă a absolutului. Iubirea poate izbăvi ființa umană de uitare, de moarte. În
atât de populara elegie Mai am un singur dor meditația poetului sfârșește cu un reproș făcut femeii care
nu i-a împărtășit sentimentul:„Tu trebuia să te cuprinzi / De acel farmec sfânt, /Și noaptea candela saprinzi/ Iubirii pe pământ.‖ Definiția dragostei ca
―farmec sfânt‖ nu conduce spre ideea religioasă,
exprimată în versurile din Rugăciune, ci ea este susținută de puterea ancestrală a trăirii, venind spre el
de la moși și strămoși, așadar configurându-se astfel
o altă dimensiune a absolutului:‖ Căci te iubeam cu
ochi păgâni/ Și plini de suferinți,/Ce mi-i lăsară din
bătrâni/ Părinții din părinți.‖ Numai o iubire de o
asemenea forță poate eterniza chipul muzei sale,
trecând triumfală peste umbrele secolelor viitoare:‖Dându-mi din ochiul tău senin/ O rază dinadins,/
În calea timpilor ce vin/ O stea s-ar fi aprins;//Ai fi
trăit în veci de veci/ Și rânduri de vieți,/ Cu ale tale
brațe reci/ Inmărmureai măreț.‖ Poezia are forța
transfiguratoare a sculpturii în marmură, chiar depășind-o pe aceasta, dacă amintim motivul tratat de
Shakespeare în Sonete. Puterea dragostei pure este
atât de mare, încât ea sporește frumusețea Cosmosului, unde se nasc prin iubire noi astre. Spre deosebire de Dante, care vedea în dragoste o putere dinamică a Universului, ultimul romantic european, ro229
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mânul Eminescu, concepea o iubire absolută, în
stare să-l regenereze pe acesta.‖
Invitată la cuvânt, doamna prof. Doina Popa
vorbește auditoriului despre tema iubirii atât de des
întâlnită în literatura universală, mai ales în poezia
lirică, subliniind faptul că poeții romantici, visători,
căutători ai absolutului în plan sentimental au
nuanțat poezia iubirii în toate aspectele ei. Mihai
Eminescu a perceput iubirea ca un mit fundamental
al poeziei orale și culte. Elogiul iubirii și al naturii,
aceste două teme se împletesc, definind sentimente,
senzatii, exprimând eul liric. Doina Popa scoate în
evidență etapele creației eminesciene marcate de
cele trei perioade ale vieții sale. In prima perioadă,
Eminescu cânta iubirea împărtășită. Eul liric își
cheamă iubita în mijlocul naturii. Cadrul este senin
și fericit (Sara pe deal). In a doua perioadă a vieții
sale, poeziile capătă o tonalitate tristă, apropiindu-se
de elegia erotică, de romanță, de cântec. Natura e
mai sărăcăcioasă, urbană. Chipul iubitei se schimbă(
Pe lângă plopii fără soț). In a treia etapă a vieții,
Eminescu își îndreaptă gândurile spre iubirea
celestă, dedicând versuri sublime Fecioarei Maria:
―Asculta-a noastre plângeri, /Regină peste îngeri,/
Din neguri te arată,/Lumină dulce, clară,/ O, maică
prea curată/ Și pururea fecioară,/Marie!‖
În recitalul interactiv propus de doamna Matei, ca
moderatoare a reuniunii, Andreea Filip a recitat cu
însuflețire poezia La mijloc de codru și Dana
Mânecuț a lecturat Lasă-ți lumea ta uitată. Corul
Catedralei Sf. Gheorghe, condus de d-na Daniela
Burghelea din Windsor, a interpretat duios versurile
poetului puse pe note muzicale, ca dirijoarea să recite apoi și versurile cele mai îndrăgite din creația
poetului. Exemplificări cu recitări în volute interpretative de înalt talent au continuat, susținute de
membrii ―Graiului Românesc, români canadieni, cel poartă pe Eminescu în sufletele lor, cu dorul
nemărginit de plaiurile din țara mama. S-au remarcat

prin interpretări: Emilia Matei, Ștefan Popescu,
Cristina Stamate, care a citit Pajul Cupidon, iar
Darius Popescu ne-a surprins plăcut lecturând poezia
lui Marin Sorescu Trebuiau să poarte un nume, precum și creațiile eminesciene Floare albastră și Deor trece anii.
Ca invitată de onoare a seratei, d-na conferențiar
Anca Sîrghie a primit un buchet mare de trandafiri
roz și a fost surprinsă plăcut atunci când întreaga
asistență i-a cântat Mulți ani trăiască, pentru că
tocmai fusese ziua ei de naștere. În prag de Valentine‘s Day, universitara sosită de la Sibiu a răspuns
la gestul iubitorilor de poezie din Windsor cu afirmația că dragostea este frumoasă la orice vârstă și că
de ea se cuvine să ne bucurăm în fiecare zi a vieții
noastre, ca de cel mai minunat dar pe care Dumnezeu ni l-a destinat. Nu este mai puțin adevărat că,
alături de o persoană adorată, în ritmul existenței
noaste cotidiene, atât de tensionate prea adesea, ne
pot încânta cerul senin și însorit, râsul copiilor
jucându-se, frumsețea unui chip de fată trecând pe
lângă noi, buchetele florilor și ramurile abia înverzite ale copacilor sau o ținută vestimentară perfect
armonizată. Îndemnul de a iubi se poate extinde la
tot ce întrupează frumosul în infinita lui diversitate,
pe care cu o sintagmă poetică blagiană bine cunoscută am putea-o numi ―corola de minuni a lumii‖.
Am plecat de la Cafeneaua Literară de pe Walker
Road din Windsor, mulțumită de prezența caldă a
participanților, mai numeroși ca oricând la asemenea
evenimente adresate elitei românești printr-o activitate de cenaclu. Sentimentul plenitudinii sufletești pe
care îl încercam era o stare pe care ți-o dă numai o
acțiune de puternică trăire emoțională. Da, aceste
sentimente nu le poți trăi decât atunci când te reînvigorezi spiritual prin cultură, cea care departe de țaramamă ne asigură păstrarea identității naționale.
West Bloomfield, MI

West Bloomfield, MI
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Crina POPESCU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Dacă reunirea nu se va realiza în țară, atunci ea se va face cu Eminescu în străinătate...
Pe data de 16 ianuarie a.c., la Serata Eminescu, jurnalistul a fost prezentă Crina Popescu, o tânără din Republica Moldova, masterandă a Universităţii din Nisa Sophia Antipolis, preocupată de aprofundarea condeiului eminescian. În cele ce urmează,
lăsăm cititorul nostru să se lase pătruns de un cuvânt
curat şi extrem de sensibil. Autentic românesc.
Onorată asistență!... Dragul meu Pământ Românesc!
Mă aflu cu emoții în fața dumneavoastră ca
și cum m-aș afla în fața României pe care a iubit-o
Eminescu. Vă vorbesc ca și cum aș avea impresia că
Eminescu m-ar auzi, sau, mai exact, mi-ar simți bucuria de a fi aici.
Am făcut un drum lung din Franța până la
București pentru ca să mă conving cât de frumos
ninge în România cu eternitatea lui Eminescu. Cu
cuvintele lui. Cu Limba Română. De această ninsoare ne este dor, nouă, românilor din străinătate.
Aceasta este ninsoarea pe care o căutăm chiar și
atunci când e soare sau plouă.
Sunt în fața Dumneavoastră în această seară
pentru a vă mărturisi căderea acestui Dor de Eminescu peste sufletele noastre, aidoma ninsorii: care-n
loc să ne răcească, ne încălzește. În loc să ne
îmbătrânescă, ne întinerește.
Fiind studentă în filosofie la Universitatea
din Nisa Sophia Antipolis, reușesc să împărtășesc
francezilor expresia Ființei Românești prin intermediul tezei de masterat intitulată: „Eminescu sau
Novalis. Confluențe poetico-filosofice‖, sub direcția
Doamnei Profesor Carole Talon-Hugon. Dialogul
dintre opera lui Eminescu și cea a poetului și filosofului german Novalis, îl înfățișează pe Eminescu nu
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doar ca pe un mare poet romantic, ci mai cu seamă
un filosof al Ființei. Al Ființei de Neam. Un filosof
prin care poezia este pentru poporul român: avocatul
metafizic al Adevărului în străinătate.
Alegerea acestui subiect vine ca un răspuns
la o întrebare pusă de un coleg de facultate de la
Nisa: „Cum se face că Eminescu este poetul tău național, dacă acesta este român, iar tu vii din Republica Moldova?‖
Aceasta este și cea mai mare durere pe care o
trăim noi, basarabenii în străinătate. Suntem acest
popor care nu se bucură de luxul clarității în fața
unui străin, atunci când vine vorba de identitate națională. „Vin din Republica Moldova, DAR sunt
român‖, „Republica Moldova este un stat independent, DAR e pământ românesc‖... Astfel, reprezentăm cu tristețe o „Națiune a lui Dar. O Națiune a lui
Însă‖, pentru care suntem sortiți să trecem prin șirul
explicațiilor istorice pentru ca străinul să înțeleagă
cine suntem cu adevărat.
Cunoașterea lui Eminescu în străinătate, cel
puțin prin intermediul tezei de masterat pe care o
scriu, constituie nu doar o confirmare a profunzimii
spiritului românesc în lume, ci Claritatea Însăși prin
care străinii pot înțelege printr-un singur cuvânt:
Eminescu, că: „Basarabia e Pământ Românesc‖, că
„Suntem români și punctum‖, că „România Profundă e România Mare‖.
Fapt ce mă îndeamnă să cred că ReUnirea,
dacă nu se va realiza în țară, atunci ea se va face cu
Eminescu în străinătate. Aceasta este ninsoarea pe
care o aștept, chiar dacă în aceste clipe ninge afară.
Vă mulțumesc!
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Florentin POPESCU
(ROMÂNIA)

Un roman al descoperirii şi redescoperirii de sine
În largul evantai
tematic şi experimental
al prozei din ultimele
decenii romanul de factură psihologică pare să
fi devenit o rara avis,
majoritatea
autorilor
glisând către alte genuri
de scrieri epice. Nu este
nici locul şi nici cazul să
analizăm aici cauzele,
însă, oricum, problema rămâne deschisă, iar întrebarea de tipul „De ce ?‖ îşi aşteaptă şi ea un răspuns.
Şi iată că – totuşi! – din când în când mai ies de sub
teascuri şi romane psihologice, de introspecţie, care
nu sunt nici uşor şi nici la îndemâna oricărui autor.
Unul dintre acestea, o adevărată revelaţie, este
„Sâmbăta mută‖ de Dumitru Manolache (Editura
Detectiv Literar, Bucureşti, 2016), scriitor mai puţin
frecventat de critica literară, însă nu mai puţin interesant decât alţii care se bucură, uneori chiar exagerat, de laudele presei şi ale cercurilor literare
bucureştene şi nu numai.
Dar cine este Dumitru Manolache şi cărei arii
romaneşti se circumscrie el?
Dintr-o „scurtă prezentare a autorului‖, inserată la începutul cărţii, aflăm că s-a născut la 25
aprilie 1955 într-un sat din judeţul Călăraşi şi că a
debutat ca ziarist în 1980 la cotidianul Scânteia tineretului, după care şi-a exersat condeiul la mai multe
publicaţii, urcând treptele ierarhice până la postul de
redactor-şef, ultima funcţie, din 2010 şi până azi
fiind aceea de reporter la ziarul Lumina, editat de
Patriarhia Română.
A publicat cărţile: Dervent, o poartă a
creştinismului românesc (1995); La porţile luminii –
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Miracolele de la Dervent (1995); Andrei, apostolul
lupilor (2000); Lupii mielului – Sfântul Apostol Andrei şi protocreştinismul în spaţiul românesc
(2004); Protocol de gradul 0: Tezaurul de la Sinaia
– legendă sau adevăr ocultat (2006); Nunţi înecate
(roman 2008); Locuit în Athos (2012); Lumea din
cuvinte (2015), plus alte trei volume la care este
coautor.
Aşadar, nu pare a fi ajuns să lucreze întâmplător. Mai-marii Bisericii Ortodoxe Române i-au
recunoscut ataşamentul faţă de creştinism, de istoria
şi tainele lui au fost îndrituiţi să şi-l aducă aproape
(de altfel pentru modul profesionist în care a relatat
vizita papei Ioan Paul al II-lea în România a fost
recompensat cu „Medalia Vaticanului‖).
Aşa stând lucrurile, nu e de mirare că
Sâmbăta mută este un roman al cărui personaj, după
un şir de înfrângeri şi experienţe de viaţă aşa-zis
mireană sau civilă îşi caută mântuirea de sine în lumea sihaştrilor, cei care prin canoane şi rugăciuni
sunt mai aproape de Dumnezeu şi într-o comuniune
cu El cum nimeni altcineva nu poate fi.
Mihail Omu, protagonistul din Sâmbăta mută
(nume de arhanghel asociat nu întâmplător cu genericul Om, voind a spune că până la urmă este un
prototip al fiinţei omeneşti în general) se află într-o
permanentă scrutare a sinelui, punându-şi întrebări şi
căutând răspunsuri la ele. E vorba de interogaţii
existenţiale, de adânc substrat filosofic, nu de puţine
ori cu trimiteri la aforisme sau rostiri celebre ale
unor nu mai puţin vestiţi reprezentanţi ai culturii
universale (Emil Cioran, Kirkegaard, Giovanni Papini) sau ai Bisericii, precum sfinţii părinţi: Sfântul
Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Nicodim Aghioritul ş.a.
La prima vedere pare incredibil ca un tânăr cu o
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meserie atât de strâns legată de societate şi de cunoaştere a lumii, cum este aceea de ziarist, să
năzuiască spre spiritualitatea creştină, dar dacă ne
vom aminti că în chiar viaţa reală românească din
ultimele decenii o mare personalitate a culturii, precum d-na Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ori pe un alt
palier, actorul Dragoş Pâslaru, au luat drumul
călugăriei, faptul ne apare verosimil şi în cazul personajului propus de Dumitru Manolache.
Un întreg cortegiu de fapte şi evenimente pe
cât de neaşteptate tot atât de surprinzătoare (tatăl,
turnător al Securităţii, se spânzură, mama, căzută pe
treapta cea mai de jos a alcoolismului, aşijderea îşi
pune capăt zilelor, propria căsnicie, avându-l ca socru pe „tovarăşul Ţuţuianu‖, comunist cu greutate la
Primăria Capitalei şi om cu relaţii sus-puse, eşuată,
profesia, degradată şi ea după 1989, dezamăgirile
produse de schimbările sociale şi politice de după
acel an), constituie o motivaţie foarte serioasă în
luarea deciziei de a se călugări. Dar pentru tânărul
capabil nu numai de gesturi care-i surprind pe alţii,
fiecare mişcare constituie un prilej de autoevaluare,
de introspecţie a propriului eu, de cântărire a faptelor din toate unghiurile posibile şi, mai ales, în
toate urmările pe care le poate avea în viitorul
imediat şi în cel îndepărtat. Din acest punct de vedere Mihail Omu este, cu siguranţă, un personaj dostoievskian, complex, întrucâtva desprins de proza şi
mizeriile vieţii cotidiene.
Urcând Golgota spre purificare, Mihail Omu
se autosupune unui travaliu cu totul ieşit din comun:
îşi procură şi poartă sandale de fier, rabdă zile între-

gi de foame, îşi petrece nopţile pe unde apucă, întrun cuvânt, trăieşte condiţia cerşetorului refugiat în
propria-i tăcere – pandant al jumătăţii de ceas de
linişte din sâmbăta de dinaintea Paştelui, despre care
face vorbire Apocalipsa, răstimp în care, crede Mihail Omu, stau ascunse toate întrebările şi răspunsurile lumii şi tot acolo „se strâng toate inimile oamenilor, totdeauna pline cu ceva, fie cu iad, fie cu
Dumnezeu‖. De aici şi titlul simbolic al acestei cărţi
care, fără a ignora regulile clasice ale genului, adună
între coperţile ei, într-o ingenioasă şi inspirată alternare, acţiune, scene sociale, reflecţii, descrieri –
încărcate de o anume poezie a melancoliei şi a
tristeţii, şi mai ales meditaţii asupra condiţiei omului
contemporan, aflat într-o necontenită descoperire şi
autodescoperire a propriului eu.
Dincolo de desfăşurarea în plan real, fizic şi
spiritual, în planul conştiinţei, romanul cuprinde,
pentru cititorul atent, şi o componentă morală, receptabilă în momentul în care lectorul nu numai că
empatizează cu personajul, ci se şi află, imaginar
desigur, pe aceeaşi lungime de undă cu acesta.
Din contextul narativ nu este exclusă nici o anume
polemică, pe care scriitorul, ducând-o cu sine, o sugerează discret şi cititorului.
Elaborat cu grijă, cu fraze echilibrate, dar şi
cu inserţii publicistice şi poetice (acestea din urmă
pot obosi prin anume lungimi), romanul d-lui Dumitru Manolache incită la reflecţie şi meditaţie şi nu
mai poate fi lăsat din mână de la prima şi până la
ultima lui pagină. Mare lucru pentru un scriitor de
azi.
20 ian. 2017

Fotografia
Casa de bani, model vechi, de dinainte de
1900, stătea greoaie şi nebăgată în seamă în cea mai
nefolosită cameră a casei, printre alte lucruri şi obiecte care altădată fuseseră de trebuinţă, dar acum
zăceau şi ele depozitate în neorânduială pe lângă
pereţi şi pe rafturi. Mături vechi, ligheane şi perii, un
aspirator de praf de altădată, depăşit moral şi nu numai moral de multă vreme, încălţări – o pereche de
cizme vânătoreşti pe care nu le folosise nimeni
nicicând, diverse piese de îmbrăcăminte care ori se
uzaseră ori rămăseseră mici pentru cei care le purdestineliterare@gmail.com

taseră cândva, cutii de vopsele cine ştie de când uscate, cu etichetele unor fabrici care, la rândul lor,
poate nici nu mai existau. Şi multe altele.
Masivă, cu pereţi groşi, cu dublă încuietoare,
cu cifru şi cheie, casa de bani, martoră a cine ştie
câtor întâmplări şi vremuri, fusese moştenită de
doamna Viscopoulos de la strămoşii ei greci, cândva
negustori pe plaiurile noastre, iar atunci când s-a
căsătorit, schimbându-şi numele după cel al soţului,
devenind Stănescu, noul ei partener de viaţă fu
foarte plăcut impresionat de ea, mai ales că era încă
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funcţională şi se puteau ţine acolo oricând diverse
acte de familie, documente şi, bineînţeles, bani.
Bucuria domnului Stănescu era cu atât mai
mare cu cât, lucrând de curând în diplomaţie, gândea
că nu se ştie când şi cum ar putea avea nevoie de
acest adăpost atât de sigur în care ar fi putut păstra
documente de serviciu, corespondenţe preţioase şi
tot felul de alte înscrisuri.
Nu e vorbă, nu se ferea de consoarta lui, însă
mergea cu gândul mai departe, peste un an, doi sau
mai mulţi, în care urmau să se vină moştenitorii. Şi
aceia, ca orice copii curioşi ar fi putut răscoli prin
casă şi rătăci sau distruge documente, acte şi altele,
nedându-şi seama că astfel pot face un rău părinţilor.
Temerile domnului Stănescu se dovediră,
însă, a fi nejustificate, fiindcă nici în primul, nici în
al doilea, nici în al treilea şi al patrulea an de
căsnicie consoarta lui nu rămase gravidă, iar casa fu
lipsită de scâncetele, gânguritul, zburdălnicia şi tot
acel farmec pe care îl poate aduce un copil într-o
familie.
Dar cum atât lui cât şi doamnei i-ar fi plăcut
să aibă un moştenitor, iar acela întârzia să vină în
ciuda tuturor eforturilor de care erau amândoi în
stare se gândiră şi se hotărâră la cele din urmă să
meargă la un cabinet medical, să facă toate analizele
necesare şi să afle motivele pentru care bunul
Dumnezeu refuza să le dăruiască bucuria dorită şi
aşteptată.
Urmară câteva serii de analize de specialitate, făcute de către medici renumiţi în domeniu,
apoi săptămâni de aşteptare cu sufletul la gură până
la primirea rezultatelor.
Şi în cele din urmă, procedând cu tactul dat
lui de o lungă experienţă profesională, doctorul
însărcinat să le spună adevărul, le spuse că singura
cauză a infertilităţii se află la domnul Stănescu şi că
orice alte demersuri ar mai face ar fi zadarnice, deoarece medicina nu-i mai poate ajuta decât într-un
singur fel: prin inseminare, dacă, bineînţeles, domnul Stănescu ar fi fost de acord să fie introdus în
căile genitale ale consoartei a unei mici cantităţi de
lichid seminal de la altcineva, numai aşa putându-se
produce fecundarea care să ducă la crearea fătului şi
la naştere.
Luaţi prin surprindere, cei doi soţi rămaseră
muţi. Nu se aşteptau la aşa ceva.
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Doctorul, care nu se afla la primul caz de
acest fel, încercă să-i scoată din buimăceală şi duse
discuţia într-un alt sens, pozitiv. Le vorbi despre
avantajele unei astfel de fecundări, despre
prejudecăţile multora în privinţa inseminării şi
despre câteva cazuri care s-au dovedit a fi dat, peste
ani, rezultate extraordinare: copii, băieţi şi fete care
la maturitate au devenit mari personalităţi în ştiinţă,
în artă şi literatură, spre bucuria lor şi a părinţilor, ca
şi a colectivităţilor în care acelea îşi trăiau viaţa lor
de zi cu zi.
Şi ca să fie şi mai convingător, reprezentantul clinicii în care se aflau şi în care li s-a
dat surprinzătoarea veste, luă de pe birou câteva
publicaţii de specialitate apărute în alte ţări şi pe
care le primise de curând. În ele se aflau, expuse
detaliat, exact argumentele pe care le aducea şi el,
acum, în faţa buimacilor soţi: articole şi fotografii
privind succesele inseminărilor în diverse ţări de pe
mapamond.
Când văzu că pacienţii lui păreau a-şi fi
revenit, le propuse să se mai gândească înainte de a
lua o hotărâre, eventual să se consulte şi cu rudele
apropiate şi cu prietenii, iar dacă se vor simţi
pregătiţi şi îi vor accepta propunerea – peste o lună,
două sau chiar mai multe, fiindcă o astfel de hotărâre
cere timp de reflecţie, uneori chiar şi un an sau doi –
să-l caute pe el sau pe un bun specialist în inseminări
de la noi, un medic căruia de-a lungul anilor i-au
reuşit toate operaţiile de acest fel şi căruia numeroase familii din ţară i-au rămas recunoscătoare.
Şi zicând aşa, omul în halat alb le întinse
două cărţi de vizită, a lui şi a doctorului despre care
le vorbise cu un minut-două mai devreme.
Timp de mai bine de trei luni domnul şi
doamna Stănescu judecară şi analizară ideea inseminării din toate punctele de vedere şi din toate
unghiurile posibile, cântărind cu luciditate atât
avantajele cât şi dezavantajele unui demers de felul
acesta.
Văzând când partea plină a paharului (gândul
că ar putea avea un copil cu mari şi frumoase perspective în viaţă), când pe cea rămasă goală
(prejudecăţile din jurul lor, dar şi teama de a nu
aduce în familie cine ştie ce fel de copil, care să le
creeze tot felul de probleme, că doar s-au mai văzut
nefericite în unele cazuri de înfieri); pentru domnul
destineliterare@gmail.com
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Stănescu ar fi fost şi asta tot un fel de înfiere de
vreme ce prin venele viitorului copil n-ar fi curs şi
sânge din sângele lui. Cei doi soţi, după nopţi întregi
de nesomn şi de întrebări, se hotărâră. Dragostea lor
pentru copii şi toate celelalte argumente din „partea
plină a paharului‖ învinseră.
Şi astfel, inseminarea petrecându-se, după alte nouă
luni, veni pe lume o fetiţă bălăioară şi vioaie,
umplând casa familiei Stănescu cu gânguritul şi
ţipătul ei de nou sosit într-o lume necunoscută.
O botezară Aurora, fiindcă apăruse, totuşi, la începuturile căsniciei lor şi li se înfăţişa aidoma luminii de
dinaintea răsăritului de soare într-o dimineaţă de
vară şi pentru că, la figurat fireşte, venirea ei reprezenta un început, un nou început pe care ei,
părinţii, nu-l puteau nici concepe şi nici vedea altfel
decât plin de lumină şi de promisiuni.
Aproape că nici nu ştiură când au trecut anii. Creşa,
grădiniţa, gimnaziul, liceul, toate aproape că se contopiră într-o singură clipă.
Doamnei Stănescu copila i-a adus nu numai liniştea
şi echilibrul, cât şi credinţa că momentul când a acceptat inseminarea a fost unul astral, Aurora fiind
apreciată şi îndrăgită pe rând de educatoare, de
învăţătoare, de profesori – ceea ce îi oferea mamei,
în chip firesc, nenumărate motive de mândrie.
Când îşi privea fiica mai de aproape i se părea că în
chipul şi-n privirile ei se vede pe sine, retrăind parcă
pentru a doua oară, dar mai adânc şi mai frumos,
anii tinereţii.
Desigur, se ascundea cât putea mai mult să rostească
aceste adevăruri şi să facă aceste mărturisiri în faţa
domnului Stănescu, pentru care fata ar fi putut reprezenta o fiinţă străină, un copil înfiat, ca oricare
altul, dar căruia, totuşi, îi acorda aceeaşi atenţie şi
aceeaşi afecţiune pe care i le-ar fi putut oferi dacă ar
fi fost, cum se zice, sânge din sângele lui.
De altfel, aşa rar cum stătea acasă (obligaţiile de
diplomat care lucra mult timp în străinătate îl cam
ţineau departe de familie) domnul Stănescu nu prea
avea ocazie nici să observe asemănările de fizionomie ale mamei cu cele ale fiicei şi nici oarecari
trăsături de comportament între cele două, ori subtile
gesturi, ticuri etc. care să-i trimită gândul către necunoscutul tată al fetei.
Aurora a împlinit de curând douăzeci de ani şi este
studentă la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
destineliterare@gmail.com

Este o tânără bine făcută, suplă, cu o figură blajină şi
cu un cap frumos, încadrat de plete blonde, în vădit
şi plăcut contrast cu ochii căprui, iradiind parcă o
lumină din interior, sugerând inteligenţă şi iuţeală a
gândirii.
Bine proporţionată şi la trup, purtând rochii bine
cabrate, care îi pun în evidenţă formele, încă adolescentine, este tipul tinerei după care colegii întorc
capul ori, în sălile de curs strecoară pe furiş câte o
privire spre ea. Fiecare şi-ar dori să le stea în
preajmă şi – de ce nu? – să le fie prietenă sau iubită.
Aurora Stănescu şi-a dat seama de asta încă din
primul ei an de studenţie (acum este în al patrulea) şi
probabil că a împrumutat ceva din diplomaţia domnului Stănescu, tatăl ei, fiindcă nu-i dă nimănui vreo
atenţie mai mare decât i s-ar cuveni şi decât ar merita.
Zâmbeşte cât trebuie, unde trebuie şi cui trebuie,
nedorind să-şi atragă antipatia cuiva. Vrea mai
degrabă să lase impresia că pe ea n-o interesează
decât studiul şi că eventualele relaţii cu bărbaţii reprezintă in capitol căruia încă nu i-a venit rândul în
programul său de viaţă. Toţi, sau aproape toţi au
înţeles şi o acceptă aşa, iar ea nu poartă nimănui pică
sau ranchiună, necum să caute pricină de discuţii în
contradictoriu sau de conflicte pe te miri ce teme
studenţeşti.
Şi totuşi în Facultate există cineva către care Aurora
a privit cu simpatie încă de când a văzut pentru prima oară persoana aceea. Este profesorul lor de
medicină generală, doctorul Jean Depardieu, venit la
Universitatea lor în urmă cu un an şi mai bine din
Belgia, într-un schimb de cadre între universitarii
acelei ţări şi cei din România, pe timp de doi sau trei
ani.
De câte ori acela intra în amfiteatru, Aurora tresărea
în interiorul ei şi apoi rămânea ca hipnotizată la
auzul prelegerii, fiindcă domnul cu pricina are un fel
aparte de a-şi preda materia, o căldură şi o mare
simplitate, un fel de captatio benevolentiae cum n-a
mai văzut la alţii.
În câteva rânduri, Aurorei i s-a părut că şi belgianul
o caută din priviri şi-i zâmbeşte într-un fel anume,
deşi în treacăt. Ba, mai mult, a avut impresia că treptat-treptat între ei s-a legat un fel de pod sentimental
invizibil, un fel de complicitate, cu alte cuvinte că
sufletele lor comunică şi au a-şi spune ceva, deşi
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studenta şi lectorul n-au stat şi n-au convorbit niciodată faţă în faţă, toate întâlnirile fiind cele oficiale
din amfiteatru şi din sălile de seminarii, laolaltă cu
ceilalţi colegi.
Ştiind foarte bine să-şi controleze gesturile şi atitudinile, Aurora Stănescu n-a depăşit niciodată, în
nicio împrejurare şi în nici un moment ceea ce se
cheamă o relaţie corectă între student şi profesorul
lui. E adevărat, în unele, puţine momente de răgaz
din expunerile lecţiei, ea se închipuie mergând la
braţul lui Jean Depardieu printr-un parc bucureştean,
ori asistând la un spectacol de teatru sau la un concert la Ateneu, însă îşi alungă imediat acest gând,
ştiind că visul ei are puţine şanse să se împlinească.
Şi totuşi…
Mai erau câteva zile până în vacanţa de Crăciun şi
colegii ei se agitau care-ncotro să se laude cu proiectele lor de sărbători. Unii se entuziasmau la ideea că
peste puţină vreme se vor afla pe crestele Bucegilor,
la schi sau la vreo cabană, petrecând cu prietenii.
Alţii se lăudau că vor migra, precum păsările
călătoare, către ţări calde, unde părinţii lor au avut
grijă să le procure din timp bilete pentru excursii.
Câţiva, veniţi la facultate de prin diverse sate
transilvănene sau moldoveneşti, spuneau că la
sărbătorile de iarnă şi la Anul Nou cel mai bine şi
mai frumos se petrece în localităţile lor, acolo unde
se mai păstrează încă o bună parte din obiceiuri:
colindele, sorcova, Pluguşorul şi altele.
„Dar dumneavoastră, domnule profesor, unde veţi
petrece sărbătorile?‖, îndrăzni careva să-l întrebe pe
lectorul lor de medicină generală, după ce acesta îi
ascultase cu atenţie şi parcă şi cu oarecare invidie
pentru frumoasele zile care aveau să vină.
„Eu, zise acesta cu o vagă undă de tristeţe, anul
acesta nu merg în Belgia la familie. Părinţii mei
pleacă într-o lungă croazieră pe Oceanul Atlantic,
fratele meu mai mic se duce şi el la nişte prieteni în
Franţa, iar eu n-aş avea cu cine să fiu în noaptea de
Crăciun şi-n cea de Anul Nou.‖
„Ce-ar fi, domnule profesor, cuteză un altul,
să veniţi cu noi pe munte? Chiar aşa! Dacă vreţi, vă
procurăm noi echipamentul de care aveţi nevoie. Şi
schiurile. Nu vă lipseşte nimic! Ne-ar face mare
plăcere, vă daţi seama.‖
„Bine, dar eu n-am schiat niciodată şi pe
urmă mi-am propus ca în această mică vacanţă
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petrecută pentru prima oară în România să cunosc
mai bine Capitala dumneavoastră. Să merg la muzee, să văd unele monumente, să iau pulsul oraşului.
Nu se ştie dacă aş mai avea o altă ocazie să fac asta!‖, răspunse profesorul.
„Atunci, noi ăştia care rămânem în Bucureşti
şi care vom face revelionul la Casa Studenţilor, vă
invităm să ne onoraţi cu prezenţa dv.! Măcar la noaptea dintre ani, dacă altfel nu se poate sau n-aveţi
timp!‖, veni acelaşi student cu o nouă propunere.
„Vă mulţumesc pentru invitaţie, răspunse
profesorul, dar m-aţi luat prea repede şi nu ştiu ce să
vă răspund…!‖
„Simplu, sări un altul: Da! Să ne răspundeţi
Da‖.
Măgulit şi foarte plăcut surprins de ploaia de
invitaţii care se abătuse asupra lui, profesorul rămase
o clipă pe gânduri, apoi zise: „Uite, am să vă dau
telefonul meu şi vă rog să mă sunaţi cu două-trei zile
înainte. Până atunci, daţi-mi voie să mă gândesc, să
văd dacă nu mai am şi altceva pe agendă…‖
Când, după ce toţi ceilalţi studenţi ieşiseră,
risipindu-se care-ncotro şi belgianul observă că o
singură tânără rămăsese în urma lor, o întrebă cu
aerul celui mai curios om din lume: „Dar dumneata,
domnişoara Aurora Stănescu, unde şi cum îţi vei
petrece vacanţa?‖
„A, nu, răspunse ea ca şi cum s-ar fi scuzat
că face o excepţie faţă de toţi ceilalţi, la mine nu se
pune problema nici să merg la munte, nici în vreo
excursie, nici în altă parte. De când ne ştim, adică
mama, tata şi eu ne petrecem sărbătorile de iarnă în
familie. E unul din puţinele momente din an când
putem fi cu toţii împreună, fiindcă, tata lucrează în
diplomaţie şi este mai mult plecat prin alte ţări. Stă
puţine zile pe an cu noi şi de aceea…‖
„Ooo! Chiar nu ştiam că tatăl dv. e diplomat!
Ce surpriză!‖
„Şi vreau să vă mai spun, continuă Aurora,
că tatăl meu vă cunoaşte.‖
„Da? De unde şi de când?‖
„De la câteva recepţii date de ambasada
română la Bruxelles, la care aţi participat
amândoi…‖
„Şi de ce nu mi-aţi spus până acum?‖
„N-am avut ocazia. Şi-apoi n-aş fi vrut să
credeţi că v-aş sugera să-mi acordaţi oarecare prodestineliterare@gmail.com
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tecţie la examene. Chestiune de demnitate şi de decenţă…‖
Văzând apoi că bucuria profesorului ei era
sinceră, îndrăzni: „Ştiţi, mă gândeam, dacă nu
cumva vi se pare prea obraznică şi nelalocul ei
propunerea mea, să vă invit la noi în familie de
Crăciun şi de Anul Nou!‖…
***
Se înserase demult (iarna, o ştie oricine, întunericul coboară mai devreme), doamna Stănescu,
obosită de roboteala din ajun, adormise în fotoliu,
privind la televizor un program de colinde, iar Aurora se mai afla în oraş, unde încă de pe la primele ore
ale după-amiezii plecase cu profesorul să-i arate
ceea ce ea credea că este mai frumos de văzut în
oraşul de pe Dâmboviţa. În sufragerie nu se mai auzeau decât urările cetei de colindători de la televizor,
când domnul Stănescu, străfulgerat de un gând, se
duse numaidecât în camera unde se afla casa de bani. „Fotografia! Fotografia trebuie să mă lămurească!‖, îşi zise el în timp ce forma cifrul acelei ascunzători până atunci abandonată printre vechituri.
După ce răsuci de două ori cheia în minuscula broască, deschise uşa şi luă micul dosar ce stătea
acolo liniştit, nedesfăcut de ani şi ani. Privi fotografia din care îl privea chipul unui tânăr a cărui faţă
lăsa să se înţeleagă că este vorba de un om pe deplin
sănătos, cu o privire serioasă (desigur, impusă de
momentul în care era imortalizat pe peliculă) şi care
inspira hotărâre şi o deplină stăpânire de sine. Pe
spatele ei citi câteva cuvinte, parcă telegrafice: „Jean
Depardieu, 20 de ani, Belgia, zona oraşului Liège,
orfan de ambii părinţi, oferindu-se să doneze lichid
seminal la data de…Acesta a fost folosit la data
de… pentru inseminarea doamnei Marilena Stănescu, 18 ani, din localitatea Bucureşti, cu domiciliu în
strada… Operaţia a decurs normal, doamna Marilena Stănescu dând naştere în condiţii obişnuite, la
data de… unui copil de sex feminin.‖
Iar dedesubtul acestor foarte sumare date
văzu parafa doctorului Ion Constantinescu –
Bolintin, alături de o ştampilă rotundă – cea a clinicii în care îşi desfăşura activitatea medicul cu pricina.
Privind fotografia, domnul Stănescu trăia
acum sentimente contradictorii. „Să fie vorba de
destineliterare@gmail.com

musafirul lor din acea zi de Crăciun, de doctorulprofesor al Aurorei? Dar dacă e vorba doar de o
simplă coincidenţă? În fond şi Jean şi Depardieu
sunt nume destul de comune şi foarte răspândite şi în
Belgia şi în Franţa. Doar fusese pe acele meleaguri
de nenumărate ori şi se convinsese de asta la faţa
locului. „Dacă mă uit mai atent parcă chipul din fotografie seamănă cu cel al musafirului nostru de
acum. Să facem o socoteală: dacă la data donării de
lichid seminal belgianul avea douăzeci de ani, cum
scrie în hârtia pe care ne-a dat-o Constantinescu –
Bolintin, înseamnă că douăzeci şi cu optsprezece,
cât are azi Aurora, fac treizeci şi opt. Acel Depardieu donator are acum treizeci şi opt de ani cu siguranţă. Dar parcă Depardieu, care predă fiicei mele,
n-ar avea atâta! Dar, mai ştii! Sunt pe lumea asta
sute şi mii de oameni cărora cu greu le poţi ghici
vârsta. Unii îmbătrânesc mai repede şi arată la
douăzeci şi cinci ca la patruzeci, alţii, dimpotrivă,
pot avea patruzeci şi să arate ca de treizeci. Dacă
omul nostru o fi făcând şi el parte din această din
urmă categorie?‖
„Unde umbli, dragă, şi ce faci tu acolo?, îl smulse
din gânduri doamna Stănescu. Te strig şi te caut prin
toată casa şi tu te amesteci printre vechiturile de
aici!‖
„Vino să-ţi arăt ceva foarte interesant!‖, zise
domnul Stănescu, iar când consoarta lui ajunse lângă
el, domnul Stănescu îi arătă fişa lăsată ani şi ani în
casa de bani. „Ştii, continuă el, după ce Aurora şi
profesorul ei au plecat în oraş, mi-a venit aşa un
gând, poate aiurea. Sau poate că nu chiar aiurea:
dacă musafirul nostru nu-i altul decât tânărul belgian, tatăl fetei?!‖
Doamna Stănescu, uluită, îşi puse mâna la gură şi
exclamă: „Nu, nu se poate! Ar fi prea de tot!‖
Domnul Stănescu, regăsindu-şi calmul după uluiala
de la început, ca omul trecut prin multe în viaţă şi
lăsând impresia că la vârsta lui nu-l mai poate mira
nimic, continuă: „Draga mea, în lumea asta hazardul
a jucat multor oameni fel de fel de feste. De ce n-am
accepta că ne poate juca şi nouă una?‖
„Hai să facem socoteală…‖, îngăimă, aproape pierdută, consoarta diplomatului.
„Ce, crezi că nu m-am gândit şi la asta? Eu
am făcut deja socoteala, lămuri domnul Stănescu, şi
ar rezulta că musafirul nostru de azi ar trebui să aibă
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exact treizeci şi opt de ani. Nici mai mult şi nici mai
puţin!‖
„Hai să admitem, cugetă doamna Stănescu,
acest posibil adevăr – că omul din fişa pe care o ai tu
în mână ar fi unul şi acelaşi Depardieu de azi. Ce te
deranjează?‖
„Păi, cum să nu mă deranjeze, dragă. Tu nu
vezi că fata noastră e pur şi simplu topită după el? Şi
după cum merg lucrurile, cred că n-o să mai treacă
mult şi vor dori să se căsătorească. Îţi dai seama ce
ar însemna asta?‖
„Nici în ruptul capului!‖, răspunse doamna
Stănescu, după care, întrezărind parcă şi o rază de
speranţă: „Trebuie să aflăm care e adevărul! Poate
că totuşi nu-i vorba decât de o coincidenţă onomastică. Să ştii că l-am privit cu multă atenţie pe
profesor şi nu cred să aibă mai mult de douăzeci şi
nouă, cel mult treizeci şi unu de ani. În nici un caz
treizeci şi opt, cum trebuie să aibă, dacă o mai fi
trăind, insul din fotografie!‖
„Încurcată situaţia!‖, trase concluzia domnul
Stănescu.
„Ce-ar fi să lămurim lucrurile când se-ntorc
cei doi din oraş?‖
„Cum adică, răspunse domnul Stănescu, să-l
întrebăm dacă el este sau nu este unul şi acelaşi cu
Jean Depardieu de acum optsprezece ani? Chestia
asta nu numai că n-ar fi un act de politeţe, ci, mai
mult, ne-ar deconspira şi faţă de Aurora. Ai uitat că
ne-am legat sub cuvânt de onoare, sau de jurământ,
dacă vrei să-i spui aşa, că fata n-o să afle niciodată
că a fost născută în urma unei inseminări?! Nu spun
că ar fi o tragedie, Aurora e suficient de matură, ar
înţelege şi ar accepta realitatea asta, însă sunt convins că din clipa aflării adevărului relaţiile dintre
mine şi ea s-ar schimba fundamental. Pentru ea n-aş
mai fi altceva decât un tată adoptiv. Şi m-ar privi ca
atare. M-ar lipsi de sentimentul de dragoste al unui
copil faţă de tatăl lui adevărat. Şi nu ştiu dacă aş
putea îndura asta!...‖
„Atunci, fu de părere doamna Stănescu, să
căutăm o altă soluţie. Tu eşti diplomat şi sunt sigură
că o vei găsi. O să mă mai gândesc şi eu. În orice
caz, adăugă înţelegătoare, e prematur să ne alarmăm.
Cine ştie, poate până la urmă va interveni ceva, lucrurile vor merge într-o altă direcţie şi nu se va pune
problema căsătoriei. Eu zic să mai aşteptăm…‖
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„Bine, aşteptarea ar fi şi ea o soluţie. Nu ştiu
dacă cea mai bună! Ce te faci, însă, dacă, lipsită de
prejudecăţi cum o ştim, Aurora are un contact sexual
cu profesorul chiar şi fără să se căsătorească?‖
„Dragul meu, sunt sigură că nu se va
întâmpla aşa! Tu, dacă ai stat mai mult în străinătăţi,
o cunoşti mai puţin pe Aurora. Eu, care am fost
aproape tot timpul cu ea garantez că asta nu se va
întâmpla. Îmi cunosc bine fata şi sunt în stare să bag
mâna mea în foc că nu se va dărui decât viitorului ei
soţ. La acest punct n-am îndoieli!‖
***
„Ştiţi, începu Jean Depardieu, la noi în Belgia numele Depardieu este foarte răspândit în întreaga ţară. Dacă vreţi, prin comparaţie, este la fel ca
Ionescu şi Popescu la dumneavoastră în
România…‖
„Nu mă îndoiesc, îl întrerupse diplomatul, că
de-â lungul vremii s-ar fi putut scrie o saga sau chiar
mai multe despre Depardieu. Presupun că această
onomastică a cuprins, dacă pot spune aşa, eroi, dar şi
oameni de proastă condiţie, personalităţi de seamă
ale culturii şi ştiinţei – cum sunteţi dumneavoastră,
de pildă, dar şu figuri comune, banale, cum de altfel
s-â întâmplat şi se întâmplă şi la noi cu Ioneştii şi
Popeştii. Am avut în timpuri mai vechi un cronicar,
Radu Popescu, astăzi avem un mare scriitor D.R.
Popescu, avem medici, sportivi, oameni de afaceri,
dar şi mulţi, foarte mulţi, Popeşti de condiţie modestă. Ca să nu mai spun de Ioneşti! Am avut un mare
medic, Ionescu-Târgovişte, de asemenea scriitori,
artişti pastici…‖
„Ţara dumneavoastră, mă conving din zi în
zi, pe măsură ce o cunosc mai bine, replică
profesorul, este o pepinieră de talente, recunoscute
de altfel în toată lumea. Cât priveşte familia onomastică Depardieu, pot să vă spun că la noi în Belgia
există câteva ramuri-familii cu acest nume, dar care
nu sunt înrudite între ele,cum e şi la dumneavoastră… Că ar fi, cred, absurd să-şi închipuie cineva
că toţi cei pe care îi cheamă Ionescu ori Popescu
sunt neapărat rude de sânge sau rude prin alianţă…‖
„De aici, poate, adăugă domnul Stănescu, şi
faptul că destinele acestora sunt, la rândul lor diferite, fără legătură unele cu altele…‖
„Aveţi perfectă dreptate, domnule Stănescu,
zise profesorul, ca şi cum ar fi continuat o idee pe
care o avea de ceva vreme în minte. Am să vă dau şi
eu un exemplu pe care îl cunosc foarte bine. În liceu
şi mai apoi în facultate am avut un coleg pe care îl
chema ca şi pe mine: Jean Depardieu. El era în ultidestineliterare@gmail.com
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ma clasă, eu abia intrasem la cursurile secundare. Eu
veneam de la Charleroi, el de la Liège, însă locuiam
amândoi la internat, trăiam amândoi şi exact la fel
toate rigorile unui program rigid, cu ore fixe pentru
toate activităţile, cu multe restricţii şi pedepse şi cu
foarte puţine recompense. Colegii, ca să ne distingă
mai bine pe unul de altul, ne strigau adeseori «Măi,
Depardieu Liège!» şi «Măi, Depardieu Charleroi!».
Nu vedeam nimic rău în asta, nici eu şi nici el. În
fond nu era vorba de porecle, cum obişnuiesc să-şi
pună elevii care trăiesc la un loc şi în afara orelor de
clasă.‖
„Foarte interesant!‖, zise domnul Stănescu,
vădit curios să afle continuarea confesiunii ce părea
să ducă la o limpezire şi la un sfârşit aşteptat al
frământărilor lui de până atunci.
„Şi foarte amuzant!‖, adăugă Aurora. „Uite,
eu n-am avut parte de aşa ceva! Poate că mi-ar fi
plăcut şi mie!‖
„Şi apoi ce s-a mai întâmplat?‖, interveni şi
doamna Stănescu, gând la gând cu soţul ei care,
aşijderea, aştepta continuarea.
„În fine, reluă profesorul, am ajuns amândoi
la universitate. Mai întâi el, care, v-am spus, era cu
patru ani mai în vârstă decât mine. Şi curând s-a
produs despărţirea, pe cât de neaşteptată tot pe atât
de neplăcută…‖
„De ce neplăcută? Ce s-a întâmplat?‖, deveni
din ce în ce mai curioasă Aurora.
„Pentru că, legă firul confesiunii profesorul,
Jean Depardieu, omonimul meu a trăit o mare dramă
sentimentală. S-a îndrăgostit de o colegă, s-a logodit
cu ea şi exact ca-n romanele medievale în preziua
nunţii posibila lui mireasă a plecat cu altul. De
supărare, Depardieu a abandonat facultatea şi a căzut
în ceea ce pe aici prin România se numeşte «darul
beţiei». De unde până atunci nu punea strop de alcool în gură, de la o vreme a început să frecventeze
localurile de mâna a doua din aproape tot Bruxellesul. S-a înhăitat cu alţi tineri debusolaţi şi astfel a
ratat cariera de licenţiat şi de profesor. O carieră în
care s-ar fi descurcat cu brio…‖
„Şi ce s-a mai întâmplat cu Jean Depardieu
Liège mai târziu?‖, mai vru să afle Aurora, bucuroasă în sinea ei că celălalt Depardieu, aflat acum la
masă cu ei, la numai un scaun distanţă, a urmat o
altă cale decât a celui despre care se povestea.
Profesorul, pe a cărui faţă se putea citi un
adânc sentiment de tristeţe, ca şi cum toate s-ar fi
petrecut doar cu puţine zile mai devreme şi nu cu
atâţia ani în urmă, continuă: „Nu e greu de bănuit. A
fost renegat de familie, a intrat şi în nişte încurcături

şi a făcut un an sau doi de închisoare, apoi nu s-a
mai auzit nimic de el. Probabil, s-a întors la Liège,
ori a plecat într-un alt oraş. Un om pierdut pentru
societate. Un destin ratat…‖
Peste masa la care se aflau se lăsă deodată
tăcerea. O tăcere plină doar de gândurile celor patru:
doamna şi domnul Stănescu, profesorul şi Aurora.
Chipul profesorului fu umbrit de un nor de
tristeţe şi ceilalţi înţeleseră că oaspetele lor retrăia
dureros momentul amintirii. Nimeni nu îndrăzni să
spargă tăcerea până când tot profesorul, parcă trezit
dintr-un vis urât la realitate, dând glas unui gând,
legat şi el tot de persoana celuilalt Depardieu.
„Desigur, continuă: mi-a părut rău de cele
întâmplate atunci. Însă cel mai tare m-a întristat altceva. Ceva ce nici măcar nu puteţi bănui. Celălalt
Depardieu, omonimul meu, iubea foarte mult copiii,
îşi dorea să aibă o familie cu băieţi şi fete, cu o soţie
iubitoare într-o atmosferă caldă, plăcută, care – îmi
spunea el odată – i-ar fi dat cea mai mare satisfacţie
a vieţii. N-a fost să fie. Probabil că din acest motiv,
când a fost părăsit de iubită şi înainte de a aluneca
pe panta beţiei, care l-a dus către straturile cele mai
de jos ale societăţii, a recurs la un gest ce poate
părea curios şi neaşteptat la unul ca el: s-a oferit
voluntar să doneze lichid seminal unei clinici de
puericultură din Bruxelles. «Măcar aşa, zicea el, să
las ceva în urma mea. Să ştiu că măcar una sau mai
multe familii din lumea asta vor trăi bucuria de a
vedea cum creşte şi se dezvoltă viaţa sub ochii lor. E
şi asta o consolare. Sau poate un premiu pe care mi-l
ofer mie însumi, acum când pentru mine speranţa de
a avea o familie s-a spulberat!...»
În fine, conchise profesorul, cam asta a
fost…‖
Şi-n timp ce întinse mâna să-şi toarne puţină
apă în paharul rămas gol, nu-i scăpă îngândurarea
celor două femei ce luaseră parcă figura cuiva care
ori aşteaptă continuarea poveştii ori intrarea cuiva pe
uşă, nici zâmbetul, pe care nu ştia cum să-l
tălmăcească, al domnului Stănescu.
„Asta-i viaţa! Cu multe necunoscute!‖, zise
şi domnul Stănescu, căutând din priviri carafa, către
care întinse mâna cu gândul de a turna vin în paharele comesenilor.
Pentru el lucrurile erau de acum pe deplin
lămurite. Era sigur că şi pentru doamna Stănescu
erau la fel.
Umplu pe rând şi cu multă grijă paharele şi,
privind cu înţeles la consoarta lui şi mai puţin la
ceilalţi, adăugă: Coincidentia opositorum…

3-5 ianuarie 2017
(Din volumul în pregătire „Povestiri din Anul Cocoșului de Foc‖)
destineliterare@gmail.com
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Dan PREDESCU
(ROMÂNIA)

FASTFOOD
http://ciocu-mic.ro/wordpress/

Motto:
PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, CITIŢI-MĂ! N-AVEŢI DE PIERDUT DECÂT LANŢURILE!
(eventual, şi cerceii)
Adevăr: totalitatea acelor lucruri care nu ne convin şi nu ne fac nici o plăcere.
*
Realitate: rahatul în care-l bagi pe pisoi cu botul, în scop educativ.
*
Dumnezeu: o persoană cu merite incontestabile. Păcat, însă, că şi-a dat cu firma-n cap fabricând speţa omenească. Mai bine se oprea la orangutani. Ăia sunt vegetarieni şi haioşi.
*
Ideologie: pretext oferit brutelor pentru a se transforma în bestii sângeroase. Furnizarea de ideologie ar
trebui sancţionată mult mai drastic decât traficul de droguri. Cu agravanta „furnizare de arme‖.
*
Traducere liberă (dar exactă): Talpa Ţării = la baza lanţului trofic
*
Datul cu părerea pe Internet: imagine a neputinţei tânjitoare şi râvnitoare.
*
Ghinionul şi nenorocirea României: rahatul mare şi preşul mic.
*
Arta: refugiu în sine al artistului, strict personal – şi frecventat de o întreagă lume.
*
Internet: mijlocul prin care proştii arată întregii lumi ce deştepţi sunt ei.
*
România: ce se face nu se spune, ce se spune nu se face.
*
Tartori, jupâni, vătafi, trepăduşi, turnători, ginitori, propagandişti, argaţi: societatea românească din mileniul
III…
*
Je ne sais quoi: particularitate a femeilor urâte, proaste şi lipsite de vino-ncoa‘ cu care, totuşi, ne culcăm.
*
Patriot profesionist : îşi iubeşte patria pe bani.
*
Savoir vivre? Aş traduce astfel: arta de a rezista printre lichele şi impostori fără dorinţa de a-i nimici sau de a
te sinucide. Nici o legătură cu honeste vivere.
*
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Adevărul: caz particular al iluziei. Caracterul său întâmplător este vădit mai întotdeauna .
*
Înţelegerea: neputinţă în forme luxuriante.
*
Rebreanu scriind: bivol trăgând după el o câmpie.
*
Obelisc: un deget băgat în curul lui Dumnezeu.
*
Război: maximum de acţiune, minimum de sens.
*
Diferenţa între om şi animal? Animalul nu e în pericol de a se transforma în om.
*
Buna părere despre noi înşine – singura convingere în care perseverăm o viaţă întreagă.
*
Internetul? Un gard imens pe care scrie „muie‖.
*
Catastrofă ecologică la Bucureşti : NUMĂRUL SCROAFELOR L-A DEPĂŞIT PE AL COPACILOR !
*
Care e diferenţa între oameni şi animale? Animalele sunt frumoase.
*
Corrida: un bou omoară un taur.
*
Oare ce beau peştii când le e sete?
*
De ce iubim pisicile: fiindcă ele nu ling decât cururile proprii.
*
FACEBOOK: Să vorbească şi nea Ion, că şi el e om.
Sfat părintesc adresat lui FACEBOOK: Dacă eşti prost, stai acasă.
*
Să revenim la monarhie, pentru ca poporul să nu mai lingă cururi de activişti şi securişti, ci de prinţi şi
prinţese.
*
Nu-ţi mai exhiba complexele, ranchiunele şi mizeriile cotidiene. Actele de paupertate nu sunt diplome nobiliare, să te lauzi cu ele.
*
De Crăciun şi de Paşti, îmi fac datoria conjugală: dau cu aspiratorul. Asta nu-i o chestie s-o facă orice bou.
Numai cei cu conştiinţă înaintată, please.
*
Omenirea, speţa omenească? Sper din tot sufletul că Dumnezeu a creat şi chestii mai de doamne-ajută decât
asta. Spre binele Creaţiunii Universale.
*
Lumea, populată numai de oameni inteligenţi – iată ceva mai înspăimântător decât orice apocalipsă.
*
Curvă beţivă în tinereţe, bisericoasă şi beţivă la bătrâneţe. Măcar a fost consecventă. Întrucâtva.
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Constantin RĂUȚĂ
(USA)

An Open letter to Dr. Henry Kissinger
Former Secretary of State
Chairman, Kissinger Associates, Inc.
350 Park Avenue, Suite 26
New York, NY 10022
Dear Dr. Kissinger,
This open letter is to give you an opportunity
to explain your actions and decisions in November,
1973, when I arrived as part of a delegation to prepare for the visit to the White House of your favorite
communist tyrant Nicolae Ceausescu, and when I
requested political asylum in the United States.
I am now writing my memoir, and that event was a
life-changing one for me. It is my intention to publish this open letter, the relevant documents I was
able to obtain under the Freedom of Information Act
about that time, and also your response, if any, as
part of my memoir, about my long fight against the
communist regime in Romania.
To refresh your recollection, on the evening
of November 24, 1973, I arrived at the Kennedy
Airport in New York with a diplomatic visa issued
by the American Embassy in Bucharest. I was listed
as an ―attaché" to a delegation to prepare for the
visit of Nicolae Ceausescu to White House at the
invitation of President Richard Nixon. After I managed to lose the team assigned to monitor me in
United States at a transfer airport (La Guardia), I
took a taxi to a police station and informed the officers there that I wanted to request political asylum.
The two FBI agents who arrived at the police station
informed me that the INS office, where I had to file
the request was closed for the day. I would have to
wait until the next morning to fill out the paperwork.
I informed the FBI agents that I wanted to use the
documents and the probes, which were in my briefcase, to reveal Ceausescu‘s true face and intentions.
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I also wanted to use them to negotiate with the
Ceausescu regime for the release of my wife and
son, who had been left behind as hostages in Bucharest. This is a practice the communist regimes used,
as you were aware, to insure its citizens will return
home from foreign travel.
As the chief engineer for the electronic alarm
systems abroad in all Romanian Embassies, and also
the Romanian Intelligence Service (DIE) locations
in Romania, I collected and I had in my briefcase
not only proof of numerous violations by the
Ceausescu regime of basic human rights in Romania, but also proof of the duplicity of that regime in
its dealings with the United States in the planned
visit of Ceausescu to the White House. He was
scheduled to arrive in Washington, D.C., the following week.
In addition to the documents I had in my
possession, I had some technical devices. They
were parts of a listening system the brother of
Ceausescu, Nicolae Andruta Ceausescu, had personally instructed me to study, with the objective of the
―implementation and installation,‖ if opportunity
arose, in the White House or White House guest
house, during Ceausescu‘s visit. He wanted this
technical penetration of the White house so he could
report back to the Kremlin with the comments and
reactions of what the White House officials had been
following his visit.
On the same day as my arrival, close to midnight, you sent Mr. Jay Kenneth Katzen, a CIA operative working under the cover of a representative
destineliterare@gmail.com
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at the U.S. Mission to the United Nations, to my
hotel room. He was accompanied by four FBI
agents. Katzen introduced himself as a ―representative of the United States Government,‖ and said he
spoke ―in the name of the government.‖ He informed me that Ceausescu‘s officials has contacted
the White House and threatened that Ceausescu
might cancel his upcoming visit, unless the United
States returned me and my briefcase to their embassy.
Mr. Katzen also stated, in front of the FBI
agents in my hotel room, that President Nixon had
decided to grant me political asylum, but that my
briefcase, and the accompanies documents, would
have to be returned to Romanian officials. The same
evening, Mr. Katzen said that you, as the Secretary
of State, had declared my briefcase to be a ―diplomatic pouch.‖ Therefore, under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, my briefcase became
the property of the Romanian government.
Mr. Katzen also stated that you and President
Nixon would discuss the release of my family with
Ceausescu. I was even asked to write down the correct names of my family and close friends, so the
proper request would be made during Ceausescu‘s
visit to the White House. During my discussion with
Mr. Katzen, an FBI agent had already taken possession of the briefcase and the sealed envelope with
documents that were placed on the hotel room commode near the TV set.
The next day, when I was supposed to meet
with Mr. Katzen at the INS office to sign the request
for political asylum, as had been agreed, Katzen did
not show up. I understood then that I had been lied
to by the person who had been sent by you to speak
with me in the name of the United State Government.
The documents I have obtained under the
Freedom of Information Act prove that on the evening of Mr. Katzen‘s arrival in my hotel room, you
were in charge of the White House Situation Room.
It is most probable that all of the lies communicated
to me by Mr. Katzen were done under your initiative
and instructions. It is possible that you had communicated your actions to President Nixon, who at that
time needed the Ceausescu visit to distract attention
from his Watergate scandal, and when he had abandestineliterare@gmail.com

doned practically all foreign affairs issues to you as
his Secretary of State.
I am now convinced that all of the actions
and lies originated with you.
It was evident to me that Mr. Katzen and the
FBI agents were sent to lie to me and confiscate my
documents and probes so they would not become
known to the American people. That is, the truth
about the most brutal tyrant, which you and thenPresident Nixon seemed so foolhardy in supporting,
would not be exposed, and your desire to honor of
one of the worst communist tyrants at the White
House would proceed as scheduled.
Years later, after General Ion Mihai Pacepa
arrived in the United States and received political
asylum, I learned from him about the contents of
President Nixon‘s discussions with Ceausescu, because he had been there, as Counselor to Ceausescu.
Neither you, nor President Nixon, had mentioned
anything to Ceausescu about the release of my family-held-hostage in Romania. All that you and President Nixon told him was the United State Government had not opened my sealed suitcase and the
envelope with the documents.
Furthermore, to make sure I could not reach
the American press during the visit of President
Ceausescu, you ordered, contrary to the same Vienna Convention, that I be held at Governors Island in
the Port of New York, where the press was prohibited from entering without a permit, under the pretense that I should wait there for the political asylum
papers be processed.
After you and President Nixon had taken out
of my hands the only means I had to negotiate for
the release of my family in Romania, I had no
choice but to move to Washington and begin lobbying for the help of members of Congress for my
family‘s release.
As long you were the Secretary of State, your
State Department‘s officers, obviously under your
instructions, opposed any efforts or requests for action from the members of the U.S. Congress on my
behalf, for the release of my family from Romania
when 82 senators and Congressmen (plus the DC
delegate to Congress) had written to the White
House and to you asking for actions to release my
family held hostages in Bucharest Romania. To all
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of the letters and enquiries from Capitol Hill, which
your Romanian Desk Officer, Mr. Harry Dunlop,
received, he replied that this was not a humanitarian
case, and the communist regime had reasons to hold
my family hostage in Romania. In other words, you
adopted the same position as all of the world‘s
communist regimes-that one‘s individual rights are
dependent on another individual‘s actions.
After you were no longer the Secretary of State, and
Mr. Cyrus Vance was appointed to that position,
negotiations for the release of my family from Romania began in earnest, and my family was finally
able to join me in the United States after 5 years and
9 months‘ captivity in Ceausescu‘s communist regime.
I do not understand what seems to be an admiration that you had for the Ceausescu regime,
which was the tool of one of the very worst communist tyrants who has ever walked this planet. Are
you now proud of the opposition to my family release from Ceausescu‘s regime and about the admiration speeches you made at that time and actions to
support the Ceausescu‘s regime that starved and
oppressed his peoples and ended in bloody killings
of is citizens?
Your speeches and actions are now recorded
in numerous publications and will be forever available to researches and interested peoples. Will be
documented along with the betrayals of over 22 million freedom loving Chinese people‘s living in the
island of Taiwan you abandoned for so call ―China
card‖ that prove not to be an allied of United State,
but another Security Council vote in support of the
Soviet Union and tyrannical and communist regimes
around the world.
History will conclude that all of the strategic
treaties with USSR, which you pushed for under the
pretext of the Mutually Assured Destruction (MAD)
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concept were, in fact, favors to the Soviets, and enabled them to catch up to the level of the United
States. They were a form of applying the brakes to
advances in U.S. military capabilities.
I am writing this letter in terms as diplomatically possible, but I am sure you can read my angst
between the lines. This letter, and an eventual answer from you, will be published on a website that
will be made available to the public, both here and
in Romania, which will include all of the documents
connected with this grave event.
Although the communist regimes have fallen
in Eastern Europe, there are still tyrannical regimes
in other parts of the world and there are still people
in those regimes who may feel a patriotic duty to
expose the crimes and true essence of those regimes.
I am exposing, publically, the way you and President Nixon act against me, and seemingly, in favor
of a horrible dictator, so such actions will be studied,
learned, and not repeated so future actors in such
scenarios may be assured that they will not be lied to
and misled by future by a crooked U.S. President
and Secretaries of State of our Great Country.
I hope you will appropriately explain your
actions and that I will be able to publish your reply
to this open letter. In the absence of a reply I will
still publish this letter. Please know that I am seriously interested in learning and understanding the
thought process behind the opposition to my family
release form Romania, your actions or lack of, resulting in 5 years and 9 months of separation from
my loved ones.
As a side note, it is very good that we are
both still around to be able to discuss this issue.
Very sincerely,
Constantin Rauta
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George ROCA
(AUSTRALIA)

Convorbire cu scriitorul şi publicistul Roni Căciularu
„Sunt bogat, căci am un brad
şi tot ce cred că mai trebuie!‖
George ROCA: Distinse
domn şi prieten Roni
Căciularu, în sfârşit teai înduplecat să finalizezi acest interviu!
Ura! Oare câţi ani au
trecut „de când l-am
pus la cale”... Cinci,
şase!? Apără-te dacă
poţi! Sper ca nu a prevalat modestia! Eu, în
cei 8 ani de când ne cunoaştem ţi-am publicat 37
de materiale în mai multe reviste literare cu care
colaborez. Materiale pentru 2 cărţi! Şi ca să demonstrăm că suntem prieteni, am constatat că
am avut (şi) o corespondeţă bogată pe e-mail...
adică 910 depeşe în toată acestă perioadă! Cu
mâna pe inimă pot spune că majoritatea nu au
fost taclale banale, ci cu precădere „convorbiri
literare”!
Roni CĂCIULARU: Mulţumesc pentru răbdare!
Da, au trecut mai mulţi ani, dar am stat deoparte cu
„expunerea‖ mea în faţa publicului cititor, deoarece
am considerat că sunt mulţi alţii care trebuie să fie
cunoscuţi şi promovaţi! Nici nu am realizat că am
trimis spre publicare la revistele pe care le conduci
37 (?) de articole! Cât despre corespondenţa noastră
electronică... de sorginte literară ce pot spun... eu nu
le-am numărat, dar te cred!!! M-am bucurat că am
un prieten la antipozi cu care pot avea un limbaj
comun!
George ROCA: Eşti, printre altele, laureat al
Premiului Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Rodestineliterare@gmail.com

mână din Israel. Acesta este, se-nţelege, doar un
simplu pretext pentru care ţi-am solicitat interviul. Sunt şi alte motive, desigur, căci „te
urmăresc” de ani şi ani! De pe vremea când eram
redactor şef la revista internetală „Romanian
VIP” care apărea în Dallas, Texas, cu răspândire
(graţie netului) pe toate meridianele lumii. Acolo
te-am întâlnit şi ţi-am publicat primul reportaj!
Era data de 27 octombrie 2009! Titlul materialului „Luceafăr, ciocârlie şi infinit”, o vizită la Muzeul de Artă Modernă (MOMA) din New York!
Mi-a plăcut enorm! Treceai in revistă opera
brâncuşiană aflată acolo! Aveai culoare,
substanţă şi informaţie!
De fapt, nu cred că trebuie să-ţi adresez,
pentru început, vreo întrebare... Ştiu că ai multe
de spus, ştiu că ai o bogată experienţă de presă,
nu mi-e teamă că ai să te lungeşti peste măsură,
căci discutăm, totuşi, în cadrul unui gen relativ
scurt; deci începem interviul nostru...
Roni CĂCIULARU: Dragă George, mă apropii cu
plăcere şi cu frică de persoana ta, care acum
urmează să mă descoasă, în cadrul unui interviu. Şi
asta după ce m-am cusut şi descusut eu, m-am cârpit
cum am putut, încercând să-mi dau o formă oarecum
agreabilă... De fapt, stau şi mă întreb, cu ce se deosebeşte un interviu de un interogatoriu? Chiar şi
dacă miza, în cazul nostru, e numai de orgoliu şi
onoare, denudarea mea – parţială, desigur - tot se
face. Iar de judecat, tot sunt judecat. Şi încă de o
sumedenie de judecători - drepţi sau nu! Vezi, de
asta mi-e frică de tine, acum, dragă George Roca. Pe
de altă parte, îmi face plăcere să-ţi răspund, căci la
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78 de ani ai mei, viitorul nu mai e tocmai înainte-mi,
ci e la spate. Ce-am fost, asta sunt. Şi nu mi-e ruşine
cu mine! M-am încropit şi m-am străduit să fiu, în
viaţa cea de toate zilele, ca şi în scrisul meu, om de
omenie. Şi cred că, cel puţin pe alocuri, am reuşit...
Asta-i mândria mea. Oho, dar am luat-o razna şi nu
m-am referit la un moment fromos al vieţii mele. Mai felicitat pentru faptul că sunt Laureat cu Premiul
Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Israel.
Vreau să-ţi spun, mulţumindu-ţi, că-mi face o mare
plăcere acest premiu. E pentru reportaj literar, ca şi
pentru activitatea mea culturală... Şi mă simt înălţat
de faptul că Premiul poartă numele lui Al. Mirodan
care, în ultima parte a vieţii sale, m-a onorat cu
aprecierea şi simpatia lui. Nu cred că mi-aş fi dorit
altceva... Sigur, premiul însumează şi aprecierea
unor oameni de aici, scriitori, critici literari, eseişti,
publicişti... Asta înseamnă şi antipatia altora, care se
cred – poate pe drept... – mai buni, mai talentaţi.
Asta înseamnă şi indiferenţa altei categorii de oameni. Acest din urmă fapt îmi aduce, e drept, şi o
anume mâhnire.
George ROCA: Cu „Celebrul 702”, pardon, Mr.
Alexandru Mirodan, te-ai cunoscut mai dinainte?
Vreau detalii despre domnia sa...! Ştiu ca ai
multe de povestit!
Roni CĂCIULARU: Da şi nu. L-am cunoscut nu
atât de la om la om ci, mai întâi, în calitatea mea de
Secretar general al Uniunii Originarilor din România
în Israel. Am luat de vreo câteva ori legătura cu el,
în „interese de serviciu‖ şi, cum e firesc, cu bun
simţ. Apoi am terminat cu H.O.R. (organizaţia de
care am vorbit şi unde am avut această înaltă funcţie,
vreo 15 ani) şi m-am aşternut, în sfârşit, în sfârşit!,
m-am pus pe scris: după sufletul meu, liber şi
neaşteptat de nimeni. Aşteptat am fost mai apoi, şi
asta mi-a oferit, recunosc, o anume satisfacţie. Nici
acum nu sunt angajat în vreo redacţie, ceea ce mă
face liber ca pasărea cerului, permiţându-mi să pier
pe limba mea!
Revin la Mirodan. Ce m-am gândit eu?! Hai
să scriu despre acest mare talent şi despre minunata
lui Revistă (unică, în felul ei, între literele româneşti). Fac deci un reportaj, îmi imaginez (în
acest cadru) că-i iau un interviu maestrului, dar ştii,
aşa, verosimil, serios, temeinic; lucrez atent, revin,
şterg, adaug, iese ceva, apoi mai retuşez, mai scur246

tez, parcă ar fi cam ce dorisem, folosesc date de pe
unde m-am priceput să le adun, le pompez viaţă,
suflet, lumină, dragoste şi admiraţie... N-am schimbat însă nici o vorbă cu Mirodan. Şi acum, când l-am
terminat, dau să public materialul. Stai, domnule!,
îmi zic. Mirodan nu e oricine! Poate că ceva nu i se
potriveşte! Poate unele date nu-s corecte. S-ar putea
ca vreo informaţie să nu fie exactă. De ce să nu-i dau
să vadă materialul, înainte de a-l preda spre publicare?! Oricum mi-l asumasem pe Al. Mirodan, ca pe
un fel de şef moral!... Dar la Mirodan nu se ajungea
uşor. Mai ales că acum era bolnav. La telefon
răspunde soţia domniei sale, îi spun despre ce e vorba, îmi zice că nu ştie dacă e în putere să vorbească,
dar îl va întreba dacă acceptă să-i trimit reportajulinterviu. (Nu ştiam atunci, cât de puţin, atât de
puţin!, mai avea să trăiască marele Mirodan...). Revine soţia scriitorului şi-mi spune cum şi prin cine să
trimit materialul. Mirodan vrea să mă citească!
Răspunsul maestrului nu a întârziat: o singură corectură, transmisă de asemenea printr-o persoană intermediară: numărul de casă de la „Cafeneaua‖ în
care stătuserăm la o masă, cândva, pe strada Dizengoff, din Tel Aviv, era greşit. Atât! Corectez. Dau
drumul manuscrisului spre tipar, iar reportajul meu
literar face ceva „valuri‖. Sunt mulţumit că am onorat Mirodanul aşa cum am crezut şi m-am priceput
eu mai bine. Peste vreo două zile, stau liniştit acasă,
când sună telefonul:
- Alo (Pauză), Roni? (Pauză - şi parcă confirm).
Dragă, nu pot vorbi mult. Sunt Mirodan. Nu-s bine
deloc.(Se auzea respiraţia grea!). Vreau să-ţi
Mulţumesc...!
Am bâiguit ceva convenţional, iar Mirodan mi-a
spus:
- Lasă asta... Scuză-mă, trebuie să închid. La revedere...
Revederea nu a mai fost!
George ROCA: Când ai început să scrii literatură? Cum a început, de fapt, „povestea” ta?
Roni CĂCIULARU: Cred că o dată cu mine. Ceva
prin genele cu care m-au pecetluit părinţii m-a impins pe acest drum al scrisului... Şi-apoi, Bacăul
natal, cu atmosfera lui de respect faţă de cultură, de
literatură mai ales, de omenie, de bine şi frumos, cu
siguranţă că m-a influenţat. Aici au respirat aerul de
Bistriţă şi de Siret, de burg dezvoltat, cu burghezie
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de ţinută (evreiască şi românească laolaltă), aici am
simţit aerul acela de împletire a oraşului cu satul, cu
periferia şi mahalaua, cu linişte patriarhală şi zvon
industrial. Eu am locuit prin centrul municipiului,
vizavi de Grădina Publică şi de „Foto-Sport‖. In
acest perimetru, până pe la Biserica „Sfântul Nicolae‖ şi mai încolo, de unde începea strada BacăuPiatra Neamţ, ca o prelungire a străzii mele „Regele
Ferdinand‖, în paralel cu Strada Mare, ei, da!, în
acest perimetru s-au născut, au visat şi au crescut,
ori s-au preumblat numeroase personalităţi culturale,
oameni de litere, de ştiinţă, de gândire şi de carte
aleasă... În preajma Grădinii Publice era un spaţiu
sfânt cu un aer aparte. Era un loc cu har. În acest
Parc-Grădină venea uneori marele Bacovia, solitar
lângă salcia pletoasă, care mai este (o fărâmă!) şi
astăzi. Prin apropiere au locuit Marele Rabin
Alexandru Şafran, scriitorul reporter Marius Mircu,
savantul de renume mondial, Solomon Marcus, prozatorul Marcel Marcian... Pe aici au trecut Radu
Cosaşu, Gina Sebastian Alcalay, G. Mosari, Harry
Bar Shalom... Dar cum poţi să-i înşirui pe toţi cei
valoroşi?!
Tot prin acest minunat Bacău natal al meu,
trecători „pi şentru‖ au fost, cu siguranţă şi I.Voledi,
I. Kara, dr. A Klain, dr. Idy Ilan, dr. Iulius Iancu,
Paul Kidron (buhuşean de felul său), Isaia Răcăciuni
– fratele scriitor al vestitului actor N. Stroe, ambii
născuţi în comuna învecinată Sărăcăciuni, devenită
în timp Răcăciuni. Toţi cei amintiţi au fost bravi
sclavi ai condeiului... Nu trebuie să-ţi mai spun că,
vezi dumneata, Bacăul nu-i un oraş ca ori care altul.
Este oraşul lui Vasile Alecsandri, căci aicea s-a
născut. Este, cum sugeram, oraşul esenţialuilui şi
mereu mai marelui George Bacovia. Bacăul era
oraşul unor scriitori de mare valoare, grupaţi în jurul
Revistei „Ateneu‖ din zilele şi anii tinereţii mele.
Mă gândesc la un Ovidiu Genaru, la George Bălăiţă,
la Sergiu Adam, Eugen Uricaru, Mihai Sabin, Radu
Cârneci, Constantin Călin, Vasile Sporici...
Bacăul era un oraş de cultură serioasă. Respectul de carte şi de scris era pretutindeni. In ochii
mei şi ai unora din camarazii mei, nimeni nu era mai
presus decât un scriitor. Chiar şi înainte de noua
serie a revistei „Ateneu‖ – continuatoarea publicaţiei
lui Grigore Tăbăcaru şi a lui George Bacovia,
funcţiona la Bacău un cenaclu literar serios şi bun, la
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care nu de puţine ori mă aflam şi eu. Mai amintesc,
în grabă, că au fost la Bacău şi o serie de ziarişti
valoroşi, precum Jean Şteiger, Carol Isac, Sorin Cunea şi încă atâţia alţii, pe care nu mi-i amintesc
acum, pe moment... Ziarişti, scriitori, intelectuali de
mare ţinută... Nestor Rateş este de lângă Bacău, de
la Moineştii lui Tristan Tzara, sau Al. Sever, B. Elvin (Elvin Bernstein), rabinul Moses Rosen au fost
şi ei trecători prin viaţa şi străzile oraşului meu.
În aerul de Bacău, şi astăzi, când e o altă
lume, se simte încă un parfum de ceaţă aurie, lăsat
de trecerea oamenilor de bine şi cu suflet aparte.
Poate că respirând un astfel de aer, direct sau indirect, mai devreme sau mai târziu, m-am contaminat
şi eu cu dor de bine şi de frumos. Poate că sunt doar
simple coincidenţe, dar, în mod sigur, atmosfera de
respect pentru artă, scris, cultură – era la ea acasă.
George ROCA: Oare aceasta o fi fost
„încărcătura” care te-a determinat să urmezi
Facultatea de filologie (de Litere, cum i se mai
spune acum) din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi? Ia povesteşte te rog câteva amintiri
frumoase din aceea vreme, de la profesorii de
liceu, la universitarii ieşeni, la iubirile cu care te
plimbai prin Copou! Ai călcat şi pe urmele lui
Eminescu pe lângă „plopii fără soţ” de pe şoseaua Bucuiumului? După cum vorbesc fotografiile tale sunt convins că erai destul de mare
„donjuan” al acelor vremuri! Însăşi poza ataşată
la acest interviu îşi spune oare „cuvântul” şi ea,
la cei 77 de ani ai tăi...?
Roni CĂCIULARU: Oarecum... Dar mai întâi cele
„serioase‖! Nu pot să nu-l amintesc aici, mai întâi de
toate, pe bunul meu profesor de limba română, din
liceu - cred că una din puţinele figuri pozitive (pentru mine) din acest „cimitir al tinereţii mele‖, cum îl
numea Bacovia. Am vrut să fiu ca el. Să-i merg pe
urme. M-au influenţat poate şi unele lecturi, poate
un simţământ lăuntric... Facultatea „de litere‖ am
făcut-o însă în paralel cu o alta, nespecificată în acte
oficiale: Ziaristica. Ucenicisem un an la ziarul regional de la Bacău, după terminarea liceului şi respingerea mea, în cadrul examenului de admitere de
la „Ştiinţe Juridice‖, din Bucureşti. Mai târziu
aveam să-mi dau seama ce binefacere a fost această
„cădere‖- căci dincolo de o oarecare limbuţie spontană de pe atunci, pe care o aveam, spre lauda
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târgului din preajmă, nu mă potriveam deloc cu o
astfel de îndeletnicire care îţi aduce în braţe tot ce e
mai urât şi mai josnic în viaţă. Dar asta am constatat
mai târziu, atunci când, ca ziarist, am înfiinţat o rubrică senzaţională, la ziarul regional la care am fost
angajat. Era o rubrică cu evenimente din „Sala
paşilor pierduţi‖- cum se mai numea Tribunalul,
rubrică intitulată de mine „În faţa instanţei‖...
Ca student la Iaşi, n-am lăsat nici o clipă din
mână condeiul, fie reportericesc, fie de vers îngânat
şi şoptit mie însumi, la adresa vreunei fete, doamne,
sau dudui... Pe urmă, încet-încet, l-am mai şoptit
spre vreo ureche cu pafum de iasomie... Eram nelipsit, duminică dimineaţa, de la cenacul literar studenţesc („Mihai Eminescu‖). Asta făcea parte din
fiinţa mea de atunci. Se întâmplă însă ca în anul al
doilea de facultate să nu mă mai găsesc pe lista bursierilor, deşi aveam notele cuvenite. M-am întreţinut
în toţi anii de studii care au urmat, din gazetărie,
plus cu ce mai îmi trimeteau ai mei de-acasă. Scriam
la Radio Iaşi, la Radio Bucureşti, la Flacăra Iaşului,
la ziarul din Bacău, la Viaţa Studeţească, la ziarul
central al tineretului, la Staţia de radioficare din
Iaşi...
Scriam. Citeam. Invăţam. Hoinăream. Mergeam (nu cu mare regularitate!) şi la cursuri, la seminarii, umblam prin cârciumi – fără a fi băutor, dar
eram în companii bune, de prieteni şi scriitori, tineri
şi vârstnici. Aş aminti aici raporturile mele, ceva mai
apropiate cu unii profesori, lectori sau asistenţi, cum
ar fi actualul prof. academician Victor Crăciun, admirabilul acad. Prof. Al. Dima, ori Al. Husar - profesor de o rară fascinaţie, sau înaltul profesor din
vechea gardă a „Convorbirilor Literare‖ junimiste,
domnul Cuciureanu, ori lectorul universitar pe atunci - Liviu Leonte, sau strălucitul profesor folclorist
Vasile Adăscăliţei... Conduceam subredacţia „Vieţii
Studenţeşti‖. Mă îndrăgosteam până peste urechi (şi
nu o dată!)! Existam pe lângă o brigadă artistică
studenţească, unde cânta muzică uşoară Lily şi nu
mai ştiu cum o chema de familie - şi pe care o
iubeam fără motiv... Niciodată nu mă plictiseam.
Nici când eram singur cu mine!
O altă iubire, un mugurel de dragoste ce-şi
deschidea petalele în braţele mele, era e elevă
blondă cu gura de cireaşă, din clasa a XI-a a şcolii
unde făceam practică pedagogică, predând primele
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mele lecţii de limba română (despre G. Bacovia!).
Asta era la Liceul „Vasile Alecsandri‖ din Iaşi. Acolo am convins profesoratul şi direcţiunea să facem o
seară dansantă (lucru puţin obişnuit acolo!) dar, desigur, cu temă educativă. De fapt îmi cream subiectul pentru un reportaj la ziarul tineretului de la
Bucureşti. Am adunat un grup de studenţi din anii
mai mari, de la diverse facultăţi, şi am dat titlul serii
respective, dar şi reportajului meu: „Întâlnire cu
viitoarele profesii!‖. Totul a ieşit minunat, numai că
eu, atunci, cu doar câteva ore înainte de seara dansantă, am constatat că am pantofii scâlciaţi şi total
necorespunzători pentru evenimentul respectiv. Mă
împrumut de niscaiva bani şi-ncep să cutreier magazinele. Dar eu am un număr de pantofi între două
numere. Nu găsesc ce caut. Şi timpul e scurt. Ora de
prânz, m-a prins într-un magazin cam întunecat.
Încercam pantofi. Dar mereu cineva anunţa: „Ora
închiderii – vă rog‖! La prânz! Aşa era atunci! În
fine, cumpăr! Mă duc la gazda mea, obosit de alergătură şi de treburile organizării de la şcoală. Seara,
după expunerile studenţilor către elevele claselor
mari (interesate, în special, de ceea ce urma) – începe dansul. Şi tentaţii erau destule... Lumea toată se
legăna ritmic şi armonios, căci adusesem muzică
bună. Mă scol şi eu, mă-ndrept spre cine ştiu, să
invit elegant şi uşor condescendent, dar mă opresc!
Pantofii îmi ies din picioare. N-am ce face, merg
într-o parte a sălii, constat că pantofii mei erau cu un
număr sau două mai mult decât trebuia şi stau trist şi
mohorât. Dar apare fata blondă cu gura ca cireaşa şi
mă invită. Stingher, îi explic situaţia. Surâde şi-mi
spune: „Nu-i nimic, dansăm mai într-o parte şi tu ai
să târâi picioarele. Nimeni nu vede!‖ Şi uite-aşa,
ne-am târâit noi, şi atunci şi încă mult timp, chiar şi
când aveam de-acum încălţări normale...
Iaşii studenţiei mele au fost bogaţi, iar eu, nu
o dată, dincolo de dinamismul vieţii ce o duceam,
eram adesea şi un însingurat. Aproape dramatic de
însingurat. Puţin mi-a lipsit să nu devin un pasionat
al băuturii, de unul singur. Incepusem cu lichiorul
„Indian‖, bun la gust, dar mai ales eliberator de
tristeţi... Că nici prea înalt nu eram, nici prea îndrăzneţ nu mă ştiam şi mai erau atâtea lucruri la care nu
ajungeam... Vroiam atât de mult, puteam atât de
puţin... încât uneori eram trist şi singur şi timid. Şi
alteori „călcam pe mine‖, mă învingeam, eram
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
sociabil şi dinamic. La asta, de-alungul vieţii, m-a
ajutat şi ambiţia mea de a reuşi în meseria de ziarist.
Ziaristica m-a format şi m-a şi deformat. Apoi m-am
redresat!
George ROCA: Am citit într-un e-mail despre
Pintea şi „concursul de viteză” din „dulşele”
Târg al Bacăului! Ia povesteşte-ne(ne)!
Roni CĂCIULARU: Ha, ha! Concursuri de viteză... pe două „roate‖! N-ai uitat! OK!...
În plin centru al oraşului nostru, tararam
mare! Anunţuri, organizare, lume adunată pe margini de trotuare. Duminică dimineaţa. Toată circulaţia
rutieră – oprită. Cel mai grozav – teribilul motociclist - Pintea! Peste ani, şi fiul său, Ţuţu Pintea, participă şi el, concurându-i pe toţi, inclusiv pe tacăsău. Pintea-tatăl era acum călare pe o formidabilă
motocicletă Jawa. Şi tot acolo, aleargau încă vreo 56 „fanatici ai motorului cu două roate‖. Luptă
strânsă, goană nebună. Distanţa dintre viaţă şi
moarte se micşorează clipă de clipă, metru după
kilometru! Pintea cel Mare se detaşează. Viteza e
uluitoare. Emoţia „târgului‖ stă să ne sufoce.
Euforie, teamă, ambiţii! Pârâitul motoarelor e din
nou în dreptul nostru. Tensiunea întrecerii e la
maximum; încordarea publicului a spart monotonia
existenţială, banală, aşezată, din cursul săptămânii.
În dreptul sălii de spectacole, denumită - vezi
Doamne! - „Forum‖ (în partea din spate era
Pompieria oraşului) motocicliştii, micşorând cât se
poate de puţin viteza, iau un viraj periculos. Lume
multă, pe trutuare, tocmai aici. „Arta‖ e să nu
încetineşti, în astfel de locuri curbate, dar să-ţi
menţii echilibrul. Pintea e în frunte. Detaşat! Viteză
nebună! Jawa pârâie asurzitor. Fum. Pintea
Vite(a)zoman(ul) tot primul. Publicul, tensionat, pe
trotuar, e numai ochi. Motocicleta argintie (combinată cu roşu de vişină) se izbeşte de bordura trotuarului. Oamenii sar în lături. Motocicleta este proiectată în sus, cu zgomot de bufnitură, asociat cu mitraliatul ei acum distorsionat. Plonjare peste mulţimea
adunată ca la paradă. Pintea zboară „viteaz‖ fără
motocicletă, este proiectat peste gardul de fier verde,
de la Maternitate. Intră direct cu casca şi capul, prin
gazeta de stradă (din lemn cu geam) până pe iarba
din curte. Minune!!! Pintea n-a păţit absolut nimic!
Şi nimeni din publicul adunat acolo n-a fost măcar
atins!
destineliterare@gmail.com

Mai participau, la astfel de concusuri şi alţi
motociclişti de forţă, precum Dines, Pătrăţel,
Herşcovici. Motocicletele, pe două roţi sau cu ataş,
înflăcărau privirile noastre, ale puştilor, ca şi ale
celor de tot felul de vârste. Nu mai vorbim de strălucirea din ochii domnişoarelor şi ale unora dintre
doamne! Jocul dintre viaţă şi moarte, tensiunea, senzaţionalul erau, în acele timpuri, bine-venite, necesare. Oamenii mai uitau de greutăţi şi nevoi. Se mai
putea vorbi şi de altceva! De ceva permis. Se putea
vorbi liber, ca la footbal, ca la orice sport.
George
ROCA:
Strălucirea
din
ochii
domnişoarelor...!? Ia povesteşte cum a fost cu
fetele din centrul Bacăului, de care erai îndrăgostit pentru că aveau „rotunjimi” ce miroseau a
parizer!?
Roni CĂCIULARU: Amintiri, amintiri... Mă aflu,
din nou, „pi centru‖, la Bacău... Revăd pe sub
pleoape Teatrul şi fostul cinema „Mărăşti‖, „Alimentara‖ cu program non-stop, vânzătoarele
drăguţe, la care, încă de pe când eram prin clasa întâia, mă uitam cu drag şi cu chemare. Lucru pe carel simţiseră, pe semne, şi ele. Pe la ore fără lume, se
strângeau să ciorovăiască. Uneori mă nimeream
printre ele, în timp ce unul din părinţi cumpăra câte
ceva. Eram şi eu acolo, cu toată timiditatea mea incurabilă. Vorbeam, glumeau, mă-ntrebau câte unele
(probabil că le eram simpatic, sau n-aveau ce face, la
o oră goală de lume!) ce mai fac, cum e la şcoală, ce
prieteni am, ce mă distrază mai mult prin oraş... La
un moment dat, una mă-ntreabă: „Pe care din noi,
dintre fetele de-aici, o iubeşti tu cel mai mult?‖
...Ce-ntrebare! Cum să răspunzi la aşa ceva în gura
mare! Mie tare-mi placea de Paula, cea cu obrajii
roşii şi rotunjimi ce miroseau a mezeluri!!! A parizer
şi a şuncă... Ei, da! Paula care zâmbea şi din ochi
spunea cele mai frumoase vorbe... Mă codesc, desigur. O altă fată cu halat alb de vânzătoare, blondă şi
bine dispusă şi ea, vine în ajutorul meu, văzând că
mi-i jenă să răspund: „Uite, ai aici hârtie şi creion,
nu trebuie să spui, scrie un nume (le cunoşteam pe
toate, căci toate erau ispititoare şi isteţe!). Mă dau
mai deoparte şi scriu numele celei dragi mie, sincer
şi emoţionat. Numai că, în grabă, nefiind deloc scriitor, am „mâncat‖ o literă: „a‖. Vă daţi seama că Paula fără un „a‖ nu mai e Paula! Se-adună toate, citesc,
şuşotesc şi râd, râd de nu mai pot, în timp ce eu
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transpirat nu înţeleg nimic. Până când Paula însăşi
îmi arată cum se scrie numele ei, adică cu toate literele. Dar ea a înţeles, totuşi, ce-a înţeles, şi mi-a
zâmbit cald şi m-a strâns lângă şoldurile ei. Parfumul de mezeluri şi de lactate devenise poezie...
George ROCA: Excelent, dragă Roni!... Îmi place
să te provoc! Aşa că te-aş ruga să continui cu o
altă povestire!
Roni CĂCIULARU: Când eram copil îmi plăceau
la nebunie filmele! Părinţii mă duceau deseori la
cinematograf. Apoi, m-am dus singur, sau cu câte o
fetişcană...
Cinematografele Bacăului. Puncte de reper,
locuri de întâlnire, săli cu bucurii de mai multe feluri. Cinema „Lux‖ (apoi s-a chemat „Timpuri noi‖,
apoi „Tineretului‖, apoi nimic, căci a dispărut, ca
atâtea alte clădiri, cu viaţa şi amintirile şi tainele
lor)... În faţă la „Lux‖ era „Bătaia peştelui‖. Aici
stăteau, la „agăţat‖ baieţii mai mari decât mine; peaici treceau domnişoarele care de mult nu mai aveau
de-a face cu aerele de fete mari. Ţigări, seminţe de
bostan sau floarea soarelui, coji pe jos, glume aruncate-n vânt, ca şi cojile seminţelor, ocheade,
scuipături demonstrative pe asfalt, „frizuri cu briantină‖ ( mi se pare a la „Sergiu Malagamba‖), pantofi
cu talpă de crep... Şi tot în centru – cinema „Fantasio‖ (apoi, şi acesta - cu o nouă denumire: „Flamura
Roşie‖). Şi mai era şi cinema „Forum‖, care era mai
în centrul centrului, într-o clădire nouă, mai pe lângă
Prefectură (şi aici, la acest cinematograf, vine tot o
schimbare a numelui – „Muncitorul‖. Culturnicii
lucrau în stil proletcultist, dictat de sus, dinspre
răsărit. Dar ce ştiam eu, atunci?! Şi ce-mi păsa mie
că se numeşte aşa sau aşa. Importante erau filmele
bune, ca şi, mai târziu, întunericul sălii de proiecţie,
dar, uneori, poate şi bara de la „Bătaia peştelui‖, cu
toate că nu eram pescar...!).
Duminică dimineaţa, la „Timpuri Noi‖ - conferinţe, recenzii, proiecţii de filme documentare. În
cursul săptămânii, la spectacolele de la ora 15, publicul spectator, rar, risipit, doar câteva perechi prin
sala de proiecţii, era format, mai ales, din soldaţi şi
servitoare. Mai erau destule servitoare, ca o
„rămăşiţă, a vechiului regim‖. Intuneric. Invariabil,
se dădea mai întâi, jurnalul de actualităţi. Apoi –
filmul! Ecranul luminos, plin de fapte, de întâmplări... Totuşi, nimeni din cei prezenţi atunci, nu
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vedea nimic. In sală – alte scene invizibile. Mult mai
palpitante, mai cu miez. Biletul merita toţi banii. Şi
totuşi, erau şi filme bune, care nouă, puştilor, ne
plăceau. Imi vin în minte „Tex‖ şi „Zoro‖, şi-un film
cu calul Buian, apoi „Zboară cocorii‖ (cu Tatiana
Samoilova şi Aleksei Batalov), „Povestea unui om
adevărat‖ (erou, parcă, un anume Mereseev),
„Poveste de dragoste‖...; şi mai erau „Stan şi Bran‖,
„Pat şi Pataşon‖, iar într-o etapă ulterioară „Alo aţi
greşit numărul‖, „Directorul nostru‖, „O noapte furtunoasă‖, „D-ale carnavalului‖... Filmele şi vârstele
noastre. Scenariul personal, întreţesut cu scenariile
ecranelor. Paralele fără infinit...
George ROCA: Bacău oraş frumos! Am fost...
dar nu am întâlnit niciun nebun! Oare unde au
dispărut nebunii tăi din acea povestire pe care
mi-ai adus-o în faţa ochilor într-un e-mail recent...?
Roni CĂCIULARU: George, mă provoci! Pe lângă
că îmi răscoleşti amintirile, vrei să lungim acest interviu peste măsură! Cine-l mai publică aşa de
lung...
George ROCA: Nu-ţi face probleme! Are balta
peşte. Adică internetul... Are spaţiu nelimitat!
Principalul este să placă (interviul!). Îl putem
numi „neconvenţional” şi nu ne mai acuză nimeni! Iar tu eşti un povestitor de anvergură... aşa că
dă-i drumul cu „Povestea nebunilor din Bacău”!
Roni CĂCIULARU: Bine, tu ai zis-o, tu ai cerut-o,
tu îţi asumi responsabilitatea faţă de criticile citiorilor! Aşadar, „Nebunii oraşului‖!
Un element specific, de culoare locală, erau,
într-adevăr unii nebuni ai oraşului. Figuri de neuitat.
Drame - în fond! Comice drame de Bacău. Comice
pentru unii, din păcate nu puţini. Biducă, de exemplu. Nimic aparte, decât că era ca un butoi. Cântărea
vreo 200 de kile. Încolo, om cumsecade. Nu era
nebun la cap! Lucra la Baia comunală. Lumea nu-i
râdea în faţă. Era mult prea gras, era şi dizgraţios.
Inspira milă, compătimire... Totuşi stârnea zâmbete
şi derâderea copiilor, care-l maimuţăreau ridicol şi
nejustificat. Când vor să fie răi, copiii ştiu să fie
maeştri. Biducă nu reacţiona. Işi ducea greutatea şi
greutăţile, destinul şi tristeţea în tăcere şi, aş spune,
în relativa lui hărnicie.
Iat-o însă şi pe Nebuna Albă. Părăsită la
nuntă şi rămasă, de-atunci, cu-n turban alb, făcut –
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ziceau unii – din rochia de mireasă. Tot timpul, cu el
pe cap! Mirele i-ar fi dispărut în timpul nunţii, nu se
ştie unde, nu se ştie cum. Poate cu o alta, mai
frumoasă, mai focoasă, poate cu cea mai bună prietenă a ei... Sau, mai ştii, poate prin codrii cu nişte
„partizani‖ – de-un fel sau de altul, ori poate a fost
ucis de vre-un rival în dragoste sau afaceri mai puţin
ştiute... Cine ştie?! Circulau tot felul de ipoteze, dar
ea tăcea şi-şi plimba prin oraş rochia de mireasă, de
pe capul cu păr înălbit. Faţa-i era brăzdată de lacrimi
neplânse. Avea un zâmbet arestat, nicicând eliberat
şi chipul parcă sculptat, fără pricepere, în ceară...
Un deliciu pitoresc era (pentru unii dintre
noi, copii) şi unsurosul Dop. Aşa-l chemau oamenii,
asta era porecla lui, şi nimeni nu-l ştia altfel decât de
Dop. Ăsta figură! Scotea sunete speciale pe la subsoară. Punea mâna dreapă la încheietură, sub braţul
stâng, şi-şi mişca mâna liberă, precum o aripă de
pasăre, insuflând aerul din subsoară şi emiţând astfel
nişte sunete asemănătoare unui fel de râgăială. Zâmbetul lui de nebun slinos şi fericit, care se împletea
cu sunetul de sub braţ şi fluieratul lui melodic, scos
prin strunga dinţilor galbeni, erau, după cum citeai
pe faţa lui, rezultatul iscusinţei şi al unei mari victorii faţă de sine. Şi era acolo şi-o bucurie aparte
împărtăşită cu noi, prichindeii străzii, publicul său
admirator, căci devenise vedeta noastră, autor şi
interpret virtuos de cântece, emise din subsoara lui
aproape fermecată. Era ceva grotesc şi ceva sublim
în fericirea aceea a lui... Copii stăteau roată în prejma lui Dop, mai bine zis în semicerc, căci el se aşeza pe câte-o firmă de tablă vopsită colorat (pe post
de reclamă), la baza geamului-vitrină al vreunui magazin sau atelier, de prin centrul Bacăului. Cu picoarele descălţate şi murdare (nu cred c-au fost
vreodată şi încălţate) bătea toba în tabla fierbite de
dogoarea soarelui de vară, la ora amiezei, acompaniidu-se şi-n acest fel. Era un adevărat premergător
al omului orchestră. Concertul lui de prânz era inimitabil. Sudoarea-i curgea de pe frunte peste trupul
bronzat, el fiind dezgolit până la brâu. Nimeni nu era
mai fericit ca el. Şi acesta era şi prânzul său, pe care
îl „sărea‖, fără ca măcar să-şi dea seama. Se
obişnuise... Cânta mereu, dar noi nu aveam idee că
omul cânta a pagubă...
Nebunii oraşului. Fascinaţia mea de copil.
Cred că pe-atunci îi priveam altfel. Dar îi priveam
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insistent, mă obsedau, îi urmăream... Un altul era
Domnul Severin. Mergea tăcut, întotdeauna la margine de trotuar, lângă bordură. Chip ca de pitecantrop, aşa cum văzusem pitecantropul în manualul
meu şcolar, căciulă ţuguiată tot timpul, vara şi iarna.
Trecea prin centru, cu pas măsurat, avea un zâmbet
trist şi-absent şi-un mers spre niciunde. Bolborosea
încet cuvinte ce-abia ieşeau de sub căciula maro,
mâncată de molii, de timp, de uitare. Sub această
căciulă, credeam eu atunci - fierbea calm şi constant
o lume numai a lui sau poate nici măcar a lui. Faţa
bărbierită, stilizată parcă, cu zâmbet pierdut şi neregăsit. Fantomatec. Nu-şi zâmbea sieşi, nu zâmbea
nimănui. Cu atât mai puţin destinului său. Unde locuia? Ce mânca? Ce făcea când nu mergea prin
„centru‖, numai Dumnezeu ştia...
„Herş, Herş‖ – o imagine teribilă, a cărei
amintire donqijotescă mă urmăreşte încă şi azi...
Uscăţiv, slab, nu înalt - nu scund, îmbrăcat destul de
aproape de normal. Tip energic, dinamic, exploziv.
Comportare firească, până când... Ei, aici e-aici. Îşi
pierdea cumpătul într-o clipă, la auzul a numai două
cuvinte. Doar două cuvinte! De fapt era unul singur,
repetat. Faţa lui era de obicei roşie, lucioasă, cu vinişoare mici, vizibile, ca de beţiv (deşi nu l-am văzut
beat niciodată). Baston fără trebuinţă, doar ca notă
de eleganţă, deşi nu părea deloc preocupat de aşa
ceva. Era grăbit, mereu grăbit! „A, ce mai faci Hermanică? Ce se mai aude? Cum e cu chestia, cu trestia, dar cu una, cu alta? Bine? Mă bucur, Hermanică. Să-auzim de bine, „la revedere!‖... Discuţie
amicală, convenţională, cum e între doi vechi cunoscuţi. Dar după doar câţiva paşi, acelaşi interlocutor amabil, în plin centrul oraşului striga, fără să sentoarcă, cu o voce piţigăiată, spre a nu fi reconoscut:
„Herş, Herş!‖... „Dubleta‖ îl scoatea din minţi pe
Hermanică. Se răsucea pe loc. Devenea şi mai roşu
la faţă. Bastonul se ridica ameninţător. Privea cu
ochii mari şi tulburi în direcţia de unde venise „invectiva‖. Căuta făptaşul. Nu-l găsea. Striga. Îndruga
cuvinte înţelese doar de el. Făcea spume la gură.
Ochii i se holbau mai mult. Gesticula cu bastonul.
Vroia să lovească cu el, dar nu avea pe cine. îl rotea
ameninţător deasupra capului. Conflictul lui era cu
toată strada, din lipsa unui adresant concret. „Interlocutorul‖ său (lichea mărginită de provincie)
întoarcea capul, privind uimit spre cel care era foc
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şi pară. Se mai depărta cu-n pas, doi, şi-apoi, din
nou, tot el, tot cu spatele: „Herş, Herş!‖... Şi scena se
repetă. La mascaradă se asociau şi alţi golani ai
străzii – golani îmbrăcaţi elegant, ba chiar pedanţi:
„Herş-Herş!‖ - „Herş-Herş‖... Bastonul, faţa roşie,
cuvinte de ocară. Strada se transforma într-un cor
nedirijat, care repeta pe diferite voci „Herş-Herş!‖
„Coriştii‖ - deopotrivă, evrei şi români! Văzduhul
primea înţepături sonore, caraghioase, din toate direcţiile. Şi-n acest decor domnul Herş, Hermanică,
Herman învărtea bastonul ridicat de-asupra capului.
Nu era călare, lipseau şi morile de vânt, dar el se
lupta cu toţi. Pentru două cuvinte. Două cuvinte care
n-ar fi trebuit spuse! Scandalul era în toi, distracţia
era în toi; panarama străzii, veselia străzii, tristeţea
străzii!
George ROCA: Încă o povestire şi gata... Spunene cum era cu „scriitorii de la poştă”!
Roni CĂCIULARU: Eşti incorijibil... Dar ţi-o spun
că-mi eşti simpatic şi fără a face pe niznaiul, declar
cu mâna pe inimă că amintirile îmi fac bine!
Poşta Centrală. Acum, pe locul respectiv e
un bloc mare de locuinţe. Revin însă la Poşta aceea
de altă dată, care era un fel de punct de reper pentru
băcăuani. Era acolo, în incinta ei, o lume! O anumită
lume, care contribuia, fără să ştie, la culoarea locală
a acelui Bacău, din aceea vreme. În interior, deci lume multă, ghişee, dar şi nişte personaje speciale,
„scriitorii de petiţii‖, care scrieau în formă corectă,
în locul neştiutorilor (destui), scriau citeţ şi frumos,
câte o cerere, o adresă pe plic, puneau timbru cât
trebuia, nici mai mult, nici mai puţin.
Treaba avea dichisul ei. „Scriitorul‖ lua loc
la masa de lemn din stejar din hol, îşi punea tacticos
ochelarii cu ramă neagră pe nas, aranja frumos o
coală de hârtie pe care o cumpărai de la ghişeu, te
întreba încă o dată ce şi cum, traducea cu glas tare
ce-ai spus, potrivind cuvintele după cum se pricepea,
în limba administrativ-funcţionărească care, vezi
dumneata, nu-i tot una cu ce crezi că e... „Ei, aşa mai
merge‖, zicea scriitorul, şi lua condeiul de pe masa
publică, îl înmuia în călimara publică, verifica peniţa
pe-o hârtie de probă, şi-ncepea să scrie. Tacticos,
fără grabă, aşternut şi bine gândit. Că ziua-i lungă.
Scria încet, atent şi caligrafic, cu mici înflorituri de
literă. Te-ntreba, după o scurtă pauză, în continuare,
ce vrei să mai spui, te corecta, exprimând şi în felul
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său ce vrei tu cu adevărat să comunici, scria din nou,
şi tot aşa până la „Cu onor şi consideraţie‖, sau, în
imediat următoara etapă istorică, „Luptăm pentru
pace!‖ (deşi nu eram, noi, cetăţenii, mai mari şi mai
mici, nu eram în război cu nimeni!).
Pesimiştii evrei, cu „humorul‖ specific, spuneau între ei, vizând politica mare a omenirii şi neastâmpărul orgoliilor, mereu evident la conducătorii de
state: „O să fie aşa o luptă pentru pace, că n-o să se
vadă om cu om!‖... Dar, slavă Domnului, era pace,
un anume fel de linişte, însoţită totuşi şi de o aprigă
luptă, „lupta de clasă‖! De aia se-ncheiau petiţiile şi
cu: „Trăiască dictatura proletariatului‖! Deci, luptam
pentru pace, dictatura proletariatului lupta cu toţi,
chiar şi cu proletarii. În felul ei! Era o lume paradoxală, oamenii o acceptau neavând încotro, dar îşi
vedeau de viaţa lor, care cum puteau. Totuşi,
războiul mare era dat la spate. Iar „scriitorii‖ de cereri şi reclamaţii, încheiau jalbele cu automatismele
vremii... După fiecare aliniat, scriitorul punea o
sugativă, mai mult decât uzată şi cu multe litere de
cerneală absorbite în ea, de la alte scrieri: peste scrisul său atent, personajul cu condeiul, scriitorul, cel
ce înlăturase pedant musca moartă, înţepată de peniţă în călimara publică, recitea cu seriozitate foaia
dusă în dreptul ochelarilor săi de vedere, ţinând capul înclinat şi, în final, arătându-se foarte satisafăcut.
Un plic, un timbru lins cu limba şi-un pumn serios
peste el. Gata! Şi umfla polul!
George ROCA: Superbe amintiri, minunate
povestiri! Ce-mi poţi spune despre „ziaristica”
ta?
Roni CĂCIULARU: Mai nimic, din câte aş putea.
Ar fi multe de spus. Ar încăpea, câte le-am cunoscut
şi trăit, cel puţin într-o carte. Dar acum, spre a nu-i
plictisi prea mult pe cei ce ne citesc, am să-ţi relatez
vreo două mici amintiri cam nesemnificative, dar
care pot contura eventual câte-o frântură dintr-un
oarecare profil. Nostim, dar când m-am dus „pe teren‖ ca ziarist angajat şi legitimat, la o şcoală nouă,
din Oneşti - asta era în timpul vacanţei de vară, şi nam găsit decât un zugrav şi femeia de servici - m-a
întâmpinat omul cu bidineaua. Mă prezentasem
pompos, important, arătând de la ce ziar veneam,
deci nu-s fiştecine, ci un reprezentant al organului şi că vreau să ştiu dacă şcoala e gata să-şi primească
elevii. Ăsta, neştiind ce să răspundă, strigă: „Fă
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Ileano, vino că-i unu de la Gazeta de perete‖! M-a
terminat. Am plecat şi nu ştiu dacă am mai salutat...
Altădată, proaspăt şi timid ziarist, am scris
un reportaj de la „Laminorul de ţevi‖ din Roman.
Avântat în metafore, scriu eu că acolo, dacă ai ceva
imaginţie, vezi focuri peste locuri speciale, şi că
focurile acelea, verzui, nu-s ale producţiei intensive
de-acolo ci, de fapt, sunt focuri peste comori. Căci
munca acelor oameni de la Laminor, reprezintă comori de preţ, şi ea e răspândită în întregul Combinat.
Norocul meu era că Lenuţa Ciocan, de la Secţia
noastră de Scrisori, mă simpatiza şi n-a înregistrat
scrisoarea de la secretarul de partid de pe întreg
Combinatul, scrisoare care mă făcea praf, căci au
avut mari greutăţi cu pompierii de la Regiune şi, în
plus, am scris bazaconii, căci la urma vizitei mele
acolo, n-am găsit de cuviinţă să-l informez, să-i spun
părerea ce mi-am format-o, să-l consult, să-i gâdil
orgoliul tovarăşului secretar, aşa cum era tipicul.
Repede-n tren! Repede de vorbă cu tovarăşul, discuţie neplăcută, tipul era un dur, eu nu puteam să-i
spun bonjour, sau să mă pupe nu ştiu cum, şi-atunci
am băgat capul între umeri, l-am rugat, i-am explicat, am mai glumit în cele din urmă şi am plecat. Tot
drumul, în tren, înaintea ochilor vedeam focuri verzi
de pe comori şi nu înţelegeam ce nu înţelesese secretarul. La redacţie nimeni nu s-a sesizat. Ii sunt dator
Lenuţei Ciocan, chiar şi azi! O mai fi trăind oare?
Viaţa a curs după legile jurnalisticii, iar eu
încercam, ba uneori reuşeam, mai mult intuitiv, s-o
modernizez, s-o „occidentalizez‖ prin senzaţional.
Cultivam senzaţionalul pozitiv, foarte greu de realizat aşa cum trebuie; dar mie îmi ieşea. Acest senzaţional, reproşez eu azi, îi lipseşte presei, în general. Şi din Israel şi din România, şi din atâtea alte
locuri. Iar această absenţă este un rău psiho-social cu
mare greutate! Dar nu-i cum gândeşte unul, ci cum
pot cei mai mulţi!
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Ziaristica mea? Ce să-ţi zic? Cum să-ţi spun?!...
Marea bucurie este că reuşisem s-o fac să nu fie
numai a mea. Scriam despre aşa numitele „Probleme
Cetăţeneşti‖ – aşa se numea secţia pe care o
conduceam. Încercam să-i ajut pe oameni în viaţa
lor, dincolo de politică, de producţie şi de lozinci.
Cred că ceva am reuşit...
George ROCA: Două vorbe, Roni dragă, despre
literatura pe care-o scrii azi...
Roni CĂCIULARU: Genul meu literar predilect
este, şi nu de azi, înrudit cu jurnalistica. E vorba de
reportajul literar. Unii critici m-au onorat, încadrându-mă în sfera unui Bogza, a lui F. Brunea Fox,
Marius Mircu, a altor reporteri de anvergură, care
erau, mai înainte de toate – scriitori. Adevărul e că
spre aşa ceva merge strădania mea. Dar despre literatura pe care-o scriu prefer, dacă voi avea zile, să
vorbesc după ce voi mai scoate câteva cărţi. Cert e
că scriu, deci exist! Şi dacă mai primesc scrisori sau
telefoane de apreciere, ori câte-o vorbă două cinstite
– mai ales de la anumite persoane, sigur că-mi face
plăcere. Şi-mi vine-n minte acum o spunere
înţeleaptă, ca să încheiem, cât de cât. Îmi vine în
minte vorba aia care spune că dacă laşi în urma ta un
copil, un copac plantat de tine, o carte sau un gând
bun şi înfloritor, înseamnă că n-ai trăit degeaba. Am
sentimentul că drumul meu e bun. Eu am un băiat
destoinic şi de succes şi trei nepoţi minunaţi, am o
noră a-ntâia (!), am o semnătură sub destule cuvinte
de bine, am un brăduţ plantat aici, în orient, în chiar
balconul casei mele şi o am pe soţia mea, despre
care nu voi înceta să spun că este zâmbetul lui Dumnezeu în viaţa mea! Ce să-mi mai doresc? Doar un
pic de sănătate, doar un pic de noroc! Şi nişte prieteni adevăraţi, ca tine, de exemplu!
George ROCA: Ce frumos! Mii de mulţumiri!
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Victor ROȘCA
(CANADA)

Scurt istoric al revistei Candela de montreal la 20 de ani
(Discurs ținut cu ocazia festivității „CANDELA DE MONTREAL LA 20 DE ANI‖)

În 1988, când am ajuns în
Canada, în Montreal nu
era nici-o publicație în
limba română. Lipsa presei în perioada 1900-1950
este explicabilă, pentru că
primii emigranți, veniți în
perioada anilor 19001914, erau țărani cu câteva clase primare. Unii
erau chiar neștiutori de carte. Este însă, de neînțeles
faptul că între 1950-1990 nu a existat în Québec un
ziar sau o revistă de limbă română, deși în această
perioadă, în Montreal, erau, printre imigranții români, persoane bine pregătite, pentru a o putea face.
În Montreal, orașul in care prima publicație
scrisă în limba română a apărut abia în 1990, în
1997, apare revista „Candela de Montreal‖, de Victor Roșca; în 2002, după 5 ani‖ s-a înființat, Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, (ACSR) de
Alexandru Cetățeanu cu un grup de scriitori; în octombrie 2008, s-a publicat de ACSR revista Destine
Literare; tot în 2008, s-a organizat Cenaclul de literatură Mihail Eminescu de Livia Nemțeanu, decedată, în prezent condus de Carmen Ionescu; iar în 2012
apare Cenaclul epigramiștilor Păstorel Teodoreanu
de Ioan Anton Datcu și în 2014 Cenaclul de istorie
de Marius Finca. În ultimii ani, sub privirea noastră,
se naște o mișcare literară fără precedent in istoria
comunităților de origine române, din diasporă.
În România, ca fost deținut politic, nu avusesem dreptul la nici o inițiativă de anvergură. În
1988, stabilindu-mă în Canada, am câștigat libertatea de a întreprinde orice acțiune ce trezește interes.
De la început, în paralel cu lucrul, m-am implicat în
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viața culturală comunitară. Mai târziu, am realizat că
asta nu era suficient, mai trebuia o publicație care să
popularizeze evenimentele culturale, să susțină supraviețuirea limbii române, să vorbească noilor imigranți despre păstrarea identității, a culturii și a religiei.
Revista „Candela de Montreal‖ înființat în
1997 are o istorie asemănătoare tuturor întreprinderilor capitalismului canadian, ce se dezvoltă de–a
lungul timpului. Din 1997 până în anul 2000, trei
ani, a fost perioada de evoluție de la un buletin de
informații „Candela‖, destinat informării noilor imigranți, la revista de literatură și cultură încorporată
sub numele „Candela de Montreal; în următorii 10
ani, de la o publicație locală de 4 pagini, s-a ajuns la
o revistă distribuită la nivel național‖ cu 48 de pagini; iar azi, la 20 de ani, de la câțiva colaboratori
ocazionali revista adună în paginile ei 35 de poeți și
prozatori de limbă română, reprezentând aproape
toate marile comunități canadiene de origine română. Meritul acestei performanțe se datorează atât
inițiativei redacției cât și calității colaboratorilor.
Fiecare nou colaborator a venit cu articole scrise
dintr-un anumit domeniu și fiecare membru al colectivului de redacție a venit cu idei novatoare privind
revista.
De la un număr la altul, „Candela de Montreal‖ și-a diversificat conținutul și și-a îmbunătățit
aspectul. Dar ceea ce a favorizat acest progres a
fost decizia care s-a luat de redacție din primii ani,
ca revista să unească prin scris iubitorii de cultură,
indiferent de opiniile lor politice sau de bisericile pe
care le frecventează și să fie scrisă de scriitori canadieni.
În timpul celor 20 de ani de existență, revista
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a reușit să adune într-un colectiv mai toți scriitorii
canadieni de limbă română și să strângă în paginile
ei lucrări într-o diversitate de domenii ale literaturii
și culturii, precum: nuvele, romane – publicate în
serial, poezii, eseuri, povestiri de călătorie, povestiri
istorice, sfaturi și pilde din domeniul moralei, articole despre personalitățile comunităților noastre, interviuri, știință popularizată, recenzii literare și cronici
ale evenimentelor artistice de interes comunitar.
Citez: „Cu talent, prin muncă, cu stăruință și multă
perseverență s-a creat nu numai un forum, ci și un
cămin gândului și sufletului românesc. Vă mulțumesc‖ H.D. Silvian
Mulți dintre colaboratori și-au editat primele
cărți după ce au citit fragmente sau conținutul întregul în Cenaclul literar Mihai Eminescu și le-au publicat în revista Candela de Montreal. Iar de la a
doua carte apărută s-au înscris în Asociația Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR), înființată în
anul 2001, care a împlinit anul acesta 15 ani.
Unul din secretele longevității revistei Candela de Montreal constă în coeziunea nucleului editorial format din redactorul tehnic și redactorul șef,
fără a căror muncă benevolă, Candela de Montreal
n-ar fi putut apărea continuu timp de 20 de ani.
Un alt element important în editarea fără
întrerupere a fost ajutorul financiar obținut, de la
început, din partea Bisericii Buna Vestire, din inițiativa entuziastului susținător al culturii, părintele Petre Popescu. An de an, timp de 15 ani ne-au fost
donate o parte din sumele editării.
În ultimii cinci ani revista, atingând maturitatea, finanțarea publicării a fost preluată de donatori,
colaboratori și de cititorii fideli ai revistei.
Majoritatea colaboratorilor și-au făcut abonamente,
iar o parte dintre aceștia au făcut abonamente de
susținere. Profesorii universitari dl Wladimir
Paskievici și dl Antoine Soare sunt azi principalii
susținători ai Candelei de Montreal.Primul colectiv
de redacție al revistei, în perioada de început, a fost
format din, corectoare, Marius Neaga, tehnoredactor și Victor Roșca, redactor Șef.
După încorporare sub numele de „Candela
de Montreal,‖ trecându-se la editarea computerizată,
s-a organizat un colectiv de redacție, format din
Valentin Boju, corectură, Radu Deca, ilustrații și
estetică, Marius Neaga, tehnoredactare și Victor
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Roșca, redactor Șef. Retragerea precipitată a domnului Valentin Boju, din colectivul de redacție, corectura a fost preluarea de către profesoara Doina
Hanganu.
Primii scriitori care au cauționat valoarea
revistei și care, prin articolele lor, au influențat aderarea altor colaboratori, au fost Florin Oncescu, Mircea Gheorghe, Felicia Mihali, Miruna Tarcău, profesorul universitar emerit Wladimir Paskievici și dr.
Paul Dăncescu.
Intrarea în redacție a doamnelor Ortansa Tudor și Angela Faina a schimbat punerea în pagină și
aspectul estetic al revistei.
Actualul colectiv de redacție compus din
Diana Corina Luca secretară de redacție, Ortansa
Tudor scriitoare, profesoară de limba română, Mircea Gheorghe scriitor, profesor de limba română, și
diaconul Nicolae Marinescu, cu Facultatea de teologie și ziaristică, redactori, Angela Faina ilustrație,
pr. Liviu Alexandrescu consilier, Marius Neaga tehnoredactor, și Victor Roșca redactor Șef au dat revistei o înfățișare profesională. În prezent, revista
publică circa 35 de articole în fiecare număr. Astfel,
se asigură menținerea diversității conținutului și implicit prestigiul revistei.
Faptul că revista Candela de Montreal a reușit să devină un nume, o demonstrează însuși faptul
că este singura publicație scrisă, de limbă română,
publicată în Montreal, care se vinde și se finanțează
din abonamente de susținere.
Astăzi, majoritatea scriitorilor revistei sunt
membri ai Asociației Canadiene a Scriitorilor Români și din acest fapt, ne facem un titlu de glorie
fiindcă ACSR este, credem, singura asociație românească organizată la nivel național canadian iar
„Candela de Montreal,‖ este unica revista literară de
limbă română, ce beneficiază de participarea tuturor
scriitorilor romani cunoscuți în Canada.
„Candela de Montreal‖, este azi considerată
vocea identității canadienilor de origine română și în
același timp o arhivă istorică și literară vie a românilor din întreaga noastră țara de adopțiune.
În încheiere, citez din scrisoarea doamnei
Elena Buica din Toronto publicată cu ocazia festivității celor 20 de ani de existență ai revistei Candela
de Montreal:
„La această Sărbătoare a revistei. gândul mă
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duce cu mai mulţi ani în urmă, pe când românilor
aflaţi pe noile locuri ale pământului canadian, activitățile actuale li se păreau ca uitate de Dumnezeu. Pe
atunci pustiul şi seceta în domeniul comunicării intre
români era o grea povara de îndurat. Momentul apariţiei Candelei de Montreal, acum 20 de ani, a fost o
binecuvântare. Prin osârdia unor oameni de cultură
inimoşi, talentaţi şi bine intenţionaţi, s-a mişcat ceva. A fost atunci o încercare temerară,
transformându-se în curând într-un catalizator al
iniţiativelor culturale.‖ Atunci, Candela a lansat în
mass-media literară şi culturală din Montreal credinţa că ne putem menţine românismul asemenea unei
candele care răspândeşte lumina în veșnicie și ea
veghează să nu se stingă în noi trăirea de român.

O altă mare realizare a revistei „Candelei de
Montreal‖ este înfăptuirea unei coeziuni nemaiîntâlnite între colaboratori, dovedită cu ocazia festivității
de „20 ani de la publicare. Profesoara universitară
Milena Munteanu, împreună cu alți iubitori de cultură românească, a venit din Toronto, ca un semn de
solidaritate cu colaboratorii revistei „Candela de
Montreal și ai ACSR‖. Doctorii Viorica și Valentin
Pascal au venit din Capitala Canadei ca să asiste la
această sărbătoare.
Doamnelor și domnilor, stimați invitați „Bine ați
venit‖!
Vă mulțumesc la toți și vă urez o după amiază plăcută!

Marele academician canadian Sorin Sonea ne-a părăsit pentru totdeauna
I
La 1 ianuarie 2017, doctorul, profesor
universitar emerit, membru al Academiei Naționale
a Canadei (Société Royale du Canada) Sorin Sonea
a încetat din viață.
Acum 60 de ani, în luna octombrie 1946, un
avion francez, fost bombardier, ce venise să alimenteze Ambasada Franţei de la Bucureşti, părăsea România cu 12 persoane la bord. Între acestea se aflau
şi doctorul Sorin Sonea cu soţia, Rodica Vlad. Era
un zbor care, într-o vreme normală, n-ar fi trebuit să
aibă nici o semnificaţie. În 1946, însă, când comuniştii sprijiniţi de tancurile sovietice acaparau puterea în România, un drum spre lumea liberă avea importanţa unui destin. Şi într-adevăr, tânărul doctor,
părăsind ţara, se îndrepta către un viitor, atunci,
nebănuit.
Sorin Sonea s-a născut la Cluj, în 14 martie
1920. Este descendent dintr-o familie de grăniceri,
ţărani liberi, din zona Bistriţa – Năsăud. Bunicul său
făcuse liceul şi teologia la Blaj şi a fost protopop în
comuna Răteag, de lângă oraşul Dej. Iar tatăl, absolvent al Academiei Comerciale, făcând carieră în
comerţ, a fost obligat să domicilieze în mai multe
localităţi din ţară. Soţia, Rodica Vlad este originară
din Poiana Sibiului.
Destinul doctorului Sorin Sonea, ce făcea
parte dintre cele 12 persoane selectate de Ambasada
Franţei, spre a fi scoase din ţară, se ţesuse încă din
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perioada interbelică, când era
elev la liceul din Cluj.
După
I-ul
Război
Mondial, Franţa, conform unei
înţelegeri cu statul român, a
trimis profesori care să predea
limba franceză în liceele nou
înfiinţate şi în special în Transilvania, unde mai înainte limbile străine învăţate erau maghiara şi germana. Pentru a stimula interesul tinerilor români
pentru cultura francofonă şi pentru a edifica în timp
relaţii de amiciţie durabile cu România, absolvenţilor de liceu străluciţi li se acorda o bursă pentru
doi ani de studii în Franţa. Selecţia acestora se făcea
înainte de bacalaureat, între elevii profesorilor francezi prin susţinerea unui test de limbă după subiecte
trimise din Paris, ce se deschideau la o anumită dată
şi oră în toată ţara. Lucrările respective erau apoi
trimise pentru corectare în Franţa. Participanţii ce
primeau cele nai înalte note erau anunţaţi de statul
francez de primirea acestei burse.
Elevul Sorin Sonea câştigase o asemenea
bursă în 1938, chiar înainte de începerea războiului.
Evenimentele internaţionale ce s-au precipitat după
această dată într-un ritm alert l-au obligat să-şi
amâne plecarea până după încheierea ostilităţilor.
Între timp, a urmat Facultatea de Medicină; primii
doi ani, 1938-1940, la Cluj şi apoi, după refugiu, la
Bucureşti.
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La terminarea facultăţii, în 1944, a fost încorporat în armată ca medic. A făcut campania 1944
– 1945, din apus, până la Brno, în Cehoslovacia, cu
Regimentul 10 din cadrul Batalionului 1 infanterie,
îngrijind cu multă dăruire soldații răniți.
La sfârșitul războiului întregul batalion a
trecut printr-un regim de reeducare comunistă. Timp
de o lună, ofiţeri sovietici moldoveni din Transnistria şi unii ofiţeri din Regimentul Tudor Vladimirescu, ajunşi pe front fără să fi intrat în luptă, le
ţineau lecţii de marxism-leninism, acţiune care după
1946 urma să fie impusă întregului popor român.
Edificat asupra viitorului României, după ce a fost
lăsat la vatră s-a căsătorit şi imediat a contactat Ambasada Franţei, amintindu-le de bursa câştigată în
1938. În urma demersurilor întreprinse de Ambasada
Franceză, a obţinut viza de ieşire din ţară atât pentru
dânsul cât şi pentru soţie.
Ajunşi în Franţa, urmează doi ani de studii de
perfecţionare în medicină cu stagii în spitalele franceze şi în laboratoarele de microbiologie medicală
ale Institutului Pasteur. În anul 1949 obţine o diplomă de medic igienist şi o diplomă de medic asistent (etranger) de la Facultatea de Medicină din Paris. Ultima diplomă îi permitea să lucreze ca medic
asistent în spitalele din Franţa sau ca asistent universitar în facultăţile de medicină din străinătate.
În martie 1947, după ce alegerile trucate
fuseseră recunoscute de ţările occidentale, Ministerul de Externe al României a somat pe toţi studenţii
români ce studiau în ţările capitaliste să se întoarcă
acasă în timp de trei săptămâni, ameninţând nesupuşii cu retragerea cetăţeniei. Ordinul de repatriere
însoţit cu ameninţarea de pierdere a cetăţeniei a fost
adus şi la cunoştinţa guvernului francez.
Doctorul Sorin Sonea s-a aflat printre cei
care au refuzat să se supună dispoziţiei guvernului
comunist român.
Toţi cei rămaşi în Franţa s-au trezit peste
noapte fără statut juridic şi, implicit, săvârşind o
infracţiune la legile emigraţiei. Reprezentanţii guvernului francez, fiind la curent cu maşinaţiile
comuniştilor, i-a convocat simultan pe toţi studenţii
români afectaţi de decizie. După o jumătate de oră
de aşteptare, li s-a comunicat că în tot acest timp au
fost în stare de arest şi că acum guvernul francez îi
va pune în legalitate, emiţându-le acte de refugiaţi.
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Pe durata celor patru ani de studii, tânărul
doctor Sorin Sonea a fost ales preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Români din Franţa. În această
funcţie l-a cunoscut pe tânărul doctorand Petre
Popescu, ce era secretarul asociaţiei. Cei doi lideri ai
studenţilor români, în timpul acţiunilor de ajutorare,
au legat o puternică prietenie care va dura întreaga
lor viaţă.
În acele timpuri critice pentru cetăţenii ţărilor
europene, Asociaţia Studenţilor Români din Franţa
s-a sprijinit pe solidaritatea manifestată de românii
rezidenţi sau refugiaţi şi pe atitudinea binevoitoare a
guvernului francez. Acţiunile asociaţiei s-au îndreptat, pe de o parte, la incitarea studenţilor ajunşi în
Franţa de a-şi continua studiile şi, pe de altă parte, la
ajutorarea celor lipsiţi de resurse materiale pe durata
acestora.
Asociaţia Studenţilor Români condusă de
Sorin Sonea şi Petre Popescu a fost singura organizaţie studenţească străină care a reuşit să îşi constituie un fond propriu de burse destinate a-i ajuta pe
cei ce-şi începeau studiile până la primirea unei
burse oficiale din partea guvernului francez.
Fondul de burse era finanţat din donaţiile
unor români din Franţa şi din ajutoarele provenite
din ţările occidentale pentru organizaţiile răsăritene
în exil. Un ajutor deosebit l-au primit de la generalul
Rădescu ce reuşise să evadeze din România şi conducea Consiliul Naţional Român cu sediul în Franţa.
Un alt mare român implicat în ajutorarea
studenţilor refugiaţi a fost Neagu Djuvara, fost consul român înainte de 1946. Cunoscător al instituţiilor
franceze, la solicitarea conducătorilor Asociaţiei
Studenţilor Români el sfătuia şi chiar deschidea
uşile pentru rezolvarea diferitelor probleme ivite în
calea celor ce doreau să studieze.
Asociaţia studenţească condusă de dr. Sorin
Sonea și Petre Popescu a deschis o „Casă Română‖
la Biserica Greco-catolică din Paris unde erau cazaţi
studenţii lipsiţi de mijloace materiale şi a facilitat
primirea burselor franceze pentru studenţii care
frecventau cursurile. Bursele „Asociaţiei Studenţilor
Români‖ erau folosite la demararea studiilor, înainte
de obţinerea burselor franceze, şi erau transmise
noilor înscrişi la studii.
II
În 1950, Canada şi-a deschis porţile imi257

Destine Literare
graţiei pentru muncitorii agricoli şi minieri. Până
atunci, legea canadiană nu permitea decât imigrarea
cetăţenilor britanici. Ceilalţi nu puteau fi admişi
decât cu vize de lucru anuale cu drept de prelungire.
În mod excepţional puteau profita de aceste contracte doar specialiştii şi profesorii. Prin intermediul
Consulatului canadian, dr. Sorin Sonea beneficiază
de această oportunitate. În 19 mai 1950 debarcă la
Halifax, iniţial cu viză de vizitator de un an, cu drept
de lucru şi reînnoire. Spre şansa lui, legea canadiană
s-a modificat chiar când era pe vapor, permiţând
imigrarea europenilor de toate categoriile.
În Canada, imigranţii au găsit o societate
deschisă şi în curs de transformare. Marea criză
economică din 1929, ce o afectase în mod deosebit,
trecuse de mult. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, industria grea canadiană, solicitată de operaţiile militare din Europa, a fost constrânsă să se
dezvolte şi să se adapteze industriei de război. După
terminarea ostilităţilor, Canada beneficiind de o puternică infrastructură industrială şi de toate bogăţiile
naturale necesare, a cunoscut o dezvoltare şi modernizare rapidă şi eficientă.
Dr.
Sorin
Sonea a fost recrutat
de la Paris de dr.
Armand Frappier,
atunci
directorul
Departamentului de
microbiologie
şi
imunologie la universitatea din Montreal, care era în
căutarea
unui
specialist
pentru
învăţământul microbiologiei medicale.
În anii aceia, microbiologia medicală era o disciplină nouă, de avangardă. Pregătirea sa profesională excepţională făcută
de-a lungul celor 10 ani de studii în medicină, va
găsi aici un teren prielnic de afirmare.
La sosirea în Canada, în 1950, dr. Sorin Sonea a ocupat postul de profesor adjunct la Departamentul de Microbiologie al Facultăţii de Medicină
din cadrul Universităţii din Montreal. În anul 1955 a
fost înaintat la gradul de profesor agregat, iar din
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anul 1960 a devenit profesor plin. În 1964 a devenit
directorul Departamentului de Microbiologie, urmându-i doctorului Armand Frappier.
De-a lungul întregii cariere de profesor, dr.
Sorin Sonea s-a dedicat cercetării şi n-a încetat să-şi
îndemne colegii să se angajeze pe această cale. El
este autorul a patru cărţi şi autor sau coautor la 98 de
lucrări publicate legate de studiul bacteriilor patogene şi bacteriofage.
Cu ajutorul dr. Pierre Couillard de la Departamentul de Biologie, a pus bazele activităţii academice în microbiologie, înfiinţând Bacalaureatul
secundar în microbiologie, o specialitate care a fost
îmbrăţişată de cei mai mulţi candidaţi la master
şi/sau doctorat în cadrul Facultăţii de Medicină.
Dr. Sorin Sonea a participat încă de la început la dezvoltarea tehnicilor de fluorescenţă în bacteriologia generală şi medicală.
În momentul când şi-a început activitatea,
lumea bacteriologică era descrisă ca o amestecătură
anarhică de specii primitive. Prin cercetarea şi prin
teoriile pe care le-a enunţat în cei douăzeci de ani de
studii, această lume este astăzi percepută ca un supra
organism planetar dotat cu o mare capacitate de
comunicare şi care controlează mediul de viaţă vegetal şi animal. Pe planeta noastră există un mai
mare număr de celule bacteriene decât toate celelalte
celule vii, vegetale şi animale, la un loc. De exemplu: o picătură de sânge uman numără sub zece mii
de celule vii, pe când un gram de pământ fertil
conţine până la zece miliarde. Rezultatul acestei
concepţii s-a concretizat în elaborarea unei teorii
coerente, unificatoare, asupra lumii bacteriene bazată pe o solidaritate genetică şi pe un ansamblu
comun de ADN bacterian. Profesorul universitar dr.
Sorin Sonea a demonstrat că bacteriile, contrar
fiinţelor vii, au păstrat între ele de-a lungul celor trei
miliarde de ani de evoluţie, o foarte puternică solidaritate. Celulele lor s-au super specializat progresiv
încât fiecare categorie a devenit incompletă. Şi, în
unele circumstanţe, pentru a supravieţui, pentru a-şi
regla problemele cu care sunt confruntate, fac apel la
unele molecule de comunicaţie pe care le folosesc în
comun, ca pe o bibliotecă, numite genomi, de unde
îşi extrag genele utile pentru a rezista în cazul unor
agresiuni, cum ar fi, de exemplu, antibioticele. Deci,
nu există adevărate specii de bacterii, fiecare categodestineliterare@gmail.com
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rie fiind în relaţii de simbioză cu celelalte. Diferenţele par, mai curând, ca fiind elemente specializate ale aceluiaşi organism planetar ce este capabil
de funcţii superioare permiţând asigurarea stabilității
mediului înconjurător şi menţinerea vieţii pe planeta
noastră. Această strategie de viaţă, spune dr. Sorin
Sonea, explică rapiditatea extraordinară cu care bacteriile pot rezista la un antibiotic. În „biblioteca‖ lor
se păstrează toate genele de rezistenţă la diferitele
substanţe cu care au fost în contact în decursul celor
trei miliarde de ani de evoluţie. În concluzie, evoluţia bacteriilor nu se face în mod clasic darwinist ca
la animale, unde fiecare schimbare genetică creează
o nouă specie care numai ea este capabilă să transmită această schimbare generaţiilor viitoare. În lumea bacteriană fiecare bacterie îşi poate extrage din
genom genele utile pentru a rezista la o agresiune.

Genomii sunt produşi de diferite bacterii în
prezenţa unui agent ostil şi sunt diseminaţi în natură
prin praf, vânt, apă, animale etc. În acest mod ei pot
fi utilizaţi de alte bacterii; de exemplu, bacteriile din
sol pot intra în contact cu bacteriile din intestinul
uman sau animal şi pot schimba sau transmite factorii genetici de rezistenţă la sulfamide şi antibiotice.
Teoriile şi ideile sale au fost expuse în patru
cărţi.
Pentru rezultatele sale deosebite în educaţia
academică, în cercetarea teoretică şi de laborator din
domeniile microbiologiei şi imunologiei şi pentru
teoriile sale avangardiste, dr. Sorin Sonea a ocupat
cele mai înalte funcţii în ierarhia universitară:
–
iunie 1974, vice-preşedinte al comitetului de
cercetare al Universităţii de Montreal,
–
octombrie 1974, preşedinte al comitetului de
alegere şi promovare al candidaţilor la Facultatea de
destineliterare@gmail.com

Medicină a Universităţii de Montreal,
–
1975, membru în comitetul ad-hoc privind
metodologia şi clasificarea studenţilor şi a cadrelor
la Universitatea de Montreal,
–
Iunie 1976, director al Departamentului de
Microbiologie, al patrulea mandat,
–
Octombrie 1980, Preşedintele Comitetului de
Admitere al candidaţilor în Medicină (studenţi şi
profesori),
–
Iulie 1993, profesor emerit al Facultăţii de
Medicină a Universităţii de Montreal,
–
Octombrie 1998, membru de onoare al Facultăţii de Medicină a Universităţii de Montreal.
Dr. Sorin Sonea a făcut parte din mai multe
comitele ale Societăţii Canadiene de Microbiologie.
Din 1975 este membru al Academiei Naționale a
Canadei (Société Royale du Canada).
Pentru publicaţiile sale asupra bacteriilor
patogene, pentru rolul său în dezvoltarea tehnicii de
fluorescenţă în bacteriologia generală şi medicală şi
pentru angajarea în cercetarea sistematică asupra
rolului geneticii bacteriene în patogenicitatea bacteriilor, dr. Sorin Sonea a primit mai multe onoruri şi
premii:
–
În 1978, Premiul Societăţii Medicale Canadiene. Ceremonia oficială de înmânare a premiului a
avut loc cu ocazia reuniunii oficiale a societăţii.
–
La 21 august 1989, „l‘Assemblé des gouverneurs‖ de sub egida Institutului „Armand Frapier‖ îi
acordă titlul de doctor honoris cauza.
–
La 16 decembrie 1990 primeşte Diploma de
Onoare a Societăţii Ateneul Român, fondată în
1865.
–
La 1 octombrie 1998 este ales membru de
onoare al Facultăţii de Medicină a Universităţii de
Montreal.
–
La 18 septembrie 2004, Primăria Montrealului îi acordă un „Certificat d‘honneur‖.
Dr. Sorin Sonea rămâne pentru totdeauna
unul din pionierii microbiologiei moderne.
În timpul studiilor din Franța este ales
președinte al „Asociației Studenților Români din
Franța‖. În această funcție îl cunoaște pe tânărul
doctorand Petre Popescu, care era secretarul asociației. Între cei doi lideri se leagă o solidă și stabilă
prietenie care va continua la Montreal și va dura
întreaga lor viață.
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Asociația studențească condusă de Sorin Sonea și Petre Popescu este singura asociație străină
care își constituie un fond propriu de burse destinat
ajutorării studenților până la obținerea unor burse
oficiale franceze. De asemenea, au deschis o „Casa
română‖ la Biserica Greco-catolică din Paris, unde
erau cazați studenții lipsiți de mijloace materiale.
Ajuns la Montreal, împreună cu alți intelectuali din
lumea universitară, s-a implicat în viața comunității
din jurul Bisericii Buna Vestire. A susținut poziția
conducerii acestei biserici, care ducea un adevărat
război împotriva dictaturii comuniste instalate în
România – părintele Petre Popescu vorbea cu regularitate la radio „Vocea Americii‖ și, uneori, la „Europa Liberă‖.
După ieşirea la pensie, dr. Sorin Sonea îşi
dedică timpul liber comunităţii române ce gravita în
timpul acela în jurul Bisericii Buna Vestire.
A fost invitat de conducerea Bisericii Buna
Vestire la toate hotărârile importante sau la vizitele
diferitelor personalități românești în comunitate.

Una dintre aceste întâlniri a avut loc după
căderea regimului comunist între câteva personalități ale Bisericii Buna Vestire și reprezentanții
Consulatului Român la Montreal, prin care s-au stabilit căile pentru reluarea relațiilor între cele două
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instituții, întrerupte în 1948. O altă întâlnire la care a
participat a avut loc în 25 octombrie 2002, cu dl.
Traian Băsescu, la acea vreme, Primarul
Bucureștiului.
În 1990, imediat după căderea regimului
comunist, a fost unul dintre membrii fondatori și
apoi președintele organizației „Mouvement de Solidarité Québec-Roumanie‖, înființată imediat după
revoluție, în colaborare cu personalități politice din
provincia Quebec, care a trimis universităților de
medicină materiale didactice de specialitate și spitalelor românești medicamente și aparatură medicală
în valoare de sute de mii de dolari.
În anul 2001 participă la înființarea Asociației Canadiană a Scriitorilor Români, devenind membru
fundator.
La vârsta de 90 de ani, prof. dr. Sorin Sonea
desfășura încă o activitate științifică în cadrul Société Royale du Canada (Academia Națională Canadiană) și urmărea cu interes evenimentele din comunitatea românească din Montreal, răspunzând la solicitările de interes comunitar deosebit.
În ziua de 21 ianuarie 22017, Sorin Sonea a fost
condus pe ultimul drum de fii săi prof univ. Ioana,
Inginer Petre, medic dermatolog, Mihai, inginer
Alexandru, nepoți, întreaga familie și de vechi lui
prieteni din comunitatea română. Serviciul religios
de înmormântare a fost oficiat de pr. Liviu
Alaxandrescu preotul paroh al Biserici Buna Vestire
din Montreal.
La sicriul lui au depus coroane de flori familia, Biserica Buna Vestire și Asociația Canadiană a
Scriitorilor Români. A fost înmormântat în Cimitirul
Mont Royal.
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Miruna RUSEN
(ARGENTINA)

Tangoul românesc
traducere din limba spaniolă de Stephan Benedict – New York.
stilizare: Prof. Dr. Anca Sîrghie

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
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 (sau „Nu exista
in Romania o istorie...) istorie scrisă despre existenţa tangoului, dar ceea ce este sigur este că, deşi tangoul a fost lansat la Paris, începând cu anul 1910,
după 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. Același 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 din 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 respirau un aer de Tango, ritmul de
referinţă fiind 2 x 4. Ca dans de societate, tangoul
destineliterare@gmail.com

devine în România cel mai popular dans în toate
clasele sociale, în aceeași perioadă de timp, pentru
sentimentele şi afecţiunea pe care le exprimă şi pentru simplitatea coreografică de a fi dansat. Aceasta
din urmă se datorează modului în care tangoul a
devenit cunoscut în România ca tango european
francez. Forma franceză de tango era mult mai simplă decât tangoul din Buenos Aires, cu pași de dans
mult mai puțin rigizi, și de aceea oamenii se puteau
aproapia mai uşor de acest gen muzical atât de iubit
și popular.
Tangoul înflorește în România în perioada
interbelică, ce, pentru istoria acestei țări, reprezintă o
perioadă 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 perioade 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, aceleași caracteristici 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 piese romantice. Rezultatul amestecului dintre tango și aceste genuri duc la apariţia unor genuri noi: tangorumba, tango- serenadă și tango-romanţa.
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Localurile unde a fost cântat și dansat tangoul din
Bucureşti, au fost similare cu cele de pe Avenida
Corrientes din capitala Buenos Aires. Pot fi menționate câteva, cum ar fi Café Capşa, care era similară
cu Café Tortoni din capitala argentiniană, fondată la
mijlocul secolului al XIX-lea. Alte locuri celebre au
fost Terasa Oteteleşteanu și Gambrinus. Este de remarcat că acestea erau locurile de întâlnire ale intelectualilor, ale boemei române literare și artistice, pe
lângă faptul că ele reprezentau locurile principale în
care tangoul era cântat, ascultat și dansat.
Printre cei mai importanţi creatori români de
tango pot fi menționaţi Ionel Fernic (1901-1938),
care în afară de faptul 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
rasare 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 seara vreau să dansezi numai cu mine", "Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă
seara?", "Cel mai frumos tangou din lume", "Nu-ti
pare rau cand vezi ca plang" 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].
Nu există, de fapt, prea mulţi autori români
de tango, dar merită menţionaţi următorii: Elly Roman, Eugen Seno, Mişu Iancu, Nello Manzatti,
Claude Romano (pseudonim al scriitorului, poetului și criticului muzical George Sbârcea), Johnny
Mirea, Aurel Giroveanu, Laurenţiu Profeta,
George Corologos, Liliana Delescu şi Nicolae
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Kirculescu[2]. În ceea ce priveşte soliştii vocali,
trebuie menţionaţi 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 (decedat in 2006).
Ca dovadă a interesului manifestat de publicul român pentru/fata de 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 versiunea originală, menționând un peisaj din natură, în
care trecea o căruță trasă de doi boi și încărcată cu
grâu, care se îndepărta încet spre orizont. Corul repetă indemnul țăranului Aici as pune textul in spaniola si o traducere tentativa: „Urmeaza, urmeaza
drumul/du-ma, du-ma la iubita!". Titlul se referă la
o pată la orizont spre care se indreapta drumul de
parcurs. 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 abandonare, exprimând în acelaşi
mod suferința în aceste situaţii dificile.
Trebuie remarcată puterea cu care a intrat și
a influenţat tangoul, ca formă de artă și fenomen
cultural, creația muzicală a societatii românesti. A
fost foarte popular pentru zeci de ani, ca dans, practicat în majoritatea adunărilor sociale, precum și în
muzica urbană. Motivele sunt următoarele: Existau,
în primul rând, idiosincraziile similare între două
popoare care împărtășesc aceeași origine latină și
care arată caracteristici comune, ce le diferențiază de
celelalte popoare latine. În creația muzicală româdestineliterare@gmail.com
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nească, în folclorul naţional există un gen larg răspândit, numit "romanţa". Aceasta exprimă sentimente de nostalgie, tristețe și regret pentru trecut, inclusiv 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 asociata acestuia sub
numele de "Tango-romanţă". Pe de altă parte, întrun 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 semnifică un cuvânt românesc "dor" și se crede a fi foarte dificil de tradus în
alte limbi, dar în castiliană au un echivalent: dorul
de casă, minunea 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 bine-definit loc, împreună cu 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 pentru succesul și afirmarea puternică a
acestuia în cultura română. Deși tangoul a venit
dintr-o sursă franceză intermediară, românii cunosc
originile tangoului, identificat cu Argentina, menținând 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 (mai ales
prin vocea lui Edith Piaf, al cărei centenar al naşterii a avut loc în decembrie 2015), cu adâncimea sonetului shakespearian și cu concizia haiku-lui japonez.
Primul tangou românesc de anvengură şi de
mare succes, numit "Tango ţigănesc", este cel creat
de Gogu Bottea [4] în orașul-port Constanța, situat
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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 momentul de faţă 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, de români [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 papusa, asculta-ma‖ de GB Matos Rodriguez, “ Yira, Yira‖ de Enrique Santo Discepolo.
Tangoul românesc este o formă a cântecului
românesc, care a fost interpretat și auzit la momentul
respectiv în cercuri largi ale societății. În România,
mai ales în anii '30, atunci când tangoul sosește importat în țară, într-o perioadă de maximă dezvoltare
a acesteia, treptat el va deveni dominant,
dobândindu-şi o largă popularitate. În același timp,
tangoul domină în raport cu alte dansuri sociale ale
epocii și din toată paleta de melodii notorii ale genului, cele mai multe sunt tangouri. Între timp, unul
dintre cele mai populare genuri din România, care a
fost revista muzicală, este, de asemenea, dominat de
ritmul de 2 x 4. Mai multe spectacole muzicale de
revista au lansat tangouri care au rămas pentru totdeauna în istoria tangoului românesc.
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
"versurile de tango. Selecție 1897-1981 "(Editions Editorial Center Editor SA, Buenos Aires, 1997, 1250 pagini)
conține mai mult de 1000 de texte de tangouri, 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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Malania RUSU-CARAGIOIU
(CANADA)

CENACLUL ,,MIHAI EMINESCU” DIN MONTREAL, CANADA,
Imagini surprinse de-a lungul anilor
Fiecare cuvânt
din magnifica și nemuritoarea operă a
poetului Mihai Eminescu a trecut prin
sufletul și rostirea
membrilor Cenaclului
,,Mihai Eminescu‖,
Montreal, Canada.
Îmi amintesc
sensul a o mulțime de
cuvinte și semnificația lor, dar de data
aceasta
voi
lega
aceste două raportări,
suflet și rostire, la strădania și răsunetul pe care ele
l-au adus în mijlocul nostru.
Libertatea, a găsit răsunetul său democrat.
Fiecare și-a deschis sufletul și a exprimat opinia sa,
fără teama da a fi interpretat negativ. Dar sufletul de
român a exprimat întotdeauna dorința ca tot ce este
românesc să fie liber ca expresie, faptă bună și gând.
Cuvântul iubire a fost învățat de fiecare dintre noi
întâi de la sânul Maicii România și deabia apoi de la
sânul mamei sale. La nivel de cenaclu acest sublim
sentiment era voalul diafan care plutea deasupra
fiecărei poezii, fiecărei manifestări, fiecărui accent
al respirației, al rostirii. Iubirea de țară cântată de
Mihai Eminescu, iubirea de neam, iubirea de adevăr,
de dreptate, de familie și chiar juvenila iubire mistuitoare a Luceafărului.
Lacul. Acest cuvânt aducea alargirea cerului.
Misterul undelor blânde, freamătul plantelor oglindite în el. Motive multe de inspirație pentru membrii
care visau pe urmele marelui poet, în creațiile lor.
Expresia ,, pădurea de argint‖ era transformată spre a crea o imagine iubită a copilăriei care se
visa sub răcoarea dorită a unei zile de vacanță. Pădurea seculară, pădurea fremătătoare, pădurea cu
frunze multicolore, adăpost de felurite viețuitoare
minunate care încântă prin sfiala și neașteptata
zvâcnire, ca să dispară privirii noastre.
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Florile. Floarea albastră care i-a fost oferită și statuii
sale, când membrii Cenaclului s-au deplasat spre ai
cânta osanalele meritate poetului, ne mai gândinduse la gerul, neaua și cerul sumbru al iernii canadiene.
Limba, graiul nostru de acasă, ba chiar și ,,limba
vechilor cazanii‖ își făcea din când în când loc în
scrierile și versurile cenacliștilor. Erau luate în
seamă remarcile referitoare la bogăția lingvistică a
poetului Mihai Eminescu, dar se amintea mereu faptul ca lăstarele românilor născute aici să vorbească
limba română cât mai bine și să își însuşească un
lexic bogat.
Cât de colorată și de frumoasă este limba
românească, limba creațiilor eminesciene. Cenacliștii s-au întrecut în traducerea poeziilor sale în
franceză. Dar limba noastră fiind mai bogată în cuvinte, nuanțe și expresii, decât limba franceză, efortul traducătorului era deficitar. Noi, membrii cenaclului am încurajat această muncă dificilă a traducătorilor ocazionali, din spiritul nostru de echipă.
Dulceața limbii literare eminesciene este fără egal și
ne-am convins de câte ori unul dintre noi a încercat
poezii dedicate marelui poet. Cu tot elanul, cu toată
strădania, a fost imposibil de a atinge măcar o singură , măcar odată, o nuanță atât de sublimă ca a lui
Mihai Eminescu. Toți am ajutat, am intervenit, am
corectat, am oferit exemple, dar niciuna nu a avut
efectul dorit.
Metaforica lui Mihai Eminescu este încântarea auzului, a sentimentului, a inefabilului, a surprizei captării momentului în cuvântul aureolat
fericit. Nici pe departe nu voiesc de a face nici cea
mai puțin îndrăzneață caracterizare nici a uneia din
marile calități ale Operei lui Mihai Eminescu, evocate și descrise de marii critici, ci m-am referit doar
la dragostea noastră în calitate de cenacliști pentru
această latură care saltă poezia. Noi am încercat întro măsură mai mică, deși plină de ardoare, să prindem - dar cu puțin succes, în creațiile noastre, din
suflul încărcăturii poetice a marelui poet Mihai
Eminescu. Deci, în creațiile noastre speram să creăm
imagini reușite folosind metafore, epitete, sperând,
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fiecare dintre noi de a crea frumos având exemplele
inegalabile eminesciene, dar harul nostru era doar al
nostru...
Scopul Cenaclului literar ,,Mihai Eminescu‖,
Montreal, Canada, este de a crea în mijlocul comunității o manifestare la nivel de Diaspora și de a
trimite din creațiile noastre și în țară, spre a fi publicate în ziare și reviste. Bineînțeles, în paralel, ne-am
adresat și publicațiilor din diaspora. Am schimbat cu
frații noștri din țară creații, impresii, transmițându-le
pe diferite lungimi de undă modul în care noi gândim și inspirația noastră de sub același cer, dar nu
întotdeauna atât de senin pecum cel de deasupra
plaiului nostru de acasă. Voiam să le demonstrăm că
nu diferim de ei. Nutrim aceleași sentimente,
răspunzând la aceleași curente literare care îi
preocupă pe ei în țară și acordând o maximă atenție
la ceeace scriu ei ca adevărați
scriitori care se
inspiră din trăirile de acasă, sau alte surse de inspirație filtrate prin spiritul românesc mioritic
Toți marii creatori din Diaspora, cei trecuți în
neființă, sau cei în viață, fiecare dintre ei au luat și
au dezvoltat aici linia, scânteia, crezul literar învățat
în țară, sau transmis lor prin adevărata putere cosmică, cum credem uneori. ,,Sângele apă nu se face
!‖ și acea picătură se transmite din generație în generație, precum zic specialiștii în ADN.
Întotdeauna Cenaclul ,,Mihai Eminescu‖ -înființat din inițiativa Președintelui Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, Alexandru Cetățeanu, in
Montreal a funcționat pe linia propagării culturii,
promovarea noilor talente, aniversarea marilor evenimente cântate de poeți și evocate de scriitori, întrun cuvânt a evocării culturii române.
Între cenaclul nostru și massmedia a
funcționat, în același ritm susținut ani de zile,
atenționarea publicului despre programul şedinţelor
noastre.
Aș folosi un termen mai puțin uzitat, expresia de ,,mutații psihice‖ în noi, prin cultul, influența
puternică a lui Mihai Eminescu asupra universului
nostru poetic interior. Am ajuns chiar și la adevărul
că tinzând spre a ne perfecționa calitatea creațiilor
literare s-au petrecut adevărate accentuări de atenție,
acuratețe în redare de frumos asupra creațiilor
noastre. Rezultatul era exprimat în cărți bine scrise,
noi începând să intuim gustul cititorului, gustul
omenirii după natura creației, la nivelul nostru, spre
rostirea eminesciană.
Cum am ajuns la această formulare a laturii
poetice a creaţiei noastre? S-a ajuns prin multe discuții, luări de cuvânt, critică literară la nivel de cenaclu, analize, frământări, uneori mici neînțelegeri,
contraziceri, duse toate cu bine la sfârșit.
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Rolul Cenaclului ,,Mihai Eminescu‖ poate fi exprimat în nenumărate aspecte, care, toate urmăresc
creșterea sufletistă și a sentimentelor, a dragostei de
cunoaștere și stimulare a spiritului românesc atât de
poetic, concret și filozofic exprimat de acel Bard
universal, redactorul, poetul , ziaristul, filozoful și
mult genialul, eternul, Mihai Eminescu.
Mihai Eminescu a făcut o radiografie a sufletului, a neamului, a identității, a infinitului, a
eternității penelând epic sau liric, în măiestrite versuri și proză, fiecare latură a existenței neamului
nostru. Iar cenaclul ,,Mihai Eminescu‖ din Montreal,
pe parcursul celor cinci ani de existenţă ai lui până
în prezent, a cultivat acest spirit de frumos, de a
merge mereu în pasul posibilităţilor noastre spre a
crea, în gând mereu cu marea operă a lui Mihai
Eminescu.
Melania Rusu Caragioiu
Scriitor și poetă Asociația Canadiană a Scriitorilor Români,
Canada și Asociația Scriitorilor Liga Cluj-Napoca, Filiala
Timișoara, România

,,DE MIC COPIL PĂDURI CUTREiERAM‖
lui Eminescu
Trăit-a pe acest pământ
Un lujer mic de floare
Fugea cu buclele în vânt
Și surâdea în soare,
Vorbea cu toate, întrales
Pe limba lor ciudată
Ele șopteau c-au înțeles
De fiecare dată
Și gâzele și moși bondari
Și culbecii cu coarne
Și flori albastre, nuferi mari
Râdeau, să se răstoarne…
Dar cel băiet crescu ușor
Zeifir de primăvară
Lângă ,,conacul‖ cu pridvor
În cel capăt de țară.
Și-acma-l chemau depărtări.
Nu mai era de-o schioapă
Și ochii lui cătau spre zări
Spre visele ce-adapă.
Vacanțele erau un semn,
Codrul era aproape,
Dorul de ducă un îndemn
Spre irizări de ape.
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Codrul cel falnic îl chema
Sub poala lui cea verde,
Iarba covor îi impletea
În umbra ce se pierde

Odată visul împletit
Cu dorul către lume .
Acel Făt, cel Frumos ursit
Plecă spre soare-apune.

Mergea gândind la ce-i frumos
Urcând către izvor
Iar vântul fluiera voios;
Păsări oprind din zbor.

Multe-a văzut în calea lui
Și saltimbanci și stele
Dar dorul cald al codrului,
Potecile cu iele,
L-au tot chemat la ele iar
Și sufletu-i era de jar
L-ademeneau codrii străbuni
Un lait motiv, spre ei, spre lumi.

Și pasul când îl înturna
Mai plămădind un vers
Iar lângă lac se așeza
Gândind la-al vremii mers.

St. Constant, ianuarie 2017

Pictură de Elleny Pendefunda
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Cristina SAVA
(ROMÂNIA)

Petre Caramitru
Poezia lui
Petre Caramitru1,
dincolo de ceea ce
ochiul
surprinde,
reprezintă „zborul
frânt‖ al destinelor
fără destin, o biografie vrută a se
uita, doar că Cel ce
veghează destine a
hotărât o vreme
când poetul să fie
adus în actualitate.
Din leatul poeților
Nichifor
Crainic,
Radu Gyr, Ion Caraion, Ion Pica, Ion Alexandru,
Andrei Ciurunga, de o valoare incontestabilă, face
parte și Poetul-general Petre Caramitru, căruia în
plină vârstă i-a fost deturnat sensul vieţii. Mai toate
poeziile sale sunt semnate cu dată și loc, ceea ce ne
aduce în chiar miezul geografic al tristei perioade:
Jilava, Pitești, Aiud, Găvana, an 1948/1949. Turbulențele acelei epoci și, mai mult de atât, dramatismul
trăirilor din închisorile comuniste nu pot râmâne
într-un con de umbră, ci, după cum spune cuvântul
profetic, „nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cunoască‖ (Luca
12). Dramaticele destine biografice din Literatura
română pot re-scrie istoria unui neam de oameni
aleși, cu o reală ideologie progresistă și cu notorietate în arta poetică.
„Întunericul‖ regimului nu i-a putut răpi
dragostea lăntrului poetului Ion Caramitru, reflectată
într-o frumoasă caligrafiere a sufletului („Zi de
toamnă, fumurie, /.../‖). Spațiul închis al celulei,
1

Petre Caramitru, Oaspeții celulei mele, Editura Fundaţiei
Culturale Libra, Bucureşti: 2003, 88 p (Poesis)
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calvarul fizic și emoțional nu știrbesc din lirismul
vizionar („În celulă întuneric/.../ Frig grozav și igrasie;/ De alături, râs isteric.‖). Antologia - de-acum colegilor de carceră este privită pe un ton ironic jovial, un joc de lumini și umbre din care nu lipsesc
notele de aphorismos, specifice filozofiei de viață a
poporului român. Ochiul poetic descoperă, tridimensional, „vecinii‖ de celulă: cel de sus – soldatul
creștin care transmite sensul vivacității în trinitatea
unui real coborât, cu sensul de a urca mai apoi, fie și
prin iureșul unei stări agonice („Cel de sus, milităreşte,/ A pornit în marş forţat;/ De trei ore senvârtește/ Cu pas viu și cadențat.‖); cel din stânga –
doctorul din zid - , cu tenacitate, transmite mesajul2
vindecător („Cel din stânga, pe-ndelete,/ Ca și o
ciocănitoare,/ Bate „morse‖ în perete,/ Dând dovadă
de răbdare.‖). Nu lipsește vecinul „enigmatic‖ –
sfidătorul realității („E vecinul enigmatic/ Cu o
doagă deficit;/ Când e soare stă apatic,/ Când sunt
nori e fericit.‖) și nici cel „de departe‖ – suferindul
fără vină („Mai departe, lângă scară,/ Altul tot știrbit
la minte,/ Urlă de te înfioară:/ „Nu mă bateţi, sunt
cuminte!"), cum nu lipsește nici vecinul din „colective‖ – îndrăsneții cu putințe („Jos, câţiva din „colective/ Bat în uşi mai să le spargă;/ Au nevoi intempestive/ Şi afară vor să meargă.‖) E cât se poate
2

Astfel, țevile reci ale caloriferelor au devenit excelente
transmițătoare de mesaje prin morse; cănile de băut apă au
devenit receptoare fidele ale bătăilor în pereți; gamelele de
mâncare combinate cu praful D.D.T. pentru pleoșnițe au
devenit invizibile tăblițe pentru notițe, care oricând puteau fi
șterse spre a nu fi descoperite; oasele din mâncare au devenit
ace de cusut și creioane de scris, la fel săpunul și resturile de
sârmă sau sticlă. Prin ingeniozitate și migală, resturile și
gunoaiele au fost transformate în unelte de creație și chiar piese
de artă. O izmană ruptă și putredă era transformată într-o nouă
pereche de șosete, cu andrele confecționate din oase sau sârmă.
Un os mai mare nimerit în gamelă devenea prin șlefuire un
veritabil medalion sau crucifix. (Dan Tudorache, în revista
„Ortodoxia tinerilor‖/2015)
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de limpede că limbajul corporalității cuvintelor
punctează relaţia personală şi, deopotrivă, personalizată, între poetul încarcerat și tovarășii săi de suferință. Realismul devine o revelație a viziunii lirice,
stimmung-ul induce descrierea în condiția corporativului. Supraviețuirea celui damnat, stigmatizată,
trece dincolo de tortură, dincolo de istovire fizică,
dincolo de istovire psihică, poetului îi rămâne natura
solitară zbuciumului trupesc și sufletesc („Frig grozav și igrasie;/ De alături, râs isteric.‖), reluînd, în
finalul poemului, picturalul din debutul versurilor
(„Zi de toamnă, fumurie,/ Cu nori grei de ploaie
buni,/..../‖). Dimensiunea descriptivă e de factură
decisivă și de fundament, de tip realist, în limitele
căreia libertatea imaginativă aparține cel puțin entuziasmului de percepere a necunoscutului și de traversare a oricărei instanțe himerice. Coordonata profund umană a suferinţei este reiterată în autenticitatea organică a spațiului carceral, unde elita este formată din gardianul răgușit („Adormit pe jumătate/
Gardianul, răguşit,/ Le răcneşte: „Nu mai bate!/ Nu e
timpul de ieşit!"); „pinguinii‖ cei slugari („Cu zgomot de darabane,/ „Pinguinii‖, la closet,/ Spală linguri şi castroane/ Pentru cei de la „secret‖.); santinela democrată („Lângă zid, într-o gheretă,/ Santinela
democrată/ Cântă dintr-o operetă/ Cu ton fals şi voce
spartă.‖); bucătarul („De la dânsul nu departe,/ Tacticos din cale-afară/ Bucătarul tactul bate/ Tocând
iarba pentru seară.‖). În viziunea unui balans echilibrat liric este observat partenerul poetului („Partenerul meu cu vervă/ Azi e de necunoscut;/ Ca şi cum ar
fi în grevă,/ Toată ziua a tăcut.‖). Descriptivul transcende obiectul și crează viziuni ale inefabilului, surprinzând pe viu starea lumii din închisoare. Acolo, în
spaţiul carceral, unul al formării și de-formării, fǎrǎ
nici o îndoialǎ, în centrul acelei lumi este el, Poetul.
Atitudinea eului liric este determinată de măsura
atmosferei, una a încordării („Enervat de-al său mutism,/ Îl întreb cu răutate:/ „Ştiu că ai reumatism;/
Astăzi, nu te vaieţi, frate?!‖) Dramatismul finalului
de poem subliniază morala existențială a acelei perioade încrâncenate. Succesiunea tablorilor orînduite
astfel, identifică, s-ar putea spune, un scenariu structurant - „o zi din temniță‖ - labirint de stări și viziuni
în erupție, cu notații biografice directe și scurte, o
călătorie convulsivă în Hades, așteptând minunea
ieșirii din Apocalips.

Poezia lui Petre Caramitru, asemeni confraților săi, are darul evocator; în plus, menirii literare i se adaugă cea de general, aceea de a se pune în
slujba semenului, și din acest unghi al profesiei;
exersarea voinței de libertate în miezul temniței reci,
„din promiscuitatea, din brutalitea, din cea mai
cruntă mizerie, din torturi, din atacarea cea mai
abjectă a ființei umane, a germinat o puternică sensibilitate și dorință de frumos, iar din minciună dorința de apărare a adevărului, cu prețul vieții. Când
peste sufletele lor curate s-a aruncat mocirla și veninul cel mai ucigător, rezultatul a fost răsărirea
unei pleiade de zeci și sute de poeți... Aceasta [Divinitatea] a condus la convertirea suferinței în
creație. Generație de sacrificiu! Epopee scrisă cu
sânge.‖3 Se poate spune că extremul dureros, manifestat în chinul acceptat, devine unica rațiune de a fi,
de a percepe și înțelege un dat al unui dincolo care
să fie făcut aproape.
Petre Caramitru aduce imaginea fulgurantă în
coditian, metafore procesate ca meditații cu orizont
adesea metafizic. Cu oarecare discreție a momentului, surprine și redă, cu acuitatea observației, durerea ca reflecție asupra unei lumi care incorsetează
ființa, într-o viziune-confesiune în fața ființialității,
răsfrângere în însăși aflictivitatea cuvintelor, cuvinte
care rămân să decidă, ele însele prin ele însele, senzațiile, instinctele, raporturile cu ceilalți, timpul, în
singura formulă a realității organice: suferința fizică
și morală: „Zi de toamnă, fumurie,/ Cu nori grei de
ploaie buni,/ Transformași o pușcărie/ Într-o casă de
nebuni!‖ De unde și, credem, retorica întrebării –
Închisoare sau ospiciu ?! Și dacă acest an este dedicat martirilor închisorilor comuniste, cuvine-se cu
adevărat să-i/ să-l re-aducem aproape de inimile și
scrierile noastre, scrieri ale unui postmodernism real.

3
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Cf. Gabriel Stănescu, Dumnezeu m-a salvat din Iad!, p. 184.
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Cristian SĂILEANU
(ROMÂNIA)

A Stormy Night by Ion Luca Caragiale
Translation in English by Cristian Săileanu

SCENE VI
Spiro, Zena (enters in an agitated state)
Zena: Can you believe the nerve the lowlife got! He
had the guts to insult me!
Spiro: Oh, is that you, Mrs. Zena? I'm glad you
came, 'cause I couldn't make it. I was afraid Mr.
Charlie was gonna tell the Boss that I went out at
night...
Zena: (quickly) Well, did you find 'im? Did ya give
it to 'im? Did ya tell 'im?
Spiro: I did, ma'am.
Zena: What did he say?
Spiro: "Merci!"
Zena: And what did you say?
Spiro: "Thass all right!"
Zena: Did'n ya tell 'im like I told ya to tell 'im?
Spiro: Oh, yes. I took 'im along to show 'im the
house.
Zena: You didn't need to show 'im nothing, 'cause I
wrote 'im in the note where to come.
Spiro: Thass what he wanted me to do, show 'im the
house, so's 'e can be sure he comes to the right
place... But jus' when I's crossin' the emmty lot with
'im, I saw the Boss down the street; so I left the person in question waitin' in the lot and I jumped the
back yard fence and ran back home, 'cause I was
scared the Boss might see me, or come back home
and find me gone.
Zena: You, turnip! Don't you know that he is on
duty tonight? He ain't coming back until morning.
Spiro: Yeah, right, but if he'd found me in the street,
would you 'a traded skins with me?
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Zena: All right, so
is the person in
question waiting on
the emmty lot?
Spiro: Yep, and he
gave me this note
to give you.
Zena: (taking the
note) And you've
waited all this
while to give it to
me! Lemme see it!
(goes to one side to
read it) "My shining angel! Ever since I saw you
initially for the first time, I've been robbed of the
usage of my reasoning. (places her hand over her
heart) I love you to destruction! Je vous aime et
vous adore; que pretendez-vous encore!? My heart
pulsates with adoration! I find myself in a picturesque and clementciful situation, and how I suffer
there is no art to tell. Oh, yes! You are the sublime
aurora that opens up the azure of the firmament into
an infinite poetical adoration of mysterious sighs,
full of reverie and inspiration, which have prompted
me to compose for you the following annexed poem:
Lilies are candid,
And roses are splendid
Tulips are graceful from winter to fall
But you, my muse, are above them all.
Take pity and look at me
With my lyre at your knee."
(blushes deeply, fans herself with the letter and paces the room agitatedly) Spiro, my boy, go, run; he is
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waiting for you, I'm sure he is... Go, tell 'im to wait,
I'm coming along as soon as I've had a quick word
with my sister.
Spiro: Cain't do it, ma'am, not until either Don Charlie or the missus says it's all right.
Zena: Where's Charlie?
Spiro: I don't know, somewhere out in the yard.
Zena: And my sister?
Spiro: She's sewin' in the other room. (Zena starts to
leave by the left door when the door opens and Vera
comes in) There's the missus.
SCENE VII
Same - Vera
Vera: (enters holding her sewing; she is sewing the
epaulets on a sergeant's tunic; she is tired and absent-minded, speaks slowly, almost inaudibly) Who's
here? (sees Zena) Oh, was that you, Zena? I was
wondering who it might be. (walks by slowly and
sits at the table on the right still holding her sewing)
Zena: It's me, sis. I need Spiro go over to my place
and fetch me my overcoat. The wind's up and I'm
afraid I might catch a cold on my way back... (Silence. Vera is sitting on the right sewing, deep in
thought.) Well, are you gonna let 'im go, sis? (comes
near her)
Vera: What! Let who go?
Zena: Are you gonna let Spiro go get me something
from my place?
Vera: Sure.
Zena: Go on, Spiro. (Spiro leaves after exchanging
looks and gestures with Zena)
Vera: But why have you come over, Zena?
Zena: Lemme tell you... But aren't you curious to
know what's happened with my clodhopper? It's a
riot, I'm tellin' ya! The hayseed had the guts to pop
up right in front of me inna street to make a scene...
Sis, I'm tellin' ya, you won't believe this! I was at
home just a while back. Auntie went to bed with the
chickens as common. I was bored to tears. The "Parisian Dramas", all the issues that come out so far, I
already read 'em three times over. So what was I
gonna do? I got nothing to read. So I says to myself,
lemme go see sis. If she ain't gone to sleep yet, we'll
have a chat. I pulled the bolt and walked out into the
street. But while I was crossin' the emmty lot I ran
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smack into the clodhopper, the good-for-nothing Mr.
Leaks. Bonsoir - Bonsoir, and then all of a sudden,
outta the blue, he goes: 'All right, lady, so are you
better off now as a widow?' I go, 'Excuse me, sir, but
I don't want to have to do nothing with you, and first
of all I'm not a widow, I'm just a free woman, I live
my life the way I see fit. I answer to no one! Now's
my time; I'm in the prime of my life, no strings attached, I'm fully independent, and if I feel like it, my
brother-in-law can find me a more honorable husband than you.' 'I'm afraid you'll live to regret it!' I
go, 'Ex-cuuse me, sir, but I will not allow you to go
on insulting me, understand?' He goes...
Vera: (cutting her short) Zena, what's it mean when
your right temple throbs?
Zena: Good news comin' your way.
Vera: Good news? To me? I don't think so.
Zena: Why not?
Vera: What about the left temple?
Zena: You make up with someone you had a fight
with.
Vera: (raising her eyes with interest) Really?
(shrugging) Who can I make up with if I ain't had a
fight with no one?
Zena: Where was I... I says to the hayseed... Oh, sis,
you shoulda seen how sloshed he was... I hear he
been hittin' the bottle real hard lately. Oh, sis, ma
chere, thank God I'm rid of the kind of life I had
with that yokel! Livin' with a hick like that wasn't fit
for a quality person like me... He was too ornery for
me; I'm a delicate person. Thank goodness I'm free!
As I was saying... I says to the clodhopper, I go,
"Ex-cuuse me, but I will not allow you to go on insulting me." He goes, "You think you gonna get
married, lady?‖ ―Maybe I will and maybe I won't.
All I know is I'll do whatever suits me!" "Get married, eh? Not as long as Joe Leaks is alive, you
won't! You figured I'll let you hitch up with some
other guy? I feel sorry for the poor numskull... But
I'd rather strangle 'im than let this happen. Weren't
you blabberin' in court that you're gonna go to a
nunnery, eh?" "You hick! You bumkin! Police!
Brother!" I was lucky, sis, really lucky that Don
Dumitrache and Don Nick rushed outta the house
'cause the yokel had pulled out the knife from his
cane to suicide me... Well, what do you think about
the nerve the hayseed got? (Veta does not answer;
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Zena comes near her and observes her) Sis! What's
the matter? Are you cryin'?
Vera: (wiping her eyes) Me? Why should I cry? I
just have a headache. I'm not feelin' that good.
Zena: Your eyes are awful red...
Vera: I don't know what's come over me. I think I'm
comin' down with the chills or somethin'.
Zena: Is brother on duty tonight?
Vera: Yes. (starts sewing again) Are you gonna
stick around, Zena?
Zena: No, sis. I'm turnin' in, too. It must be late.
Spiro: (comes in and passes quickly by Zena)
Ma'am! (whispers) I been waitin' so far for nothin'. I
hunted 'im all over the place, on the emmty lot,
down the street... I cain't find 'im nowheres.
Zena: (whispers) What about the note, did you give
it to 'im?
Spiro: You forgot? I gave it to 'im when the Boss
sent me to the tobacco shop. (exits right)
Zena: All right. (to Vera) Well, sis I'm leavin', bonsoir, alevoir. Why don't you put that work aside and
go to bed, if you're feelin' sick.
Vera: I don't care if I'm sick! (forces laughter) Might
as well die for all I care!
Zena: Goodness gracious! What kind of talk is this?
Are you feelin' that bad? Let's send for brother.
Vera: Are you outta your mind! Can't you see I'm
kiddin'? It's only a headache; didn't I just tell ya? I
worked too long in the candle light. (shivers) I also
musta sat in a cold draught by the window, or somethin'... I'll be all right, if I get some sleep.
Zena: Then alevoir, bonsoir, sis. Ah! it jus' about
slipped my mind. I'll see you tomorrow, right? It's a
holiday, remember... Let's ask brother to take us to
"The Union Gardens".
Vera: (quickly) "The Union Gardens"? Sorry, Zena,
I'm not going to the gardens no more.
Zena: Why not?
Vera: Why, indeed... Because it ain't no fun for me, I
don't get those comedies... I don't know! I just don't
feel like going, that's all.
Zena: Oh, come on, sis, give me a break! Like we
was goin' to the gardens for the theater! We go to
see some faces. How many of 'em folks goin' there
understand the first thing about theater anyways?
They just go out for the heck of it, to have some fun.
Why shouldn't we go, too?
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Vera: You're wastin' your breath. I'm tellin' you I
just don't wanna go no more.
Zena: Please, sis, really. I'll do all the talkin' to
brother, eh?
Vera: No, I told you once and for all. I don't care to
go and he don't either. He told me so this very morning. You're wastin' your breath.
Zena: Come, sis, please, pretty please!
Vera: Zena, I just won't. You know me, once I made
up my mind, it's over.
Zena: So, you won't go, eh?
Vera: I won't.
Zena: (increasingly angry) You won't, eh?
Vera: I will not.
Zena: (bursts into tears) Dern this wretched life of
mine! Why was I born outta luck? (is leaving) I never ever hardly had a shoulder to cry on my whole
entire life! (exits crying and slams door backstage Spiro enters right)
SCENE VIII
Spiro, Vera
Vera: (sets the tunic down) Spiro, why're you still
lingerin' around, lad? You got anythin' else to do?
Spiro: No, ma'am.
Vera: Then why don't you go to sleep, eh? What're
you still up for? Where's Mr. Charlie?
Spiro: He's down in the yard; I saw 'im sittin' on the
bench at the gate. But I don't know what's eatin' 'im,
lady... He sure is jaw-fallen...
Vera: Who knows what worries he may've gotten.
Spiro: He was down in the mouth; he was walkin'
about like a tiger for over one hour; when I jus' 'appened to pass by, he was moseyin' around, talkin' to
'imself and beatin' 'is breast...
Vera: Maybe he's got something on his mind, who
knows! Remind 'im to lock the gate. I'm done sewin'
on his epaulets; here's the tunic, give it back to 'im.
Spiro: All right, ma'am. (is about to exit holding the
tunic)
Vera: Also, tell 'im... Better not; better go straight to
sleep, don't come back here. If the boss happens to
come back outta the blue and finds you're still up,
you'll be up a stump again.
Spiro: (aside) Right, like if he'd found me asleep I
wouldn't!
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Vera: Go ahead!
Spiro: I'm goin'. Good night, ma'am!
Vera: Good night, Spiro. (Spiro exits) Good night,
indeed!... Poor Spiro! He got no way of knowing
what's in my heart, how his words mock me! Good
night! Right! (walks slowly to the window to the
right of the back door, looks outside then comes
back deep in thought.) Well, can't force love down a
body's throat! He's had enough, it's run its course...
All right, I will survive! Maybe it's better this way...
Ah! Why does God give us happiness in the first
place, if he knows he's gonna take it away? Why
don't we die happy? Why did I have to drink this
cup? (weeps; a noise is heard) He's coming. (quickly
wipes her eyes and turns to leave.) No more! I'm
through being a love-sick fool. Can't force love
down nobody's throat! (she starts towards the left
exit when Charlie walks in; he stops at the door.
Vera remains standing; silence.)
SCENE IX
Charlie, Vera, then, offstage, Boss Dumitrache and
Gumshoe.
Charlie: Ya wanned to see me?
Vera: Me?... No.
Charlie: Spiro just told me that...
Vera: Yes, I told Spiro to give you the tunic. I'm
done workin' on it.
Charlie: Thank you.
Vera: You're welcome.
(pause)
Charlie: The gate... I locked it.
Vera: All right. (turns her face towards the audience; appears moved.)
Charlie: Anything else to order?
Vera: What! Me order you?
Charlie: Sure you order me. Ain't I a paid servant in
your house?
Vera: (turns to Charlie) All right, go on, Mr.
Charles, pile it on! As if you didn't pile quite enough
already!
Charlie: Feelin' better this way?
Vera: (taking one step away from him towards front
stage) Yes!
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Charlie: Are you proud of what you did?
Vera: I‘m not aware of havin' done anythin' at all;
but, no, I cain't say that I'm sorry that this thing took
such a turn!
(pause)
Charlie: (coming closer) Are you goin' to "The Union Gardens" again tonight?
Vera: If the husband decides to go, I have no choice
but to go, naturally.
Charlie: So you can make goo-goo eyes at you pencil-pusher, right?
Vera: (starting and turning to stare him full in the
face) Sir, I asked you before to be kind enough not
to accuse me of this. If after all this time you still
don't know me, that's too bad. I thought you were
smarter than that, but that must‘ve been another one
of my mistakes!
Charlie: (hesitates then comes a bit closer.) Swear to
me one more time!
Vera: Swear? Me? One more time? Didn't I already
swear? Didn't I shed tears? And what power o' good
did it ever do me? I won't swear, because you won't
believe me anyway. I cried until my tears ran dry...
But, you know it's not your fault... it's mine... I
shouldn't've tied my life to a child like you... That's
why I come to believe that this is all for the best.
This would've had to be over sooner or later. Well,
it's over now...
Charlie: Swear to me one more time and...
Vera: (losing control) Much good will that do me!
You trust my husband's suspicions and nonsense
more than my word, and I reckoned by now you
shoulda known better about me and about him.
But... you did the right thing not believing me.
You're right about everything you said. I'm an evil
woman. I only wanted to mock you. I make you stay
home like a paid servant to watch over the house
while I drag the husband to the summer gardens to
meet my lovers. I got a cheating heart; I was lying
when I said that I didn't know what life meant before
I met you... You're right when you say that all my
actions were just make-believe... Right, too, that my
words and thoughts were never one; I been lyin' to
you, I been leadin' you on, I been mockin' you for
such a long time... Well, aren't you happy that finally you opened your eyes and saw who I really am?
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See, it's true that I hurt you for a while, but now
you're finally rid of me. What's gone is gone... Bonsoir! (Moves to exit left.)
Charlie: (coming one step closer to her) Are you
leavin'?
Vera: What good would it do if I stayed? What is
there left between me and you, sir?
Charlie: Stop calling me sir.
Vera: What would you wish me to call you?
Charlie: Whatever you called me until yesterday.
Vera: That was then, this is now! (Starts walking
towards the door.)
Charlie: (blocking her way) And you don't want the
good days to return?
Vera: (Takes one more step, avoiding him to the
right.) No.
Charlie: (coming closer) Vera!
Vera: No, leave me... What good is all the happiness
I had in one year if I drown it in tears in one day?
No, I can't take this any more; I'd rather be the way I
am now...
Charlie: And me... What am I s'pposed to do?
Vera: Whatever I am doing... What's done can be
undone; or haven't you heard!
Charlie: Undone!? Easier said than done. You gouge
a poor guy's eyes out and then tell 'im, it's o.k.,
you're gonna be all right even without your sight...
you're better off this way! It ain't gonna kill you!...
What's done can be undone! But what if I don't
wanna live like this!... What am I s'pposed to do, lay
down and die?
Vera: Well, wouldn't it be nice if we could die on
cue! But people don't die of this...
Charlie: But what if I die? (Rushes and snatches
away the bayonet from the rifle.) Do you see this
bayonet?
Vera: (Runs to him and tries to take it away). Charlie!
Charlie: (struggling with her) Get away from me!...
Let go!...
Vera: (struggling) I won't! I know the kind of man
you are! I won't let go! I don't wanna be the cause of
your death.
Charlie: Let go of it! Let go! (They struggle.)
Vera: (desperately) Charlie ! (choking) If you want
to kill yourself, you'll have to kill me first! (Struggles as hard as she can.) Charlie!... Do you have no
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pity on me? A whole year's 'appenings forgotten in
one day?... Charlie!...
Charlie: It's precisely because I ain't forgotten a
thing that I wanna die. If everything between us is
over, tell me, how can I go on livin'? If you dump
me, if you don't need me any more, I'm good as dead
anyways; So you'd better let go. I'ma say good bye
to this life! (He tries to struggle free.) Let go!
Vera: (holding him tight) Charlie! Do you want me
to call for help? Are you outta your mind?
Charlie: Yes, I'm outta my mind! Sure I am outta my
mind. You're the one who drove me into this state.
You're the one who'll answer for it. Did you ever
wonder about all the questions, about all the fire that
burned my soul?
Vera: Did you ever wonder about mine?
Charlie: I lost all interest in life, I don't even know
who I am any more! A few moments ago I wanted to
kill myself out there in the yard, but I saw your
shadow through the curtain in the window, and I just
wanted to see you one last time. At least I'll die at
your side the way we lived. (After saying this he
quiets down a little.)
Vera: Charlie, listen to me. A few moments ago you
asked me to swear one more time. If I do, will you
believe me this time?
Charlie: I will.
Vera: (quickly) My dear Charlie, I swear upon the
use of my eyes, upon your life. Wish I may never
live another happy day with you - there, what more
can I say - if any of the husband's fish tales are true.
Charlie: Why did you go to the gardens?
Vera: I went because of my sister's naggin'. The
crowds were so large, we couldn't hardly find a
place to set; the music was blarin', and they had one
of those comedies playin'. I heard nothin', I saw
nothin'. All night through, with all that ruckus
around me, I thought of you only. It was like I was
asleep and dreamin'... I just knew that I was in for
some sort of big-time trouble. I'd had an omen in the
mornin': I'd spilled over the candle holder. The husband, when he saw me getting all upset over it, he
goes, "So what if you spilled it! Stop believin‘ in
this nonsense. What's gonna happen, eh? Lumberyard's gonna burn down? Let it burn! Ain't the end
of the world! It's insured! No problem!" So, first I'd
spilled the candle cup; then my right eye'd been
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throbbin' for three days. I'd left you behind at home
cleanin' your gun; you remember, a bullet was stuck
inside, all rusted, and you'd begun to pull it out with
a rod. I couldn't take my mind off that rifle. I's
thinkin': what if - God forbid! – what if that rifle
goes off in 'is hand! What am I gonna do if I come
home and find 'im lyin' dead! Why didn't I tell 'im to
be careful? Why didn't I make sure 'e left that darn
rifle be! Why did I leave home? I swear that's how I
wrestled with my thoughts all night long. I didn't
see, I swear, I did not see a thing, I did not hear a
thing! I'll swear on all that's dear to me; do you believe me?
Charlie: (completely convinced) I believe you! (He
throws bayonet away and embraces Vera.)
Vera: (holding him tight) Charlie! (They remain embraced for a short while in silence.) Charlie, if you
ever put me through this hell again, it will be the end
of me... Really! You're killin' me...
Charlie: I won't. I won't.
Vera: You promise me? You swear it to me?
Charlie: I do.
Vera: And will you believe me when I tell you that I
think only of you?
Charlie: I will.
Vera: That I live only for you?
Charlie: I will.
Vera: And you won't say them harsh words to me
again?

Charlie: I won't.
Vera: And you won't make me cry again?
Charlie: I won't. I won't. But do you forgive me?
Vera: I do, but how about you?
Charlie: I forgave you long ago. (They give each
other a healthy hug.)
Boss: (from the outside, under the window) Charlie!
Charlie! (The two lovers freeze and listen.)
Vera: Oops! The husband...
Charlie: (Quickly, without letting go of Vera, walks
to the window.) Don't worry about a thing. He's just
on 'is way to the Marmizon part of 'is beat... (to
Boss, through the window.) Is that you, Boss?
Boss: (from the outside) Hey, Charlie, you aint gone
to sleep yet, lad?
Charlie: Not yet, Boss. In a short while.
Boss: (from outside) Sleep tight.
Gumshoe: (also from outside) Sweet dreams, honorable sir.
Boss: (His voice is fading away.) Charlie, lad, don't
forget what we talked about, eh? Keep your eyes
peeled: you know how I'm mighty particular about...
Charlie: (holding Vera closer) Don't worry, Boss,
you know we jibe when it comes to your familiar
honor...
(Curtain)
(Va urma)

Scenă din piesa „O noapte furtunoasă‖
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Dorel SCHOR
(ISRAEL)

Ce nu există
* Aroganţa unora vine din ignoranţa altora.
* Vrem drepturi egale cu cei care le merită!
* Nu toţi cei care îţi sar în ajutor au de gând să te salveze...
* Ce e de preferat: jumătate de adevăr sau jumătate de minciună?
* Drumul cel mai scurt între două puncte este cel pe care îl ştii (Nae Cernăianu),
* Sunt mărfuri de calitatea A şi mărfuri de calitatea B. Restul alfabetului e secret.
* Nu există înţelegeri ideale şi de durată...
* Prostia acoperă 360 de grade din orizont.
* Nu există umor facultativ.
* Dacă totul s-ar rezolva cu privirea, pe stradă ar fi numai morţi şi femei gravide (de la Gheorghe Goldhammer).
* Arbitrul te penalizează, dar nu-ţi spune cum să joci.
* Îmi plac acţiunile premeditate spontan...
* Avea o figură sabotată de natură.
* Bunul simţ e ca deodorantul. Cei care au cea mai mare nevoie de el, nu îi simt lipsa.
* Graniţa dintre naivitate şi prostie nu e bine marcată (Beatrice Vaisman).
* Există oameni care trăiesc numai pentru că s-au născut.
* Te înşeală memoria pentru că şi tu ai înşelat-o nu odată.
* Uneori eternitatea o ia de la capăt (Dorin Tudoran).
* Cine ridică sabia, de glonţ ca pieri...
* Toate sărbătorile îngraşă.
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Anca SÎRGHIE
(ROMÂNIA)

La Montreal, un cenaclu literar românesc exemplar
După ce admirasem în câteva vizite estivale
metropola culturală a Canadei, cu centrul ei modern,
făcând plimbări la Mont Tremblant sau scăldândumă în fluviul St. Laurent, de data aceasta am aterizat
în orașul Montreal tocmai când iarna se zburlea la
localnicii lui într-un mod inimaginabil pentru mine,
care la jumătatea lunii martie eram obișnuită în
România să văd că vine primăvara. Tocmai când
parcurgeam drumul de la aeroport spre centru,
vicepreședinta Cenaclului ,,Mihai Eminescu‖, a
cărui invitată eram, m-a felicitat telefonic spunândumi cu drăgălășenie că orașul se îmbrăcase în alb
tocmai pentru mine. Emisiunile de știri TV de
dimineață anunțau că fenomenul petrecut în ziua
precedentă, când năpraznica zăpadă prinsese pe o
autostradă șiruri lungi de autoturisme, complet acoperite peste noapte, a provocat decesul a cinci
călători, tragedie care întrista, dar nu părea surprinzătoare pentru nimeni la Montreal. Mi-era greu
să accept că astfel dijmuiește iarna pe locuitorii urbei în îndârjitele ei reveniri până departe spre vară.
Frigul de afară contrasta la Montreal în 16 martie
2017 cu căldura oamenilor adunați la Centrul Sociocomunitar de la Côte-des-Neiges 67-67, pentru o
dublă activitate. Cenaclul ,,Mihai Eminescu‖, activ
în cadrul Asociației Candiene a Scriitorilor RomâniACSR- de peste un deceniu, coagulând forțele literare ale conaționalilor noștri, anunța prin afișul
publicat și în ziarul ,,Zigzag‖ o reuniune literară
bogată cu conferința mea, urmată de lansarea noii
mele cărți și de filmul recent realizat, dar evenimentul cu care începea serata era aniversarea celor 90 de
ani ai președintelui Asociației Culturale Române
(ACR), dr. Paul Dăncescu.
Practic, am plonjat în tumultul activităților cultur-
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al-literare ale comunității românilor montrealezi,
pentru că acolo erau sosiți și membri ai Clubului de
Aur, consacrat vârstnicilor și cei ai Comunității
Moldovenilor din Quebec (CMQ), condusă de Ala
Mîndicanu, mereu activa organizatoare a manifestărilor acestui centru multicultural efervescent.
Așa cum știam de la prima ediție a Zilei Limbii
Române de acum patru ani, blocul acesta, unic în
felul lui, era oferit celor 20 de naționalități active,
dornice să-și păstreze identitatea prin manifestări
culturale. Gândul mi-a fugit la faptul că în statul
Michigan, SUA s-a oferit comunităților naționale un
locaș de cultură, dar el este pustiu, ca dovadă că lipsa oamenilor de inițiativă se repercutează dramatic
asupra întregii societăți.

De la stânga: Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie, V. Roșca și Viorica Băetu

Practic, mă aflam la Montreal între mai vechi prieteni, care se simțeau emoționați să mă aibă ca invitată, iar eu mă socoteam privilegiată să cunosc cele
mai importante personalități ale comunității
conaționalilor noștri, în frunte cu d-l consul Victor
Socaciu, care m-a salutat cu mulțumire. Apoi a oferit
diplome sărbătoritului și altor români merituoși,
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sintetizând ceea ce realizase în mandatul său, care
tocmai urma să se încheie. Cum la Montreal inițiativele se țin lanț, cantautorul anunța că în 25 martie
este organizat un concert destinat strângerii de fonduri pentru soclul de 1,80 m al statuii lui Mihai
Eminescu din Piața României a orașului. Am înțeles
apoi că nici amplasarea monumentului nu este definitivă. Dar până la concert, urmau să se desfășoare
încă două lansări de carte, ritm susținut, inimaginabil în alte zone de românitate ale diasporei americane.
Reuniunea lunară a Cenaclului ,,Mihai Eminescu‖ a fost moderată de scriitorul Leonard I.
Voicu, noul președinte, care a trecut cu bine pentru a
doua oară examenul noviciatului în funcția sa. Conferința mea intitulată Mihai Eminescu și ―fratele lui
mai mic‖, Lucian Blaga, avea ca punct de plecare
modul cum ,,Sfinxul din Lancrăm‖, autor al unui
sistem filosofic original, creator a numeroase cicluri
de poezie și dramaturg expresionist inegalabil în
literatura noastră, nu accepta remarca prietenilor
care îl apreciau ca scriitor mai fecund, mai împlinit
decât Eminescu. Blaga răspundea că tot ce dorește el
este să fie recunoscut ca ,,fratele mai mic al lui Eminescu‖. La capătul unei cercetări de istorie literară,
am prezentat în conferința mea principalele forme în
care s-a manifestat aprecierea lui Blaga față de Eminescu, pe care l-a editat prin anii 1923-1924, i-a tradus în limba germană versuri în 1928, dobândind
Premiul ―Hamangiu‖ din parte Academiei Române,
l-a citat în studiile sale și l-a apărat în polemicile
sale de întâiul său detractor, blăjeanul Alexandru
Grama. Autorul Poemelor luminii l-a sărbătorit la
date calendaristice cunoscute pe Poetul-Luceafăr,
apreciindu-l în situații solemne la Academia
Română, al cărei membru Blaga fusese din 1937
până în 1948, după care el va cunoaște toate formele
de ostracizare cu care l-a întâmpinat comunismul
instalat în România, el fiind dat afară de la catedra
de filosofia culturii, înființată anume pentru el la
Universitatea din Cluj, scos din Academia Română,
luându-i-se dreptul de a mai publica, ceea ce pentru
un creator prolific era foarte grav.
Am anunțat că textul conferinței mele cu cele 25
de note bibliografice ale studiului va putea fi lecturat
în viitoarele numere ale revistei ,,Candela de Montreal‖, în care astfel voi fi mândră să debutez, mai
destineliterare@gmail.com

ales că între participanții atât de prestigioși ai reuniunii se afla și Victor Roșca, redactorul-șef al revistei.
Lansarea cărții mele
Radu Stanca. Evocări și
interpretări în evantai
(Ed. TechnoMedia, Sibiu, 2016), a beneficiat
de interesul a doi recenzenți
profesioniști.
Scriitorul
Mircea
Gheorghe și-a intitulat
recenzia Sub semnul generozității…, asimilând
noua mea carte cu un omagiu pluri vocal de certă
valoare documentar-literară și oprindu-se între cele
patru părți distincte ale volumului mai ales la primul
capitol. Remarcabilă la cel de-al doilea recenzent,
profesorul universitar Anton Soare, a fost expresivitatea discursului, el dovedind o intuiție excepțională
în înțelegerea personalității lui Radu Stanca, a cărui
călătorie prin timp este înlesnită de lucrări ca aceasta.
În cuvântul ce mi s-a dat ca autoare, am fixat
drumul cu totul spectaculos făcut de noua carte prin
lumea americană, unde ea a parcurs un adevărat
periplu, înainte să fie cunoscută de cititorii din
România. Explicația acestei priorități ciudate, chiar
nefirești, stă în faptul că volumul a fost scos de la
tipar exact o zi înainte de plecarea mea spre America, în aprilie 2016. Pornind de la Denver/ Colorado,
unde cartea a fost prezentată la Cenaclul Românesc
,,Mircea Eliade‖, spre a stârni apoi interesul participanților la reuniunea de la Muzeul etnic și de artă
românească din Cleveland/ Ohio, și al cititorilor din
Troy/ Michigan, cartea s-a făcut cunoscută la Cenaclul ,,Mihai Eminescu‖ din New York, recenzată la
Asociația ,,Graiul Românesc‖ de la Windsor, la
Săptămâna Internațională a Culturii Române desfășurată la Câmpul Românesc de la Hamilton în iulie
2016 și acum la Montreal. Desigur că în toamna
aceluiași an despre această lucrare s-a vorbit la
București, unde a fost prezentată la Clubul
,,J.L.Calderon‖, la Iași la Biblioteca „Gh.Asachi‖, la
Liga scriitorilor din Cluj-Napoca, la Centrul cultural
„G.Coșbuc‖ din Bistrița, la Societatea Scriitorilor
din Deva și la Sibiu, unde va fi lansată în curând
într-un nou cadru, cel al Cenaclului ,,George Topâr277
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ceanu‖.
Noua mea carte cuprinde în cele 460 de pagini ale
ei amintirile despre Radu Stanca a 39 de persoane, 5
studii recente și tot atâtea reportaje de la evenimentele culturale care l-au adus în actualitate pe scriitor.
Recenzată de reputați mânuitori ai condeiului, cum
recunosc că nu a fost până acum nicio alta dintre
lucrările mele, cartea a avut o soartă fericită, ea
reușind să vadă priveliștea lumii sau, altfel spus, să
fie cunoscută de cititori de pe diferite meridiane ale
românismului! Un detaliu omis de cei doi recenzenți
este faptul că volumul prezentat are atașat un CD cu
piesa Hora domnițelor de Radu Stanca, din spectacolul radiofonic realizat la Cluj în 25 noiembrie
1969, în emisiunea Carnet teatral. Iată o autentică
poartă de intrare în universul dramaturgiei lui Radu
Stanca, audiția aceasta constituindu-se ca îndemn
pentru viitoare alte întâlniri cu celelalte 14 piese de
teatru ale scriitorului.
Între participanții la eveniment, veți înțelege de ce
s-a remarcat doamna profesoară de engleză Dana
Zaharia Barcan, fiică a actriței Eugenia Barcan,
(care a semnat una dintre evocările selectate pentru
volumul lansat), dar și elevă a mea la Colegiul ,,Gh.
Lazăr‖ din Sibiu, cu ani buni în urmă. Greu de imaginat emoția exuberantă care ne-a animat pe
amândouă, revăzându-ne într-un asemenea cadru
elevat, atât de departe de țară. Remarcabilului domn
Wladimir Paskievici, sosit în ciuda bolii, care îi
provoaca stări de oboseală insurmontabilă, i-am luat
imediat apoi un interviu suculent, făcându-i un portret uman și profesional, ce va putea să fie citit în
revista ,,Destine Literare‖, cu care se poate mândri
comunitatea românilor montrealezi.
Redactorul revistei, Alex Cetățeanu, absentând cu
mare regret de la reuniunea aceasta, pentru că era
plecat în țară, a salutat dialogul meu cu Wladimir

Paskievici, despre care mi-a mărturisit epistolar că
,,este o mândrie națională, rar oameni ca dânsul!
Este un patriot desăvârșit, care a pus ,,umărul" la
ridicarea prestigiului comunității noastre de la Montreal! Să ne trăiască!‖ Mi-ar fi greu să spun dacă
românii montrealezi au fost mai câștigați să mă asculte vorbind despre marii noștri scriitori sau eu pot
fi mai mulțumită decât ei să constat că departe de
țară trăiesc asemenea personalități de elită ale neamului nostru. Există, așadar, oameni la care
vitregiile emigrației nu le-au alterat demnitatea și
mândria de a aparține nației române. Am conversat
cu publiciști, poeți bine cunoscuți mie, ca Melania
Rusu Caragioiu, cu care ne-am propus să ne
reîntâlnim în România la Ziua Limbii Române de la
fine de august 2017. Am oferit participanților la
cenaclu cele 50 de exemplare ale ziarului ,,Miorița
USA― trimise din California de Viorel Nicula, spre a
dovedi că și la Sacramento bat adevărate inimi de
români.
N-am să uit atmosfera solară de freamăt interior și de sinceră trăire românească a acelei reuniuni
de cenaclu literar, susținută la final și de plăcerea
gustării sărmăluțelor și plăcintelor moldovenești
oferite de gazde.
După cele trei ore de activitate literară desfășurată
dens și emoționant, moderatorul Leonard I. Voicu a
anunțat că filmul Amintiri despre Lucian Blaga, pe
care eram pregătită să-l ofer pentru următorul ceas
de vizionare, va fi proiectat într-o altă reuniune.
Așadar, pentru mine, o șansă de a reveni în frumosul
oraș canadian, la Cenaclul ,,Mihai Eminescu‖, care
poate fi un exemplu strălucit pentru cele mai multe
comunități de români din diaspora noastră. Tocmai
de aceea, merită să-i urăm cu toții: Vivat, crescat,
floreat!

„Miorița USA”– un ziar cu mărțișor
Ce coincidență fabuloasă! De Mărțișor 2017,
ziarul "Miorița USA" aniversează 11 ani de apariție
la Sacramento, capitala Californiei americane, de
unde atât în formatul online cât și pe hârtie el ia
drumul depărtărilor. După ce în România a dovedit
calitățile lui de profesionist în jurnalism, ajuns în
Lumea Nouă, ziaristul Viorel Nicula a avut un vis
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îndrăzneț, să cinstească limba română venind în
ajutor conaționalilor dornici de cultură și de informație corectă. Important de reținut este faptul că
muncind de unul singur, el realizează o publicație
independentă, neafiliată politic. Ziarul are o rubricatură variată în care informația proaspătă, sosită din
țară sau desprinsă din viața continentului american,
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alternează cu date practice care pot ameliora existența societală în comunitățile românilor, în care
ziarul promovează businessurile unor conaționali.
Nu lipsesc din caleidoscopul tematic al ziarului nici
noutățile socio-politice și economice, nici cele culturale, articolul de fond alternând cu interviul, eseul
cu reportajul. O asemenea diversitate menține vie
curiozitatea cititorului, ceea ce este o mare cinste
pentru redactorul Viorel Nicula, omul care va merge
mai departe cu fruntea sus, chiar dacă are nevoie de
două joburi ca să reziste financiar la costurile de
producție și de expediere a ziarului în format pe
hârtie spre cititori interesați de știri noi. ―Nimic nu
se realizează ușor aici, departe de țară, cum cred cu
totul greșit mulți dintre conaționalii noștri-mi-a mărturisit redactorul- dar dacă m-aș mai naște încă o
dată, tot ziar aș face‖. Așadar, din 1 martie 2006 o
publicație românească, bazată pe cel mai veritabil
voluntariat, are centrul în mănosul pământ californian și marginile întinse cât este lumea. Cu totul
atractiv este modernul site al ziarului din care putem
desprinde istoria publicației și colaboratorii ei, cu
toții voluntari.
Care ar fi în America cel mai legitim gând de
primăvară la 1 Martie? Desigur"Miorița USA",
ziarul românesc din Sacramento, California, care
exact de 11 ani este prezent pe diferite meridiane ale
românismului. El este acceptat la cea mai mare bibliotecă din lume, la Library of Congress din Washington DC, unde lunar este arhivat tocmai pentru că
își respectă ritmicitatea, are continuitate și se dis-

tinge ca un reper pentru diaspora americană a românilor. Ziarul"Miorița USA" este membru la Los
Angeles Press Club, la Sacramento Press Club și
partener la mai multe societăți românești din S.U.A.,
precum Viitorul Românesc din Los Angeles,Casa
Românească de lângă San Francisco și Fundația
―Iuliu Maniu‖ din Boston.
Deși el nu se bucură de nici un suport financiar din partea României, nefiind cuprins în vreun
proiect cultural din țară, cum se procedează cu cele
mai multe publicații ale altor naționalități din America, ziarul românesc californian susține Festivalul
Internațional ―George Enescu‖ de la București,
căruia deja i-a publicat viitorul program al ediției
care se va desfășura în toamna anului 2017. Unul
dintre obiectivele sale esențiale este să promoveze
personalitățile române din America și nu mai puțin
pe cele din țară, totodată publicația înregistrând
seismografic evenimentele semnificative pentru
existența conaționalilor noștri din Lumea Nouă. O
dovadă a valorii lui este și faptul că ziarul "Miorița
USA" a fost acreditat la Casa Albă și la Ambasada
României de la Washington.
Acum mă veți înțelege de ce, astăzi îi voi
pune ziarului românesc din California un simbolic
Mărțișor, urându-i redactorului Viorel Nicula puterea și curajul de a-și asculta glasul sufletului său de
român adevărat spre a duce proiectul lui jurnalistic
mai departe.
La mulți ani, "Miorița USA" !
Mărțișor 2017, Belleville, Michigan, U.S.A.
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Pe urmele lui Radu Stanca: un moment exemplar în istoriografia literară românească
Doamna Anca Sîrghie face parte dintre universitarii și cercetătorii cărora soarta le-a permis săși consacre întreaga carieră unui singur subiectpivot, pasionant și practic inepuizabil. Nu eludăm,
citindu-i Cv-ul, cercetarea și a altor scriitori, mai
ales că în anul 2016 a fost recompensată pentru cartea sa Lucian Blaga și ultima lui muză cu Premiul
Uniunii Scriitorilor din România, la filiala Sibiu.
Dar, acest fapt nu umbrește adevărul că de zeci de
ani, mai exact din 1975, când Domnia sa a început
să lucreze la o teză de doctorat intitulată Radu Stanca – Studiu monografic, ale cărei roade au fost publicate în volumul Radu Stanca și obsesia Thaliei.
Ipostazele omului de teatru, apărut la Editura și Casa
de presă Tribuna din Sibiu în 1996, Anca Sîrghie
sapă cu răbdare și îndârjire, cu sârg, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte onomastic, în aceeași
mină de aur ale cărei bogății a avut intuiția să le
ghicească de la bun început. Au urmat, în 2012,
volumul Dăltuiri (330 p.), o culegere de texte inedite ale lui Radu Stanca, și trei ani mai târziu Radu
Stanca. Profil spiritual (720 p.), prefațat de Eugen
Simion, ce trebuie considerate ca un preludiu, aș
zice imperios, al unei ediții a operelor sale complete,
realizate ca îngrijitor de ediție alături de profesorul
Marin Diaconu.
Vedem, dacă și numai după aceste titluri, că
Doamna Anca Sîrghie și-a consacrat toate energiile
și talentele de cercetător de care dispunea, aproape
în întregime unei întreprinderi de proporții uriașe:
restituirea și difuzarea momentului cultural pe care îl
reprezintă pentru români, în istoria anilor 1940-60,
personalitatea amețitor de plurivalentă și de fertilă a
lui Radu Stanca, o personalitate pe care mai multe
condiții politice și biografice au împiedicat-o să-și
fructifice pe deplin nenumăratele haruri și să se facă
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cunoscut țării lui, așa cum ar fi trebuit de la bun început. Este vorba despre un poet baladist neîntrecut
în literatura română, de un dramaturg de mare
valoare, dar aproape uitat, de un teatrolog cu viziune
reformatoare, de un eseist rafinat și nu mai puțin de
un actor și regizor ingenios, după cum Radu Stanca
este prezentat în ultimul volum al Doamnei Sîrghie,
pe care vom avea plăcerea să-l consemnăm, Radu
Stanca. Evocări și interpretări în evantai, apărut
anul trecut la Sibiu, în Editura Techno-Media.
Nu mai este vorba de astădată de un studiu
monografic sau critic datorat unui singur autor, ca în
volumele precedente, chiar dacă autorul este plenar
implicat, ci de o culegere măiastră de mărturii, de
comentarii și de convorbiri venite din toate orizonturile scenei culturale pe care a evoluat Radu Stanca.
Nu mai puțin de 55 texte, dintre care 27 sunt semnate chiar de editoare sau sunt interviuri edificatoare
ale dânsei cu persoanele unor evocări, texte distribuite cu înțelepciune în cinci capitole, își întrețes
culorile vii și călduroase într-un imens gherghef
dedicat cu multă recunoștință și discernământ
profesorului,prietenului, camaradului sau mentorului
care le-a inspirat. Rare sunt volumele care întrunesc
un număr așa de mare de contribuții atât de variate și
prin subiectul și prin tonalitatea lor particulară,
consacrate unei singure personalități, ale cărei fațete,
ele însele neașteptat de numeroase, impuneau, ca să
zic așa, o asemenea îmbulzeală.
Ar fi inutil și chiar injust să spicuiesc acum
printre giuvaierele adunate în acest sipet; fiecare din
ele își merită în modul lui particular atenția noastră
specială, în așa măsură încât aș recomanda interesaților o lectura nelineară, cu deschiderea cărții
la întâmplare, pentru a savura în ea însăși tonalitatea
fiecărei contribuții astfel descoperite, pentru a reveni
destineliterare@gmail.com
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apoi, într-un alt moment potrivit unei astfel de activități, la altă descoperire, într-un alt loc desemnat de
sorți. Nu vă temeți, o astfel de lectură nu riscă să
ducă la o recepție de ansamblu dezordonată a volumului: lineamentul riguros și elegant după care
aceasta se organizează ne va apărea din ce în ce mai
mult, pe măsură ce avansăm în spicuirile noastre, și
sinteza se va face de la sine. Fără deci, să aleg eu
însumi în locul dumneavoastră, aș vrea numai să
menționez, cu voința de a ilustra diversitatea cu totul
deosebită a acestui volum, doar două intervenții,
prima datorată Doamnei Dorina Stanca, soția personajului principal, ea însăși actriță de mare valoare,
și a doua domnului Horia Stanca, fratele lui. Ambele
contribuții introduc o notă binevenită de lirism familial în corul foștilor elevi și colaboratori însuflețiți
de considerații cu precădere profesionale. Este greu
să nu te lași cuprins de o puternica emoție citind
rândurile în care Doamna Silvia Popescu evoca
dragostea temeinică și profundă care i-a legat pe cei
doi soți. Evocarea culminează în mod natural cu
frânturi din lirica stanciană, unde Doti mărturisește
prin cuvintele poetului:‖Străinule intrat aici hoțește!/
Hoinarule căzut în mreaja mea, /Ia-mi palma desfăcută și citește/ Nu soarta mea e-n ea, ci soarta ta.‖
Ca și cum poetul ar răspunde chiar acestui catren, un
dialog de mare poezie se leagă între cei doi soți:
―Când dormi ești mai frumoasă decât trează,/ Deci
lasă-te, iubita mea-ntre perne!/ Eu te veghez din
jilțul cu spătează/ Căci mâine vreau să văd cum prima rază/ Îți bea din sân minutele eterne.‖ Nu putem
mai bine înțelege harul pe care Radu Stanca a știut
să-l răspândească printre toate cercurile în care a
evoluat decât lăsându-ne vrăjiți de minunea acestui
cuplu nedespărțit până dincolo de moarte.
Țin să subliniez că această notă lirică, tulburătoare tocmai prin variația discretă pe care o introduce, este reluată, cu un efect orchestral deosebit
de inspirat, în partea a cincea a volumului, intitulată
poate puțin prea sever, Anexe. Sau poate prea lucid,
dacă prin « anexe » înțelegem tot ce un mare artist a
putut lăsa pe lume în urma lui, în urma unei vieți
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prea crunt drămuite de soartă. Nu m-am putut
împiedica citind acest epilog, atât de bine pregătit de
restul volumului, să îmi amintesc de Bela Bartok,
compozitorul genial al cărui avânt creator a fost
întrerupt de o moarte timpurie, și care se pare că ar fi
zis, puțin înainte de a se stinge, la o vârstă de altfel
mult mai înaintată (64 de ani, în 1945): « Nu îmi
pare rău că mă duc, ci numai că mă duc cu valizele
pline ». Radu Stanca și-a zis probabil de mai multe
ori același lucru, dar valizele lui au rămas aici,
printre noi, și este o datorie a noastră primordială să
distingem cât de cât, scotocind prin ele, viitorul
creator care nu a putut să fie pe deplin realizat. Sper
de aceea din toată inima ca exemplul de netăgăduită
perseverență și îndârjire pe care Doamna Anca
Sîrghie l-a dat istoriografiei literare românești să fie
urmat de generațiile viitoare.
Permiteți-mi să închei acest mic omagiu
adresat prin intermediul Doamnei Anca Sîrghie tuturor adevăraților cercetători literari, cu un citat ales
chiar din epilogul de care vorbeam, mai precis din
textul Domnului Ion Manițiu, intitulat Ne Închinăm
adânc îndurerați:‖Aparținând generației de intelectuali cinstiți care a plătit un greu și nedrept tribut
războiului și căreia războiul i-a răpit anii cei mai
frumoși ai tinereții, poetul a înțeles profund această
temă [a actualității imediate] și a exprimat-o cu o
impresionantă forță. De neuitat pentru noi sunt versurile publicate acum câteva luni în paginile revistei
noastre, intitulate Testament și dedicate fiului lui.
Visându-l cosmonaut, îi spunea: Iar dacă poți și ai
cumva răgaz / Din focul navei tale, planetar, / Ia o
scânteie – chiar și pentr-un ceas, /Și-n amintirea mea
aprinde-o iar.‖
Grație, în foarte mare măsură, Doamnei Anca Sîrghie, această scânteie nu s-a stins și avem toate
motivele să sperăm că ea va arde și pentru generațiile viitoare.
Anton Soare
Professeur titulaire/
Département des littératures de langue française/
Université de Montréal
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Passionaria STOICESCU
(ROMÂNIA)

Întru Dumnezeu, Cuvânt şi supravieţuire sau despre mirările întrebătoare

Cum poezia adevărată e un miracol, iar titlul
acestui nou volum presupune un nou exerciţiu de
înviere, după cele din 2009 (Exerciţii de înviere,
Editura Universalia, Bucureşti), Theodor Damian,
sacerdot al trăirii întru Dumnezeu, dar şi sacerdot al
trăirii întru Cuvânt, mai înfăptuieşte „o minune‖
scrisă: aceea a mirărilor întrebătoare.
„Lazăre,
vino
afară‖ reia în cheie
biblică chemarea la
viaţă prin iubire, reconstruind viul din
mort, iar în cheie poematică, reactualizând o
anume îndoială, îndeobşte a cărturarului,
paradoxal, pentru întărirea adevăratei credinţe: ,,Până la urmă/ va trebui să decidem/ dacă pustia
să înghită lumea/ sau lumea pustia/ deci vom avea
de ales/ vorba lui Pavel Florenski/ între acestea două/ Sfânta Treime sau nebunia‖. Numai că, alegerea
e ca şi făcută, cuprinsul cărţii cu capitole sugestiv
intitulate: ‖Suflarea şi lutul‖, „Un sâmbure şi-o genune‖, „Vederea vederii‖ e o triadă!
Un circuit „à rebours‖ ancorat în contemporaneitate străbate întregul volum - din moarte către
viaţă - în care „ ...diateza activă/ îşi schimbă definiţia/ traiectoria/ şi ţinta/ şi o invadează pe cea reflexivă/... /Iată o conotaţie pierdută/ auto-părăsirea/ nu o
face altul/ detaşându-te de ceva/ ci tu de ceea ce este/ sau nu este al tău/ ca şi cum aici/ este acelaşi lucru cu undeva‖ („Părăsiţi-vă de lacrimi‖). Transgresarea temporală şi spaţială ţine de recuzita miticobiblică a poemelor, în care pentru a fi chemat afară,
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(„Lazăre, vino afară‖), trebuie să posezi experimentul „înăuntrului‖: ‖.../ în labirintul interior/ acolo
de unde chipul coboară/ Vrei să intri/ deşi s-ar putea
să nu mai vrei/ sau să nu poţi/ să mai ieşi/ A fi înăuntru/ testând goliciunea lucrurilor/ serioase/ privilegiul celor aleşi‖ („ A fi înăuntru‖). Un astfel de
circuit presupune rotunjime de spirit (după legile
cercului!) constanţă ideatică şi metaforică, ciclul
devenirii întors la origini, ca Uroboros muşcându-şi
coada: ,,Înăuntru e toată cunoaşterea/ şi viaţa/ sâmburele/ şi taina din spatele lui/ Aşa trăim şi murim/
intrăm din lume/ în fructul divin/ apoi în sâmbure/ şi
apoi/ nu mai ştim‖ („Nu mai ştim‖).
Condiţia contemporană a existenţei e contrasă
într-un superb poem: „Vin
marile întrebări/ peste noi/ ca Fiul omului peste
lume/ strivitor şi tandru deodată/ Cu întrebarea-n
suflet trăim/ şi cu sufletu-n întrebare/ ca fecioara
curată/ acceptândă şi speriată/ dar păşind din miraren mirare‖ („Ca fecioara‖). Mici parabole versificate
sălăşluiesc în parabola mare a cărţii: ,,Ai vrea să
strigi/ să spui/ dar nespusul nu se spune/ aşa cum în
răsărit/ soarele nu poate/ apune‖ („Lerui ler‖), „Eu
sunt deschiderea/ lumea intră în mine/ şi se face eu/
aşa cum mănânc euharistie/ şi devin dumnezeu‖
(„Tu decizi‖), „mai uşor plăteşti în doi/ dar pentru
asta trebuie să iubeşti/ şi să poţi face un cadou/ pe
măsura iubirii/ singurul mod în care poţi cumpăra/ şi
răscumpăra/ păcatele firii‖ („ Cât costă o viaţă de
om‖) etc.
Coloana vertebrală a cărţii este poemul „Mor şi
nu mor‖, totodată o artă poetică, în care Theodor
Damian, jonglând cu verbul „a avea‖, pentru a-şi
demonstra şi apetenţa ludică, pune în valoare verbul
„a fi‖: ,,Nu ştiu dacă Adam/ a apucat să numească/
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toate lucrurile/ să are întreg universul/ să are şi să
aibă/ ce nu ari nu ai/ do ut des/ dacă vrei apele pustiei/ să-ţi fiarbă/ ca semn/ că între mulţi chemaţi/ eşti
cel ales// Nu ştiu dacă cerurile strălucesc/ în cuvântul meu/ dar eu strălucesc/ în al lor/ aşa mi s-a dat/
de aceea mor/ şi nu mor// În inima tăcerii Cuvântul/
În inima Cuvântului tăcerea/ ca furtuna ce adapă
setea pustiei/ ca strigătul ce sparge veşnic/ eonii/ aşa
vine peste noi/ Învierea‖.
Primele două cicluri ale volumului actual, „Suflarea şi lutul‖, „Un sâmbure şi-o genune‖, întruchipează condiţia poeziei în raport cu credinţa, condiţia
poetului în raport cu Dumnezeirea şi Cuvântul.
,,Esenţa cuvântului doar o auzi, o simţi, dar n-o cuprinzi‘‘, menţiona autorul într-un interviu din 2011
cu Gellu Dorian. ,,De aceea nici un cuvânt nu spune
Totul. Nici toate cuvintele nu spun Totul‖. Iar poetul, orbit de tot ce-a văzut şi a simţit, chiar dacă preot la rândul lui, „se spovedeşte‖: „Scriu din inima
scrisului/ de-acolo de unde vine/ Cuvântul/ e-atâta
lumină acolo/ că nu se vede nimic/ ştiu că nu ştiu/
mi se strigă/ de către cei cu şase aripi/ păstrători ai
tainei/ ca Nathanael/ cel fără de şiretlic/ repet cuvântul/ parcă-l ştiu şi parcă nu/ se pare că l-am auzit/ dar
nu şi înţeles/ acum văd ce înseamnă/ diferenţa/ între
a fi cu adevărat/ şi a te crede ales‖/ („Orb, aşa
scriu‖), un exerciţiu de smerenie.
„Vederea vederii‖ încununează acea experienţă existenţială plină de dramatism „Ca învierea ascunsă în moarte‖, dezvăluind o conştiinţă de sine pe
jumătate victorioasă „ca moartea ce te cuprinde/ dar
nu te moare/ ca durerea pe care ştii că o ai/ dar nu te
doare‖. Căutarea, mirarea, neliniştea ar fi treapta
pentru o primă vedere, dar pentru vederea vederii,
arsenalul raiului şi iadului nu sunt de ajuns. Şi din

nou călător, poetul caută prin spaţii străine corespondenţe culturale şi de credinţă: ,,Şi te uiţi/ după
cum eşti privit/ de păsările măiestre/ din spatele ferestrelor/ de la casele colorate/... / tu animal/ încă
sălbatic/ abia ieşit din desenele/ Altamirei/ rupestre‖
(„Canalele Amsterdamului‖). Nu doar „insaţiabilitatea geografică îl frisonează‖ (conf. G. Grigurcu), ci
şi felul în care uneori putem fi priviţi: ,,decenţa e pe
cale de dispariţie/ lumea merge spre altceva/ spre un
viitor unde/ va fi esenţială nevoie/ de trei instituţii/
de biserică/ de psihiatrie/ şi de poliţie/ Decenţa îşi va
găsi consolarea/ în splendida ei izolare‖ („Plouă în
Lodz‖). Finalul cărţii nu putea fi decât „Tatăl nostru‖, scris ca o eliberare „de pământean‖, ca o izbăvire „de cel viclean‖.
Consecvent cu sine, chiar dacă din moarte spre
viaţă, pe orice drumuri i-ar umbla paşii (Botoşani,
Bruge, Munchen, New York. Varşovia, Granada,
Lodz, Amsterdam) şi orice ape
i-ar curge sub picioare (Dresleuca, Isar,
Menecadusa), lui Theodor Damian pustia îi întreţine
flacăra, „singura sursă de adevăr/ este rana /în care/
ai ars‖ („Kalamazoo II‖ ), stânjeneii nu prididesc să
înflorească, Mihail Crama să-l însoţească, îngerul
„plantat în peştera destinului/ de unde te apără‖ să-i
fie alături, iar mireasa să-i prilejuiască cel mai superb jurământ de credinţă şi dragoste: ,,Nu contează
pe unde umbli/ chiar dacă cerul te face o stea/ eu tot
la tine vin/ beau Isarul tot/ mă fac râu/ şi mă arunc
către cer/ steaua ta în braţe s-o ţin‖ („Mă fac râu‖).
”Lazăre, vino afară‖ e o carte a supravieţuirii
prin Poezie şi Credinţă, purtată prin lumile acestei
lumi, precum autorul ei, un pelerin „păşind din mirare-n mirare‖.

Către sus

Manuel de Falla înteţind focul iscat,
Enescu, însufleţitorul pentru scrum,
Rimski Korsakov purtându-l pe-al apelor drum,
Grieg, bun de spânzurat într-al lunii hallo,
ca să mă coboare-n arginturi Lalo...

Aş fi nefericită să nu fi pus
în poeme acele muzici şi culori
cu care s-a contopit uneori
sufletul meu către sus...
„Carmina Burana‖
cu Orf cel bun de adâncit rana,
„Concertul de Aranjuez‖ pentru pansat,
destineliterare@gmail.com

De-aici, până la paftalele
filigranate ale lui Klimt,
cel ce mi-a transformat porii
în ochi care simt,
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pentru jocul fără egal
de-a Marc Chagall
cântând pe acoperişuri sau în zbor,
să-i respir pe Miro
şi Kandinski multicolor,
să haicuiesc după Utamaro,
gheişă contemporană,
să sorb din Dali fum,
să-mi aflu în Picasso hrană,
a fost cel mai simplu drum
să nu fi luat
măcar un pic de la fiecare,
în numele iluziei scrisului,
a hoţiei lui cinstite
sub îngăduitorul, orb soare...

cineva te culcă în casa năruită a copilăriei
şi te trezeşte în viitorul tău coşciug…
Somnul (cu visul) le poate
pe toate
şi se face că apa lui seacă
de la un miros, un sunet,
o pernă căzută pe jos,
o bruscă rază:
halei-hap, lumea se reaşază,
realul s-a instalat,
s-a răsucit ,,acolo‖ în ,,aici‖…
Te freci la ochi
rămas în aşteptare
prizonierul unor somnuri mici
până la somnul cel mare…

Somnul
Testul
El izvorăşte ciudat
din muntele ce creşte
vrăjitoreşte
înapoia ochiului minţii –
se bucură demonii,
se întristează sfinţii
când prin prundişul de vată
incolor şi mut saltă…
De fapt se albăstreşte fără să ştii,
se-nvolburează în vinete câmpii,
trece în roşu aprins
de la sângele unui monstru ucis
sau al unui duşman neprins
ce patrulează pe maluri…
Duce în valuri morţi şi vii,
îmbrăcaţi sau nuzi –
strigi, strigi dar nu te auzi,
ba chiar zboară propria ta făptură
plutind
la picior cu pietre de moară…
La acest zănatic zbor
nu ştiu cum eşti propriul tău spectator,
cazi şi te ridici din valuri
plin de cea mai îndurerată iubire
sau de cea mai izbăvitoare ură,
de fapt patinezi pe un gheţar negru de zgură
şi dârdâi în jăraticul unui rug,
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„Eu, fir de praf, trufesc să ştiu
când, cum şi câţi citesc ce scriu?
Pentru ce apă sar în foc?
Schimb sorţi şi port cuiva noroc?‖
Cu tunet surd şi mut, hârtia
mi-a tălmăcit durut trufia:
„Ce-i de la Dumnezeu, chiar prost,
pe lumea asta are-un rost:
se naşte fără-a năzui
cui, cât şi cum va trebui,
există iluzoriu parcă
şi pleacă fără să se-ntoarcă...
De bănui tot periplu-acest
scrii, ca să dai şi tu un test...
Soarele, cât va străluci,
nu-ntreabă cui va trebui!
Apa, izvor şi apoi fluviu,
mare, ocean, străvechi diluviu,
suită-n cer, suptă-n abrupt,
nu-ntreabă cât stă-n dedesubt...
Tu, fir de praf şi nerozii,
trufeşti să ştii, cutezi să scrii?
Răspunsul? Scrii ca să exişti un râs cu plâns în ochii trişti;
din Domnul eşti, să te întorci
destineliterare@gmail.com
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sfântă din troacele de porci,
ca Domnul, răbdătoare-n vreri,
să-ngădui Sfinţi şi Luciferi!
E-un test din cele pământeşti –
Iubeşte-te aşa cum eşti!‖
Lucrul viu
Scriu despre lucruri,
nu e de învinovăţit...
Cum prietenii au plecat
sau au murit,
iar imageria,
boala copilăriei mele încă persistă,
însufleţesc nimicurile care mă înconjoară
şi mă provoacă: „Există!‖
Exist prin supra-vieţuire:
deasupra vieţii de zi cu zi
pluteşte o ceaţă subţire
în care gândul uscat şi fierbinte
se-nmoie ca să fiu altă fire,
să pot naşte cuvinte...
Sub viaţa de zi cu noapte
mă-mbie câteva fructe răscoapte
preamărind sâmburi, seminţe,
să pot naşte alte fiinţe,

să mă descriu
cum am ajuns lucrul viu,
cum mi-a fost dat să mă-ncherb
într-un verb
tăinuind foame şi grabă
cu accentul pe prima silabă:
el lucră,/ tu lucri,/ eu lucru...
Ca-ntr-o eroare
aici rima dispare
în ceaţa de mai înainte,
în sâmburii din cuvinte –
„încherb‖ devine „înierb‖
şi de la cerul sfânt
cad pe pământ...
Eu nu mint când scriu
să mă descriu,
şi înviez
să mă citez:
‖Şi fiul meu să ia odaia verde,
eu voi fugi,
prin iarbă voi fugi,
până când bună
iarba mă va pierde...
Mai mult ca iarba
nu voi năpădi...‖

Veniți, privighetoarea cântă…
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Dumitru TÂLVESCU
(ROMÂNIA)

Albina fără ac
Albină fără ac, acum şi fără rost
Topeşti cu dor în minte aromele de miere
În timp ce trupu-ţi tremură, nervos
Iar viaţa-n el încet îţi piere.
Cu tristă soartă, îţi umblă acum prin minte
Vise cu flori rămase în poiene
Iar din polenul rămas în jos pe vintre
Iţi torci tăcută bocet din sânziene.
Alb
Alb uitat între coline
Pe-un tomnatec loc restrâns
Între zile nu mai vine
Dor purtat de zeu spre plâns.
Va ieşi cândva, spre seară
Obosit şi-nsingurat
Luminat, în călimară
Punând vise, neîncetat.
Ca s-adape zi şi noapte
Suflete uitate-n şoapte
Peste pagini cu rugină
Să traseze sensuri noi
Literelor ce îmbină
Gânduri noi cu vechi nevoi.
Dorinţi tardive
Împliniri mai ioc Gândul,
la mijloc Buze prea sărate
De lacrimi udate
Când taci şi nu uiţi
Că-n păr am arginţi.
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Tăcere
De mai taci
Voi merge la vraci
Să-mi descânte calea
Să-mi aline jalea
Dorul meu de tine
Să mi-l facă bine
Iar ajuns acasă
Să te fac mireasă.
Visele să-mi umple
Mâna ta la tâmple
Dragul nesfârşit
Atunci regăsit.
Ploaie singură
Cameleonic, peste ziduri
Ploaia naşte pâraie,
Şerpuind printre cărămizi.
E un cer de plânset şi zoaie
Amurgul, un prag spre mormânt.
Amuşină un pic de cer mai nou
Cu slabe luciri şi triste, în cale.
Scobită în băltoace de un ţigan nebun
O nălucă îşi calcă hlamida
Fugită de sub poale.
O umbră a umbrei ce naşte pe spate
Fâşii de ceaţă fără sălaş călduţ
Lipite adânc de minute,
În drumul lor orb spre infinit.
(Din volumul „ALB‖ , Editura Limes)
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Clementina TIMUȘ
(ROMÂNIA)

Serata Mihai Eminescu, jurnalistul
Aceasta serată s-a dovedit a fi cu totul specială și unică în felul ei, dedicată aniversării a 166 de
ani de la nașterea lui Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naționale, ambele celebrate pe 15 ianuarie. Se
cuvine să subliniem faptul că am intrat în cel de-al
patrulea an de când Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România (UZPR) organizează, la inițiativa celor
trei jurnaliști Miron Manega, Doru Dinu Glăvan și
Dan Toma Dulciu, ‖Seratele Eminescu, Jurnalistul‖,
în prezenţa unui public extrem de receptiv. În tot
acest timp, ne-am bucurat de prezenţa a numeroşi
invitați și participanți, care pe măsură ce-i deslușesc
condeiul jurnalistului Eminescu, devin tot mai preocupaţi de a-l descoperi și mai profund...
Nu era o zi mai inspirat aleasă pentru Ziua
Culturii Naționale ca cea a naşterii poetului nostru
naţional, Mihai Eminescu. Eminescu a devenit - în
semn de recunoaștere a valorii operei sale literare și
a importantei contribuții de jurnalist - o voce civică
percutantă, o conștiință justițiară, un om de remarcabilă verticalitate morală. Ca în fiecare an, în diverse instituții, școlari, tineri și mulţi iubitori de Eminescu aduc o floare și fac o închinăciune la mormântul în care se odihneşte.
De data aceasta, moderatorul seratei, președintele UZPR Doru Dinu Glăvan a pregătit un program deosebit. Vădit emoţionat, după tradiţionalul
salut adresat asistenței, a făcut referire la faptul că
tocmai s-a încheiat ‖săptămâna luminată‖, cea dinaintea nașterii lui Eminescu, și de câțiva ani a devenită și Ziua Culturii Naționale. A urmat jurnalistul
Miron Manega, care, aşa cum ne-a obişnuit, a ales
un fragment dintr-un articol din 15 ianuarie 1882, de
o uimitoare similitudine cu actualul context internațional. A fost o invitaţie la meditație și, nu în ultimul
rând, la atitudine civică.
destineliterare@gmail.com

Invitat să-și susțină prezentarea, gen.(r.) Mircea Chelaru a prezentat un sumar al Sesiunii Solemne dedicată „Zilei Culturii Naționale - în jurul identității românești‖, organizată la Academia Română,
duminică 15 ianuarie după depunerea de coroane la
mormântul lui Mihai Eminescu. În deschiderea sesiunii omagiale, președintele Academiei Române Ionel Valentin Vlad a subliniat rolul acestui for de
cultură de înaltă probitate, îndreptările făcute față de
măsuri discreționare și importanța susținerii valorilor naționale autentice. Salutul instituției prezidențiale a fost prezentat de consilierul Sergiu Nistor,
urmat de mesajele P.F. Părinte Patriarh Daniel şi ale
I.P.S. Monsenior Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit
al Arhiepiscopiei Catolice de București.
Au fost prezenți miniștrii Ionuț Vulpescu
(Ministerul Culturii și Identității Naționale) şi Pavel
Năstase (Ministerul Educației Naționale) care și-au
prezentat misiunea asumată în noul guvern privind
educatia și cultura. În intervenția sa, acad. Eugen
Simion a ţinut o pledoarie pentru identitatea națională în actualul context al globalizării, susținând valoarea incontestabilă a contribuției eminesciene atât
pentru cultura națională, cât și pentru patrimoniul
universal.
Mircea Chelaru, fervent admirator și susținător al valorii poetului, jurnalistului, patriotului Mihai
Eminescu, a subliniat bucuria de a vorbi cu ocazia
Zilei Culturii Naționale, la sărbătorirea celor 166 ani
de la naștere lui Eminescu. A anunțat, totodată, că în
publicația ‖Cugetarea Europeană‖, sub coordonarea
lui Florian Gheorghe, președinte al Asociației Europene a Cadrelor Didactice se va publica dosarul
Eminescu prin care i se interzisese să mai publice
altceva decât poezie. La 28 iunie 1883 a fost forțat
internat la sanatorul dr. Șuțu, internarea fiind plătită
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de Titus Maiorescu, care îi ridicase manuscrisele și
documentele spre păstrate. Este momentul când încetează activitatea de jurnalist a lui Mihai Eminescu.
Deşti şi-a câștigat existența prin muncă de jurnalist
fără a primi nici un ban din producția sa literară, iată
că de-a lungul anilor mulţi au fost cei care au consumat cerneală pentru a-l comenta şi chiar pentru a-l
denigra. In intervenția sa, acad. Mihai Cimpoi, eminent eminescolog a susținut că ―mai mult decât a-l
cunoaște pe Eminescu, să-l facem cunoscut altora‖.
Invitatul a susținut că Eminescu nu este doar un ultim romantic al secolului XIX, așa cum unii îl socot,
asemănându-l cu Leopardi, ci o conștiință civică
percutantă, incomod pentru atitudinea sa justițiară și
acuitatea reacției sale la abuzurile comise de unii
diriguitori ai vremii, unul dintre cele mai viguroase
reprezentări ale spiritului national.
Gnoza Eminescu înseamnă recunoașterea
faptului că Eminescu a fost mintea supremă a
neamului, o dimensiune ciclopică prin multilateralitatea preocupărilor și a domeniilor în care a avut
contribuții, determinându-l pe Mircea Chelaru să-l
considere un real promotor în varii domenii științifice care s-au dezvoltat în secolul al XX-lea. Incontestabil, Eminescu a avut preocupări de pionierat în
sociologia populară, în geopolitică, filozofia și
funcționarea statului, jurnalism științific, jurnalism
informativ, prognoză, economie politică, polemicologie, fondator conceptual. In cursurile urmate la
Viena și Berlin, mintea lui Eminescu, organizată
după modelul dascălului de eminență Aron Pumnul,
va fi veșnic avid de cunoaștere, iar filozofia sa a fost
o știință a științelor la care se puteau audia și cursuri
de fizică, sociologie, cosmogonie cunoștințe pe care
le va țese în magistrala sa creație literară.
Generalului Chelaru i-a fost înmânată o diploma din partea UZPR pentru contribuții la realizarea seratelor Eminescu jurnalistul. În cadrul Seratei, am avut şi un invitat surpriză, distinsul om de
cultură Nicolae Dabija.
Venit direct de la Chișinău, acad. Nicolae
Dabija a făcut o impresionantă mărturisire asupra
valorii simbolistice a lui Eminescu pentru fiecare
basarabean, prezentând momente critice din istoria
victimelor deportate în Siberia, tragediile petrecute
în numeroasele familii de români obligați să-și părăsească pământul strămoșesc. Din destăinuirea invitatului, rezulta că poezia lui Eminescu, citită în taină
copiilor de către mama lor, a fost asemenea unei
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rugăciuni, iar limba românească sfântă identitate,
credință și suport de îndurare. Obstinația cu care
basarabenii nu se dezic de Sfântul Eminescu este
convingerea că spiritul său îi veghează și le dă forța
de a învinge vitregiile unui destin nedrept. Și-au
asumat datoria de a nu se despărți de limba în care
au cunoscut poezia lui Eminescu, în pofida impunerilor vremii și nu s-au depărtat de cărticica de poezii,
versul eminescian fiindu-le rugă în momente dramatice.
Acuzați într-o reuniune literară că au rămas
la Eminescu, acad. Dabija a răspuns: „Vă așteptăm
să ne ajungeți... la el‖. Profetice cuvinte de credință
și nestrămutată fidelitate în cel ce le-a susținut conștiința națională, transmiţându-le datoria de cultivare
și protejare a limbii strămoșești cu toate tainele și
minunățiile de exprimare a simțirilor.
Vorba smerită a savantului de la Chișinău,
venită din dureri și umilințe îndelungate suna ca
rugăciune, de încredere și speranțe în solidaritate și
era mai mult decât convingătoare. La sfârșitul comunicării, și-a invitat o conațională, studentă masterandă la o universitate pariziană pentru a adăuga un
mesaj tinerilor. Tânăra Crina Popescu a citit o scrisoare deschisă, un mănunchi de gânduri și simțiri,
un dor de „dalba zăpadă a ținuturilor natale‖, simbol
al dorinței sale și al semenilor de a se lămuri deruta
lor în disputa asupra identității de neam și limbă.
Rostirea sa în autentică și aleasă slovă românească a
emoționat audiența și, cred, pe bună dreptate a convins-o de nevoia frăției dovedită, iar nu doar vorbită.
Tânăra continuă, în cadrul tezei sale de disertaţii, al cărui subiect este o ‖punte între Eminescu și
Novalis‖, să lămurească deruta apartenenței la adevărata identitate națională, în condițiile unor timpuri
neașezate în care li se contestă dreptul de a-și mărturisi simțirea în limba strămoșilor autentici. Tinerii
moldoveni nădăjduiesc la o Românie întregită şi la
clarificarea adevăratei apartenențe naționale, oricât
de tergiversată ar fi.
In aceeași notă de emoție, un alt tânăr înzestrat cu ales glas ne-a amintit de versurile lui Grigore
Vieru în cântul de lacrimi, durere și simțire al Doinei
și Ion Aldea Teodorovici...
Domnul cel de pasăre măiastră,
Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu, Eminescu
Clipe de mare emoție pentru audiență, care a
părăsit Institutul Cultural Român îmbogățită spiritual, dar și înflăcărată de sentimente de mândrie națională, în aşteptarea edițiilor viitoare.
București 19.01.2017
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Mihai TUDOR
(ROMÂNIA)

Căutări spirituale
,,Să-i asculţi
Pe toţi, dar să vorbeşti numai cu unii.
Primeşte judecata orişicui,
Iar pe a ta păstrează-ţi-o‘‘
Cf. Sidney, Euphues si Anglia lui (68-69)

Omul este un paradox. Deşi natura sa se
zbate în nelinişte, nefericire şi incertitudine, este
măcinat de slăbiciuni şi păcate şi aleargă permanent
în căutarea sinelui şi a tainelor lumii înconjurătoare,
mintea omului a creat catedrale, rachete şi sateliţi,
computere performante, roboţi industriali şi de uz
casnic năbădăioşi, maşini rapide şi elegante, tratamente medicamentoase care salvează milioane de
bolnavi, instalaţii industriale de înaltă fiabilitate,
teorii şi legi matematice, îşi foloseşte imaginaţia,
fantezia şi, mai ales, frumuseţea sufletească pentru a
le exprima în artă, dar înainte de toate e capabil de
comunicare, solidaritate, generozitate şi dragoste în
relaţiile sale.
Scrutând istoria, vom descoperi adevărate
leagăne de civilizaţie si cultură înfloritoare (minoică,
miceniană, asiriană, babiloniană, Egiptul faraonic),
civilizaţii care şi astăzi stau mărturie formelor
strălucite de viaţă şi activitate de odinioară (Akropolele, piramidele din Giseh).
Aşadar, forţa creatoare este indestructibilă,
sfidând chiar şi legile implacabile ale timpului.
Măreţia visurilor omului, materializată prin trudă şi
sacrificii, rămâne altarul pe care s-a jertfit existenţa
umanităţii, fundaţia pe care se construieşte materialul. Dacă omul n-ar gândi, cugeta şi simţi, materialul ar rămâne veşnic doar materie…
Exemple grăitoare de oameni care şi-au închinat viaţa spiritului, scormonindu-i secretele până
peste limitele lor cognoscibile, sunt nenumărate,
omenirea fiind într-o permanentă căutare şi definire
de valori.
destineliterare@gmail.com

Aş aminti aici, întâmplător, doar pe Herodot, Socrate, Kant, Goethe, Mozart, Beethoven, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Dostoievski,
Hugo, Einstein sau Newton. Făcând un arc peste
timp şi oprindu-ne în zilele noastre, într-o ţară mică,
cu o istorie zbuciumată, creatoare de tradiţii şi valori
universale (coloana Infinitului, rapsodiile române,
tratatul de istorie a religiilor), ne frecăm uluiţi la
ochi, suntem consternaţi şi profund dezorientaţi.
Nimic din ceea ce ar trebui să însemne spiritul nu se
regăseşte aici. Renumită cândva pentru cultura si
bogaţiile sale, acum se sufocă în sărăcie, ignoranţă şi
nepăsare. Guvernele neputincioase se succed, lăsând
loc doar pentru ceartă şi dezamăgiri, iar oamenii au
ajuns să consume mai mult decât produc şi să bage
mâna tot mai adânc în buzunar pentru a se întreţine,
în timp ce veniturile le scad.
În aceste condiţii, se produce o cruntă deformare a percepţiilor valorilor, când materialul devine suveran peste raţiune şi suflet şi dirijează totul.
Banii au însemnat şi vor însemna totdeauna sensul
activitaţii umane, dar asta nu înseamnă că ei trebuie
să se transforme în esenţa lucrurilor. Drept urmare,
descompunerea morală şi degradarea materială şi
spirituală pândesc ameninţător şi se fac deja simţite
în cotidianul atât de apăsător. Cum sănătatea mintală, laolaltă cu cea fizică şi psihică, este grav ameninţată, orice naţiune, orice om în general, îşi pierde
legătura cu prezentul şi viitorul. Nemaiavând repere
şi valori morale sau spirituale, neconservându-şi
trecutul şi ignorând asigurarea viitorului, mă întreb
unde ar putea să se îndrepte. Răspunsul vine de la
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sine, sec şi imuabil: spre prăbuşire şi dezmembrare.
Dramatismul situaţiei nu trezeşte însă şi interesul şi dulcea tihnă a factorilor de decizie. Printre
lamentări şi ridicări din umeri, aceştia se mulţumesc
să invoce lipsa banilor, a legislaţiei deficitare, şi să
arate cu degetul adversarul politic. Despre responsabilitate, curaj şi consecvenţă în luarea deciziilor, nu
au auzit sau nu vor să audă. Timp în care, procesul
de creaţie a atins cote alarmant de mici, artiştii
aşteptând ziua când vor fi statuaţi iar arta îi va
legăna la pieptu-i ocrotitor. Deocamdată, producţia
naţională de filme nu reuşeşte încă să se impună fără
finanţare străină, editarea oricăror titluri de publicaţii este serios îngreunată datorită costurilor ridicate, producţia şi lansarea produselor muzicale pe
piaţă necesită apelarea la anumiţi factori de in-

fluenţă, subiectivi şi nu de puţine ori rău- intenţionaţi şi, la modul cel mai crud cu putinţă, toate iniţiativele creatoare trebuie să treacă prin furcile caudine
ale noii ,,cenzuri‘‘- banul.
Continuând să ne uităm impasibili cum milioane de dolari/euro anual iau drumuri obscure şi
ajung în buzunare invizibile sub atenta oblăduire şi
în avantajul unor persoane sus- puse, cum alte surse
financiare importante, cauzate de declinul unor sectoare economice, sunt irosite cu largheţe, în loc să
ajungă la buget, de unde să fie gestionate cu discernământ şi competenţă, nu trebuie să îndrăznim să
ne plângem, ci să începem să devenim responsabili
atât pentru ceea ce suntem, dar mai ales pentru ceea
ce am fi putut deveni.

Pictură de Elleny Pendefunda
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Daniel TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Destrămarea stăpânirii lui Burebista și „lista” lui Iordanes

Nu putem începe discuția despre situația politică a spațiului nord-dunărean în a doua jumătate a
secolului I î. Hr., fără a încerca să aducem unele
lămuriri în privința momentului de vârf al istoriei
triburilor getice și dacice – unificarea lor sub conducerea lui Burebista1. De numele acestuia se leagă
constituirea unei formațiuni politice pe care mulți
istorici o văd deținând „trăsăturile definitorii ale
unui stat‖2. Controversele nu lipsesc însă și această
idee trebuie nuanțată, pentru că documentația problemei este departe de a oferi soluții clare.
Marele avantaj în conturarea unei imagini cât mai
aproape de realitate, a perioadei lui Burebista, comparativ cu alte momente din istoria geto-dacilor, îl
reprezintă existența unui izvor istoric direct, contemporan cu regele, și de aceea ferit de suspiciunea
deformării prin preluarea unei interpretări a altor
autori – cum se întâmplă cu multe izvoare literare.
Este vorba de celebrul decret în cinstea lui Acornion

din Dionysopolis, datat, cu mare probabilitate, între
7 iunie și 9 august 48 î. Hr. 3.
Îndelung comentat, textul inscripției este generos
în amănunte, dar, în același timp, lipsit de detaliile
ce ar fi putut clarifica aceste prețioase informații.
Astfel, ni se spune că Acornion a călătorit la o davă
îndepărtată pentru a obține unele beneficii, dar nu și
cine le acorda (distrugerea parțială a monumentului
contribuie decisiv la pierderea unor informații) ; că
Burebista stăpânea tot teritoriul de dincolo și dincoace de fluviu, dar nu și limitele exacte ale acestei
stăpâniri ; că Acornion l-a sfătuit în chestiuni importante, dar nu și ce tip de chestiuni; că a atras bunăvoința regelui asupra orașului, dar nu și în ce consta
aceasta; că a fost trimis ca ambasador la Pompeius,
dar nu și ce a discutat și obținut de la acesta. Prin
urmare, ipotezele care s-au format plecând de la
cuvintele gravate în piatra decretului au fost dintre
cele mai diverse. Ținând cont de logica istorică însă
câteva constatări se impun firesc :
- călătoria lui Acornion la reședința unui dinast necunoscut nouă4, dar cu siguranță get ori dac (lucru sugerat de utilizarea unui toponim specific :
[…]dava), înaintea anului 62 î. Hr., demonstrează
clar existența, fie anterioară, fie concomitentă cu
domnia lui Burebista, a unui alt basileu în spațiul
geto-dacic5
- autoritatea lui Burebista asupra ambelor maluri
ale Dunării este cunoscută de grecii din
Dionysopolis doar cu puțină vreme înaintea anu3

I. H. Crișan, Burebista și epoca sa, București, 1977, p. 94.
Vezi discuția privind posibilitatea ca acesta să fie tatăl lui Burebista la I. H. Crișan, op. cit., p. 95 și urm.
5
Existența unui alt rege get domnind concomitent cu Burebista,
1
Vezi Strabon, Geographia, VII, 3, 11
doar pentru prima parte a domniei acestuia, fiecare în altă zonă, este
2
I. Glodariu, în Istoria Românilor, vol. 1, București, 2001, p. 651. acceptată de mai mulți istorici, vezi I. H. Crișan, op. cit., p.100.
4
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lui emiterii decretului, 48 î. Hr., așadar reușitele
regelui în sudul Istrului sunt recente
- Acornion a petrecut o perioadă de timp în anturajul lui Burebista, cu scopul evident de a obține
unele beneficii pentru orașul său natal, dar a stabilit și anumite relații personale cu acesta, motiv
pentru care decretul folosește o expresie, „cea
dintâi și cea mai mare prietenie‖, ce ne amintește
de titulatura unor dregători de la curțile unor regate de influență elenistică, cum este cel al parților6, fără a avea certitudinea că este vorba de o
funcție acordată de regele get, ori numai o denumire considerată potrivită de greci pentru a-l onora pe concetățeanul lor
- Burebista nu reușise să impună un control deplin
în zona litoralului vest-pontic, întrucât
Dionysopolis îl trimitea pe Acornion și în alte solii, diferite de cea de la Pompeius, în răstimpul
cărora își lua „asupra-și fără șovăire primejdii‖7,
pe care, dată fiind relația cu regele get, n-ar fi
trebuit să le intâlnească în interiorul stăpânirii
acestuia
- până la momentul emiterii decretului, adică 48 î.
Hr., Burebista nu realizase cucerirea orașelor grecești de pe coasta vestică a Pontului, pentru că
altfel ne vine foarte greu să credem că autorul
textului inscripționat în decret ar fi omis cea mai
glorioasă reușită a lui Acornion, aceea a salvării
orașului de la pustiitoarele dezastre suferite în
același timp de cetățile grecești învecinate, prin
prisma relațiilor prietenești cu regele get8.
- folosirea lui Acornion ca ambasador într-o misiune foarte importantă pentru viitorul stăpânirii lui
Burebista, aceea de a pune bazele unor contacte
cu cea mai puternică forță politico-militară a epocii, cea romană, demonstrează că basileul nu dispunea de un coetnic capabil să ducă la bun sfârșit
o sarcină atât de delicată, fiind nevoit să o încredințeze unui străin
- raportul cetății Dionysopolis cu Burebista nu era
unul de subordonare totală, autonomia grecilor fiind dovedită de negocierile fructuoase purtate

„pentru patrie‖ de Acornion, pe lângă cele pentru
regele get
Având drept punct de reper informațiile furnizate
de acest principal izvor, putem începe discuția despre celelalte surse, cele literare.
Cele mai importante informații sunt oferite de
istoricul și geograful grec, Strabon (cca. 65 î. Hr. –
cca. 20 d. Hr.). Născut în Amaseia din Pont, adept
convins al stoicismului, și deci preocupat de a aduce
în prim plan aspectele moralizatoare ale istoriei,
Strabon este autorul operei Geographia9, în care este
menționat și Burebista. Ca orice operă redactată
dintr-o perspectivă ideologizantă, și Geographia lui
Strabon are slăbiciunile sale, datorate încercării de a
oferi modele de comportament moral personalităților
istorice10, ori prezentării diferitelor momente istorice
într-un mod unitar, chiar dacă ele provin din alte
contexte spațiale și etnice11. Totuși, Strabon rămâne
o sursă esențială pentru cunoașterea trecutului spațiului carpato-danubian.

Textul din Geographia care se ocupă de Burebista constituie o scurtă prezentare a evenimentelor prin care s-au remarcat geții într-o perioadă contemporană autorului. Întreaga narațiune urmarește să
demonstreze că un conducător capabil poate să-și
îndrepte supușii spre realizări importante, dacă măsurile sale pornesc de la niște principii morale : sobrietate, abținere de la vin, exerciții, ascultare de
porunci. Atunci când urmașii nu sunt la înălțimea
înaintașului, se ajunge la decădere. Dincolo de acest
aspect, al interesului pentru latura moralizatoare,
putem extrage o serie de informații, foarte importante pentru noi, întrucât, datorită lor am aflat de acțiunea unificatoare a lui Burebista. Deși Strabon nu se
12

6

Istoria Românilor, vol. 1, București, 2001, p. 651.
Vezi și opinia lui M. Gramatopol, Burebista, Decebal și
penetrația romană, în vol. Artă și arheologie dacică și romană,
București, 1982, p. 132.
8
Ibidem, p. 130.
7
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9

Istoria Românilor, p. 52.
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Strabon, Geographia, VII, 3, 11.
10
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exprimă chiar în acești termeni, este evident că numai unirea putea duce la următoarea evoluție a evenimentelor : „în câțiva ani a făurit o mare putere și
a supus geților cea mai mare parte din populațiile
vecine. Ba încă a ajuns să fie temut și de romani.
Căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea și jefuind
Tracia – până în Macedonia și Illyria – a pustiit pe
celții care erau amestecați cu tracii și cu illyrii și a
nimicit pe de-a întregul pe boii aflați sub conducerea lui Critasiros și pe taurisci‖13. Este evident că
geograful grec știa mai multe decât a prezentat în
această scurtă relatare a faptelor lui Burebista, dar
intenția lui, cel puțin în această lucrare, nu era aceea
de a fi riguros cu evenimentele istorice propriu-zise,
ci de a evidenția, așa cum am mai afirmat, partea
moralizatoare. Astfel, Strabon nu consideră necesară
prezentarea unor aspecte ale istoriei geților dinaintea
lui Burebista, pe care le lasă voit la o parte14, deși,
măcar parțial, le cunoștea, întrucât era vorba de
„războaie dese‖ ,cum afirmă puțin mai departe. Nu
se pomenește nimic despre atacurile regelui get asupra orașelor grecești de pe coasta vestică a Pontului
Euxin, în condițiile în care, măcar despre
Mesembria15, știm sigur că au existat asemenea conflicte. Expedițiile militare la sud de Dunăre sunt
asimilate categoriei incursiunilor de jaf, atât de frecvente în acele vremuri, chiar dacă noi am aflat din
decretul lui Acornion că autoritatea regelui se extindea asupra ambelor maluri ale fluviului, strategia lui
Burebista depășind încadrarea în limitele unor simple tâlhării.
Mult mai generos în explicații este Strabon atunci
când orientează discuția spre latura moral-religioasă.
Conștient de rolul semnificativ al religiei în comunitățile contemporane lui, autorul găsește de cuviință
să ne arate că Burebista a reușit să se impună în cadrul poporului său prin intermediul unui sacerdot,
Deceneu, un fel de proroc ce „susținea că tălmăcește
voința zeilor‖ și „încă de la un timp fusese socotit și
zeu‖16. Mecanismul prin care regele își asigura fide-

litatea supușilor se baza pe exploatarea credințelor
naive ale oamenilor în puterile de origine divină ale
unei personalități religioase. Deși Strabon are grijă
să ne explice foarte clar că este vorba doar de o înșelăciune, iar preotul nu este decât „un șarlatan‖, asemenea practici religioase sunt tradiționale în lumea
barbarilor.
Strabon se adresează publicului din vremea sa,
mult atras de supranatural, de aceea simte nevoia să
clarifice activitatea preotului Deceneu drept o „înșelare a poporului‖, pentru a-l face „mai supus poruncilor‖ regelui, considerându-le „inspirate de zei‖17.
Noi nu putem decât să apreciem perspicacitatea geografului grec atunci când analizează fenomenul
religios întâlnit la geți, dar, în același timp, să ne
arătăm dezamăgirea că evenimentele politice nu sunt
prezentate cu aceeași finețe. Prin urmare, nu vom
putea surprinde esența faptelor politice din timpul
lui Burebista, folosind doar textul lui Strabon, în
schimb, considerăm că implicațiile de natură religioasă ale evenimentelor din aceeași perioadă sunt
redate într-un mod mai util pentru noi. Pentru a profita de acest aspect este necesara coroborarea și altor
informații18, iar concluzia finală ne apropie de ipoteza contribuției substanțiale a credințelor religioase la
evoluția politică a geto-dacilor.
(va urma)

13

Ibidem
Ibidem : „Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geților, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele : ajungând în fruntea
neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista …‖
15
O inscripție din acest oraș, păstrată, din păcate, fragmentar, relatează despre trei strategi ce s-au remarcat „în timpul războiului
împotriva regelui Burebista‖, vezi D. M. Pippidi, Contribuții la 17 Ibidem, VII, 3, 5.
18
istoria veche a României, București, 1967, p. 541.
Îl avem în vedere pe istoricul got Iordanes cu opera sa Getica,
16
Strabon, op. cit., VII, 3, 11.
66-72.
14
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Mihaela TUDOSOIU
(ROMÂNIA)

Mica Înţelegere și Pactul Înţelegerii Balcanice
Mica Înţelegere 1920-1921
(convenţii de alianţă între România, Cehoslovacia şi
Iugoslavia)
Creată în iunie 1920, Mica Înţelegere îşi
propunea să promoveze o largă colaborare cu toate
ţările, pe baza respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, a statu-qou-lui teritorial
consfinţit prin tratatele de pace de la Trianon şi
Neuilly. Mica Înţelege-re a fost prima alianţă cu
caracter regional constituită în Europa după primul
război mon-dial, care se baza pe Pactul Societăţii
Naţiunilor şi urmărea să creeze un climat de pace şi
securitate în centrul şi sud-estul Europei.
Bazele Micii Înţelegeri au fost puse la 23
aprilie la Bucureşti când a fost încheiată o convenţie
de alianţă defensivă între România şi Cehoslovacia.
Această convenţie prevedea:
Art.1. în caz de atac neprovocat împotriva
uneia din părţile contractante, cealaltă parte se angaja să contribuie la apărarea părţii atacate;
Art 3 nici una din părţile contractante nu va
putea încheia o alianţă cu o a treia parte fără a înştiinţa în prealabil pe cealaltă parte;
Art.4 …ambele guverne se obligau să se
consulte asupra chestiunilor de politică externă;
Art.5 convenţia va fi valabilă doi ani din ziua
schimbului ratificărilor,
Art.6 convenţia trebuia să fie comunicată Societăţii Naţiunilor.1
În aceeaşi zi a mai fost semnată şi o convenţie de comerţ între cele două state.
România a încheiat la7 iunie 1921, la Belgrad o
convenţie de alianţă şi cu Iugoslavia, realizându-se
astfel prima alianţă regională defensivă din Europa
de sud-est. În cadrul convenţiei erau prevăzute aceleaşi îndatoriri ale părţilor contractante ca şi în con-
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venţia cu Cehoslovacia, inclusiv termenul de valabilitate al convenţiei.
Credincioşi statutului Societăţii Naţiunilor,
cei trei parteneri sperau că tratatele de pace,
garantate de forul de la Geneva, vor primi un plus de
garanţie prin convenţiile în-cheiate. Sperau, de asemenea, să atragă spre ele toate statele din Europa
centrală în spi-ritul constructiv al cooperării în toate
domeniile de activitate.
Cele trei state erau animate de dorinţa de a apăra
securitatea Europei centrale, împotrivindu-se deci
revizioniştilor şi tuturor acelora care preconizau violenţa. România, Cehoslovacia şi Iugoslavia voia,
aşadar, să demonstreze că statele mici şi mijlocii
înţelegeau să-şi făurească o politică externă proprie,corespunzând intereselor lor majore, dar că în
acelaşi timp erau hotărâte să aducă o contribuţie
serioasă la politica de pace şi de securitate a Europei, apărând, în mod consecvent, principiile Societăţii Naţiunilor.
La 16 februarie 1933 a fost semnat, la Geneva, Pactul de reorganizare a Micii Înţelegeri de către
miniştrii de externe ai României, Cehoslovaciei şi
Iugoslaviei, respective Nicolae Titulescu, Eduard
Beneş şi Bogoluib Jetvici, potrivit căruia se crea un
Consiliu Permanent, asistat de un Consiliu economic, fapt care a întărit această alianţă cu caracter
antirevizionist
Pactul de organizare a Micii Înţelegeri a fost
semnat într-o conjunctură politică internaţională
complex: eşuarea conferinţei dezarmării, ascensiunea nazizismului la putere în Germania, afirmarea
tot mai evidentă a fascismului internaţional şi degradarea păcii şi securităţii;situaţie determinată de
urmările grele ale crizei economice, de conflictele
politice. Pactul a avut ca scop să consolideze şi mai
mult organizaţia. El a fost primit foarte nefavorabil
în ţările revizioniste, acestea au încercat să pună în
evidenţă caracterul agresiv al Pactului şi au
răspândit faptul că el conţine prevederi militare secrete. Guvernele statelor Micii Înţelegeri au
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
dezminţit această informaţie printr-un comunicat
oficial din martie1933. Acest comunicat a fost sprijinit şi de către secretarul Societăţii Naţiunilor.2
În 1933-1938 situaţia internaţională s-a agravat din ce în ce mai mult. Austria a fost anexată de
către Germania în martie 1938, în septembrie acelaşi
an a avut loc acordul de la Munchen. Aceste evenimente au încurajat Germania pe drumul declanşării
unei noi conflagraţii mondiale. Acordul de la Munchen înlocuit tot mai mult raţiunea politică cu forţa
brutală.
Această reorientare a politicii internaţionale a
afectat foarte mult Mica Înţelegere, ducând până la
destrămarea acesteia ca urmare a destrămării Cehoslovaciei. România părea astfel un aliat credincios
şi principala sursă de aprovizionare cu armament.
Pactul Înţelegerii Balcanice
(Atena, 9 februarie 1934)
Pactul Înţelegerii Balcanice a rezultat în mod
obiectiv din situaţia politică internaţională şi regională existentă în acea perioadă, în condiţiile istorice
de ascensiune a fascismului. Pentru unele state din
Balcani, înfăptuirea acestui pact a constituit o reală
necesitate, corespunzând aspiraţiilor de pace şi de
securitate nutrite în genere de popoare.
La începutul anului1934,mai precis la 26
ianuarie, Germania nazistă semna un pact de
neagresiune cu Polonia, aceasta din urmă încălcând
articolul 4 din tratatul cu România care prevedea
consultarea dintre ambele state în probleme externe
interesând cele două părţi.3
În Iugoslavia exista teamă din cauza Italiei
fasciste care ameninţa frontiera de nord a ţării,deşi,
în mod oficial, ea renunţase la pretenţiile asupra
Dalmaţiei, aşa cum fuseseră formulate în tratatul
secret cu Antanta din aprilie 1915. În aceste condiţii
Iugoslavia lupta, alături de aliaţii săi, pentru menţinerea statu-quo-ului regional şi european.
În Europa Centrală ca şi în Balcani statele
mici şi mijlocii, ameninţate de tendinţele de hegemonie ale Germaniei naziste şi ale Italiei fasciste, au
trecut atât la consolidarea alianţelor cât şi la fundarea unor noi alianţe destinate să le apere,în primul
rând de de puterile fasciste.
În Europa centrală, conform principiilor formulate de statele Micii Înţelegeri, s-a trecut în cursul
lunii ianuarie 1934 la o intensificare a schimbului de
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mărfuri. Acest lucru ducea la o mai strânsă solidaritate politică şi militară.4
La 22 ianuarie 1934s-au deschis,la Zagreb,
lucrările sesiunii ordinare a Consiliului permanent
al Micii Înţelegeri,unde Iugoslavia şi România au
expus pe larg Cehoslovaciei politica lor balcanică.
Beneš şi-a exprimat deplinul acord cu fondarea
Înţelegerii Balcanice, deosebit de necesară în împrejurările eşecului Conferinţei Dezarmării. Această
Înţelegere Balcanică trebuia să asigure pacea, statuquo-ul şi securitatea în Balcani şi se adresa Turciei,
Greciei,dar şi Bulgariei. Aceasta din urmă a propus
să se încheie doar pacte bilaterale de neagresiune.
România, Iugoslavia, Grecia şi Turcia au
semnat la Atena,la 19 februarie 1934 Pactul
Înţelegerii Balcanicedestinat să apere securitatea
Balcanilor.,,Doritori de a contribui la întărirea păcii
în Balcani; însufleţiţi de spiritul de înţelegere şi de
concilaţie care a prezidat la elaborarea Pactului Briand-Kellogg şi la deciziile relative la acest pact ale
Adunării Societăţii Naţiunilor; ferm hotărâţi a
asigura menţinerea ordinii teritoriale actualment
stabilite în Balcani, am hotărât să încheiem un pact
de Înţelegere Balcanică‘‘.5
Pe plan local,cele patru state semnatare puneau în practică aceste principii garantându-şi
reciproc frontierele balcanice. Se angajau să se consulte în probleme ce le puteau afecta interesele,
legându-se să nu întreprindă vreo acţiune politică
,,faţă de orice altă ţară balcanică nesemnatară a
prezentului acord fără aviz prealabil‘‘(articolul 2).
Părţile se obligau,concomitent, să nu-şi asume vreo
obligaţie faţă de vreo ţară balcanică fără consimţământul celorlalte părţi (articolul 2 ). Ultimul
articol prevedea că pactul,,era să facă obiectul unei
cercetări favorabile din partea părţilor contractante‖.6
Noua organizaţie antirevizionistă a fost
întâmpinată diferit în funcţie de poziţia statelor faţă
de marile probleme ale securităţii şi păcii. Participând în mod activ la politica acestei ogranizaţii
antirevizioniste, România a considerat-o ca unul din
instrumentele importante, destinate să ocupe un loc
central în lupta pentru apărarea şi menţinerea statuquo-ului său teritorial.
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Ion Iancu VALE
(ROMÂNIA)

Vis cu Rainer Maria Rilke
Era după amiază și am adormit pe canapeaua din sufragerie.
La un moment dat o voce bărbătescă mi-a zis, imperativ aș considera:
,,Scoală-te și scrie ce-ți spun eu, că ai să uiți‖.
După ce am ascultat, reținînd cu acuratețe tot ce îmi dictatase Glasul, m-am trzit brusc din somn,
și cum pe măsuța din fața canapelei aveam cele necesare
scrisului, am așternut pe hârtie următoarele:
,,Am venit pe lume cu un singur ochi/ O singură mână/
Și un singur picior/ Dar mă simt bine/ Căci, chiar și așa,
pot să-l citesc/ Pe Rainer Maria Rilke.‖
Tulburat, confuz (mai ales că am citit foarte puțin din
acest mare poet german, alții fiind poetii mei preferați)
am căutat și nesperat de repede, am descoperit,
aproape sărindu-mi în ochi, următoarele versuri scrise
de catre Rainer Maria Rilke:
,,Stinge-mi lumina ochilor/ Te pot vedea/ Acoperă-mi urechile
Te aud ușor/ Fară picioare către Tine pot umbla/
Și fără gură pot să Te implor/ Frânge-mi în două brațele/
La fel te va cuprinde inima-mi / Oprește-mi
inima în loc și creierul va bate/ Iar de-mi azvârli în creier foc/
Pe sânge te voi duce mai departe.‖
M-am întrebat atunci, și mă tot întreb în continuare:
Ce-o fi însemnând asta, Doamne?!

Rainer Maria Rilke

296

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Isabela VASILIU-SCRABA
(ROMÂNIA)

Românismul lui Mircea Eliade și „teroarea istoriei”
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/romanismeliade/

Motto: „Acum istoria terorizează pur și simplu, pentru că tragediile provocate de ea nu-și mai găsesc justificarea și
absolvirea‖ (M. Eliade, 14 martie 1944 în Jurnalul portughez). ―Dacă regimul de la Bucureşti poartă un stigmat, este
acela de a fi fost instaurat de armata sovietică de ocupaţie, fără legitimitate şi fără vreun acord, oricât de minim, al
poporului român. Toată lumea ştie cum au fost falsificate alegerile de după război‖ (v. Virgil Ierunca, 1973 în vol.:
Dimpotrivă, Bucureşti, 1994, p.183).

Dintr-o serie de texte deja publicate, Mircea
Eliade intenționa în 1936 să alcătuiască un volum
(1) care să preia titlul articolului România în eternitate. În acest text, asistentul Profesorului Nae Ionescu înfățișase, cu un strop de ironie, cele două planuri
ale timpului istoric, planul eternității valorilor culturale și palierul temporal pe care se exercită teroarea
istoriei, evidențiind discrepanța lor prin două aspecte: Pe de-o parte nemurirea unei nații printr-un
creator de geniu (Eliade oferă exemplul nemuririi
Danemarcei prin Kierkegaard), pe de alta, politica
de „eternizare‖ a României prin cea mai nedreaptă
judecată asupra românilor împrăștiată de neprietenii
noștri în interbelic și, cu mai mult spor, după 1990
(vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Indicii de manipulare
în eseistica unui fost discipol al lui Noica; https://marianhociung.wordpress.com/2012/10/2
9/isabela-vasiliu-scraba-indicii-de-manipulare-ineseistica-unui-fost-discipol-al-lui-noica1909-1987dl-ion-papuc/ ). Pe la începutul articolului său din
1935, Mircea Eliade a menționat părerea filozofului
Nae Ionescu după care „singura datorie a unui stat
este de a îngădui și ajuta pe orice om să creeze‖.
Desigur, Nae Ionescu se referea la un stat liber. Nu
la perioada după război care „a pus în funcțiune întregul arsenal de constrângere fizică și spirituală
pentru a înăbuși aspirația elementară a omului de ași afirma personalitatea, de a fi el însuși, în marea
competiție a competențelor și valorilor în societate‖
destineliterare@gmail.com

(apud. Șerban Papacostea, Crima regimului comunist, citat în art.: Isabela Vasiliu-Scraba, O carte
premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești‖: Virgil Ciomoș, Timp și eternitate).
După 23 de ani de totală cenzurare, „torționarii
minții și ai sufletelor‖ aveau grijă ca în mediul universitar comunist scrierile „celui mai mare orientalist al lumii‖ să fie îndepărtate chiar și din enumerarea reperelor bibliografice. Asta ca să nu vorbim și
de cenzurarea apariției prin librării a cărților istoricului religiilor, tipărite și ne difuzate sau scoase din
planurile editoriale. Spre exemplu, comisia ideologică a PCR blocase volumul Aspecte ale mitului din
1973 și până în 1978. Înainte de 1990, în timp ce
scriitorii ruși erau „tipăriți în serii de OPERE COMPLETE, în condiții ireproșabile‖, scriitorii români
„care scăpaseră de interdicția totală nu s-au bucurat
decât de OPERE ALESE, cenzurate și trunchiate, în
ediții sărăcăcioase, pe hârtie de ziar‖ (cf.Marin
Nițescu, Sub zodia proletcultismului, București,
1995, p.86).
Biblioteca Academiei R.S.R. nu acceptase
arhiva din tinerețe a lui Eliade ajunsă după niște ani
în posesia lui Handoca. În toamna anului 1978 Sorin
Alexandrescu încă mai spera că va putea realiza
„Biblioteca Mircea Eliade‖ din arhiva rămasă la
București, cca 4000-5000 de titluri (vezi vol. Mircea
Eliade în arhiva Securității, Ed. Mica Valahie,
București, 2008, pp.152-153). Într-o scrisoare din
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anul când fusese ales doctor honoris cauza la Sorbona, Eliade îi comunica lui Noica dorința de a dona
Academiei arhiva sa din țară, donație refuzată de
„torționarii minții‖, adică de ideologii comuniști din
structurile de vârf care aveau să refuze și donația
academicianului Eliade din 1984 ajunsă cu chiu cu
vai la Biblioteca Centrală Universitară si probabil
arsă in decembrie 1989. Nici arhiva sa de la Paris,
din Place Dulin, n-a avut în cripto-comunismul de
după 1990 o soartă prea bună. Dar, cu arhiva din
București, s-a putut folosi una din strategiile securiste de recuperare a exilaților publicându-li-se pagini de tinerețe. Exact la vremea când oficialitățile
comuniste tot amânau apariția traducerii volumului
II de Histoire des croyances… ajuns în librării după
moartea autorului.
Odată cu înlăturarea comunismului s-au făcut
bani buni prin publicarea lui Mircea Eliade, „fost
condamnat pentru infracțiuni politice‖, cum scria
Securitatea despre Constantin Noica (vezi Cartea
albă a Securității, București, 1996, p. 494-495), „vinovat‖ că a vrut să publice în 1957 un volum despre
Hegel (vezi, Isabela Vasiliu-Scraba, Cât de subversiv putea fi Noica, în rev. „Meandre‖, Alexandria,
nr.1-2 (22-23)/ 2009, pp. 80-81;
http://www.romanianstudies.org/content/2010/02/isa
bela-vasiliu-scraba-cat-de-subversiv-putea-fi-noica/
) la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (singura
editură de atunci) dând manuscrisul redactorului Z.
Orenstein/ Ornea (vezi Luciana Pop, Constantin
Noica şi criticii săi din Securitate, în ―Ziua‖ din 31
martie 2007, precum și I. Spânu, Cine l-a turnat pe
Noica la Securitate?, în «Ziua» din 7 aprilie 2007).
Chiar și „vinovăția‖ lui Eliade care a consemnat în
Jurnalul portughez pe 2 iulie 1941 date privitoare la
masacre, deportări, violuri totalizând pe durata unui
singur an 400000 (patru sute de mii) de victime
printre românii din Basarabia si Bucovina de Nord
(provincii invadate în 1940 de Stalin în bună înțelegere cu Hitler) a fost „pedepsită‖ de fosta Editură
Politică a Partidului Comunist Român care a făcut
dispărute în a doua ediție informațiile istorice aruncând o lumină neconvenabilă asupra regimului
comunist ( vezi vol. I al Jurnalului portughez, Ed.
Humanitas, 2006): „Am regăsit (în 1941) Basarabia
românească ruinată, pustiită și îndoliată, cu populația decimată prin executări și deportări…am găsit
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ruine încă fumegânde, pretutindeni morminte,
300000 (trei sute de mii) de case goale ale celor deportați, văduve, orfani, lacrimi, durere‖ (pr.Vasile
Țepordei, Amintiri din Gulag, apud. N. Dima). La
reeditarea din 2010, Editura Humanitas a cenzurat
Jurnalul portughez, de la 30 iulie 1941 trecându-se
(în zbor) la 20 iulie 1941.
Prin Legea nr. 217/2015 zisă „Al. Florian‖
(2), au căpătat obligativitate fostele formulări ale
poliției politice din epoca dictaturii comuniste.
Stampilarea ca „autor controversat ideologic‖ a devenit brusc eficientă în direcția cenzurării, fiind pusă
la lucru de Institutul Cultural Român din Spania cu
prilejul centenarului nașterii lui Vintilă Horia (Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade, Vintilă Horia și un
istoric răpit prin Berlinul de est;
https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavsauredecei/ ). In România n-au lipsit nici „protocroniștii‖, gen Sorin Lavric care încă din 2012 exporta
la Chișinău „păsăreasca‖ Securității comuniste în
conferința sa despre Nae Ionescu, pe care l-a numit
„delincvent ideologic‖. La data de 23 iunie 2015
(când s-a votat legea 217/ 2015) în categoria „delicvenților politici‖ au intrat automat toți interbelicii
(Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu,
Horia Stamatu, Eugen Ionescu, Vintilă Horia, etc.),
scriitori universali a căror „infracțiuni‖ au rezultat
(la vremea ocupației României de către armatele
sovietice) printr-un hocus-pocus facilitat de impunerea retroactivității legilor.
Durerea criptocomuniştilor (cu orizontul lor
intelectual mutilat de învăţământul ideologic obligatoriu până în decembrie 1989) a fost că Eliade, Cioran, Noica și ceilalți mai înainte menționați s-au
născut (cum spunea Ion Negoițescu despre Eliade la
Radio Europa Liberă) „sub auspicii favorabile, formându-se și confirmându-și mai întâi vocația într-o
Românie liberă, prosperă și contemporană intelectual cu Europa căreia, prin civilizație și istorie îi
aparțineau atunci pe deplin‖ (I.Negoițescu). După 23
august 1944, conform principiului de bază al injustiţiei comuniste, legea penală a pedepsit retroactiv
fapte care, la data săvârşirii lor, nu erau considerate
ca infracţiuni. În 10 ianuarie 1945 directorul ziarelor
―Adevărul‖ şi ―Dimineaţa‖ scria că ―principiul neretroactivităţii‖ nu trebuie luat în seamă, fiind o
―ficţiune juridică‖ (vezi E. Socor în ―Curierul‖,
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apud. Gh. Vlăduţescu, Neconvenţional, despre filozofia românească, Bucureşti, 2002, p.175).
Cenzurat și confiscat de „nomenclatura parazitară‖ aservită intereselor sovietice ( vezi Șerban
Papacostea, Crima regimului comunist, Revista
„22‖, Anul XVIII, Nr.8 (885), din 20-27 februarie
2007, p.15), scrierile lui Eliade, scriitor și savant de
renume mondial, au pătruns masiv prin librăriile
românești abia după căderea comunismului. Din
nefericire, inerția lipsei de bunăvoință față de Mircea
Eliade - manifestată de ideologii cu putere de decizie
din tabăra „internaționaliștilor‖ (3) grupați după
1990 în G.D.S.-ul înfiinţat de Brucan -, a putut fi
percepută chiar dincolo de avantajele bănești pe care
le-a adus academicianul Eliade în postcomunism
editorilor săi (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Acad. M.
Eliade și neoiobăgia ideologică postdecembristă:
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-acadmieliade/ ). Fiindcă nici după
un sfert de secol în cultura românească postdecembristă nu s-a ajuns la tipărirea operelor complete ale
lui Mircea Eliade
(https://www.youtube.com/watch?v=GUvdVrPmFb)
Chiar și ineditele i-au fost publicate întâi în
occident. Cel mai important volum eliadesc apărut
postmortem a fost Jurnalul portughez apărut în 2001
în traducere spaniolă la Barcelona, apoi în America
în traducere englezească. Deși oferit lui Handoca de
traducătorul spaniol încă din 2001, originalul românesc a apărut abia în 2006 cu mulțime de greșeli,
necesitând o ediție oarecum îmbunătățită în 2010,
dar la fel de incompletă față de ediția spaniolă. Numai că, așa cum am menționat anterior, în 2010 fosta
Editură „Politică‖ a Partidului Comunist Român,
odată cu reeditarea a cenzurat însemnarea din 2 iulie
1941 unde Eliade enumerase ororile și crimele regimului comunist sovietic din timpul ocupației de un
an a Basarabiei și Bucovinei de Nord (4).
Memorabilă rămâne și topirea în anul de
grație 1991 a volumului Meșterul Manole, antologie
de texte eliadești pe teme etnologice realizată de
profesorul emerit Petru Ursache (5). Din inițiativa
soților Ursache a apărut în 1993 volumul eliadesc
Arta de a muri (Ed. Junimea, Iași, 1993) împlinind –
ca să spunem așa – dorința exprimată de filozoful
religiilor de a tipări într-un volum articolele scrise pe
tema mitologiei morții.
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In ce privește proiectul României în eternitate, acesta a fost denaturat în mod diferit de „internaționaliști‖ și de opozanții acestora, axați preponderent pe coordonata istoricității. Primul care a încercat să „decupeze‖ românismul lui Eliade adunând
articole interbelice în vederea publicării unui volum
pe această temă a fost autorul textului Broasca
țestoasă cu un singur ochi (vezi Isabela VasiliuScraba, Eliade și unul dintre turnătorii săi anonimizați) care nu reușise din 1975 și până în 1984 a-l
face pe profesorul Mircea Eliade să dea apă la moară
detractorilor săi prin interviuri pe cât de insistent, pe
atât de zadarnic solicitate. Devenit regalist (6), acesta n-a apucat să ducă la bun sfârșit proiectul (7),
fiind în 1991 suprimat prin împușcare în ceafă conform tipicului KGB-ist (apud. Umberto Eco, citat de
Ted Anton). Ca urmare, au mai trebuit să treacă
zece ani până să se materializeze proiectul de „înverzire‖ a lui Mircea Eliade pornit din tabăra foștilor
comuniști „internaționaliști‖. După dezinteresul pentru literatura (de comandă) patriotică, găsim în Cartea albă a Securității ceva indicații asupra componenței „partidei internaționaliste‖ aflată în poziții
cheie încă din timpul primei secții de critică din cadrul nou înființatei Uniuni a Scriitorilor (în 25 martie 1949), secție „formată din Ion Vitner, Paul
Georgescu, Vicu Mândra, Nestor Ignat, Geo Dumitrescu, Mihail Cosma, Silvian Iosifescu și
Crohmălniceanu (vezi Marin Nițescu, Sub zodia
proletcultismului, București, 1995, p.67). Dar și informații despre oponenții acestei partide.
Alcătuirea unei antologii de texte „legionare‖
și despre „românism‖ devenise pentru „comuniștii
internaționaliști‖ cu atât mai stringentă cu cât Eliade
îi scrisese lui Scholem (8) - care îl elogiase în 1969
în volumul de 460 de pagini, Myth and Symbol.
Studies in Honour of Mircea Eliade (9) -, că el n-a
scris texte legionare. Volumul omagial Myth and
Symbol apărut în America n-a fost retipărit ori tradus
în țară nici până azi (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Un
fals filosof al religiilor -Andrei Pleşu- despre unul
autentic: Mircea Eliade;
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-plesueliade10/ ). La omagierea lui
Eliade au contribuit în 1969 savanţi de renume și
remarcabile personalităţi din ale timpului (G. Tucci,
P.Ricoeur, G.Dumezil, W. Mueller, E.Benz, U.
299

Destine Literare
Bianchi, E.Junger, G. Spaltmann, universitarii spanioli de origine română: Vintilă Horia, George
Uscătescu şi scriitorii Emil Cioran şi Vigil Ierunca,
etc.).
Desigur, a-l scoate pe Eliade fascist cu tot
dinadinsul nu era un lucru inedit în cultura comunistă (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Eliade și detractorii lui, sau, Răfuiala oamenilor de rând cu
omul superior:
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-eliadedetractori4/ ). Și nici în prelungirile acesteia de după 1990 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Vintilă Horia ostracizat, sau, Meandrele receptării primului scriitor ne-francez laureat
al Premiului Goncourt:
https://isabelavs2.wordpress.com/vintilahoria/isabelavs-vintilahoriacentenar/ ). Dar anii de
după 1990 au adus o noutate neașteptată: „Înverzirea‖ lui Eliade a devenit în post-comunism brusc
ambiguă.
Ambiguitatea transpare limpede din entuziasmul editurii nemțești de dreapta, bucuroasă a
publica traducerea biografiei alcătuită de Florin Țurcanu, Mircea Eliade. Der Philosoph des Heiligen
oder im Gefaengnis der Geschichte. Eine Biographie. Edition Antaios, Schnellroda, 2006 (10).
Odată cu publicarea traducerii germane, cum
vedem, titlul a fost sporit, adăugându-se „Eliade ca
filozof al tărâmului de dincolo/ al sacralității‖. Prin
noua sa înfățișare, „prizonieratul în istorie‖, - instrumentalizat politic în viziune cripto-comunistă de
F. Țurcanu (11), - în cartea sa din 2003 publicată în
2005 de fosta Editură Politică a Partidului Comunist
-, apare ușor cârmit către o accepțiune ținând de
mistica platonică din mitul peșterii unde se vorbește
de „prizonieratul‖ părții divine a sufletului în trup
(vezi Isabela Vasiliu-Scraba, The «Opening of the
skies» in a platonic myth and in the «Mioritza» ballad;
http://tribuna-magazine.com/the-opening-ofthe-skies-in-a-platonic-myth-and-in-the-mioritzaballad/ ). Cu asemenea adaos (care i-ar fi scandalizat
aici pe cenzorii cripto-comuniști în permanentă
alertă față de pericolul „misticist‖), titlul german al
cărții nu-l înfățișează pe Eliade ca simplu „prizonier‖ al istoriei, victimă a teroarei acesteia.
Nici tipărirea textelor în ghilimele „legionare‖ la
Editura Dacia într-o colecție coordonată de roman300

cierul Radu Mareș (trecut și ca redactor al cărții), și
nici anunțarea apariției ca „eveniment editorial senzațional‖ de către Sorin Alexandrescu („Ziua‖, 24
aprilie 2000) nu sunt lipsite de ambiguitate. E suficient să ne gândim că Radu Mareș (în calitate de
director al Editurii Dacia) nu s-ar fi compromis cu
prostiile înșirate de comunista franceză Alexandra
Laignel-Lavastine despre Noica sau despre Eliade și
ceilalți. În schimb, pentru Humanitas, fosta Editură
„Politică‖ a P.C.R., asemenea traduceri dovedesc
fără discuție o continuare a politicii de îndoctrinare
comunistă. Cu o ambiguitate înadins accentuată, Ion
Papuc a scris despre Eliade care, în opinia sa, a fost
și nu a fost legionar.
Deja din 1990 apăruse o antologie (Mircea
Eliade, Profetism românesc, vol. I-II) de exaltare a
„românismului‖ apăsând pedala patriotismului eliadesc s-ajungă a consona cu naționalismul de comandă al Pseudo-României (12) dinainte de 1989.
Ivite din tabăra opusă comuniștilor internaționaliști,
volumele puneau pe piață atât articole anticomuniste cât și selecții din publicistica interbelică.
Al doilea volum are subtitlul România în eternitate
(Ed. Roza Vânturilor, București, 1990), după articolul reprodus la pp.127-129.
Acest text se poate citi și în volumul: Mircea
Eliade, Texte „legionare‖ și despre „românism‖
(Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 138-140) unde
se regăsesc vreo șase articole eliadești selectate mai
înainte de ideologii comuniști Alexandru si Radu
Florian pentru volumul lor (colectiv) din 1994,
Ideea care ucide, unde nu este vorba de ideea comunistă. Fiindcă susținătorii totalitarismului comunist
preferă să nu vorbească de milioanele de victime ale
ideii comuniste. Ei se fac a nu știi de cele aprox. 300
de temnițe politice cu care ocupantul sovietic a împânzit teritoriul României, fără sediile de anchetă ale
Ministerului de Interne condus de Teohari Geogescu
și apoi de Alexandri Drăghici care după 1990 a fugit
la Budapesta.
Stoljenițin, născut în 1918, avansase un
număr de victime ale comunismului sovietic de 65
de milioane de oameni. Gorbaciov le-a micșorat la
40, în timp ce St. Courtois, coordonatorul Cărții
negre, mărturisea următoarele: „vous n‘imaginez pas
le travail acharné qui m‘a couté, meme les 20 millions, pour les faire accepter par mes collaborateurs,
destineliterare@gmail.com
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tous, comme moi, anciens admirateurs de l‘URSS‖.
Mircea Eliade consemna la vremea când era
atașat cultural la Legația României din Portugalia
(13) că faţă de ceilalţi asasini politici, comuniştii,
―asasinii roşii‖ operează la scară mare: ―de la milioane în sus‖ (v. M. Eliade, Jurnalul portughez, 28
ianuarie 1943, București, 2010, p.141): ―Când îmi
închipui cum vor pieri elitele româneşti, cum se vor
suprima personalităţile, cum se vor desţăra sute de
mii, poate milioane de români, ca să piară ghimpele
român din marea comunitate slavă, mă apucă un fel
de disperare‖, nota Mircea Eliade pe 9 martie 1944
(Jurnalul portughez, 2010, p.204).
Deși interesate în felul lor propriu de „românismul‖ lui Eliade, nici una din cele două foste
orientări comuniste (una internaționalistă și alta
naționalistă, oarecum perpetuate după 1990 prin
aceleași condeie) se pare că n-a apreciat articolul
scris de Mircea Eliade în 1984: Teroarea istoriei și
destinul românesc („Cuvântul Românesc‖, an IX,
nr.99, iulie 1984). Pentru că foștii comuniști din
ambele tabere nu percepuseră „teroarea istoriei‖ de
care scria Eliade. Altminteri n-am fi auzit niciodată
de ei.
Teroarea istoriei de care a scris Eliade a fost
înțeleasă cu justețe doar de fostul deținut politic Ion
Varlam. Acesta, observând cât este de aberantă mult
vehiculata sintagmă a „asumării trecutului‖, scria pe
21 decembrie 2015 că „trecutul României care s-a
încheiat odată cu prăbușirea comunismului…nu le
aparține românilor‖. Ei au fost prizonierii „sistemului politic care a fost expresia crimei organizate‖.
Românii „nu pot prin urmare în nici un chip să-și
asume acest trecut‖ (Ion Varlam). Mircea Vulcănescu, atunci când a precizat că „nu crede în politică‖
pentru că nu dorește „fericirea lumii cu de-a sila‖ a
adăugat : „nu vreau omul abstract, „umanitatea‖, ci
omenia‖. La fel gândea si Eliade când scria despre
umanismul marxist că justifică păcatele omului
decăzut și îi validează resentimentele (Jurnal. 19701985, București, 2004, pp.224-233).
Note și considerații marginale
1.
M. Eliade face această precizare dintr-o notă
a articolului Profesorul Nae Ionescu. Textul a stat la
baza postfeței la volumul de publicistică Nae Ionescu, Roza Vânturilor (1937, ediție anastasică la editudestineliterare@gmail.com

ra cu același nume în 1990). A se vedea și Isabela
Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și Nae Ionescu;
https://isabelavs2.wordpress.com/nae-ionescu/naeeliade-eng/ , cuprins în volumul bilingv românenglez: În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu
prin discipolii săi: P. Țuțea, Cioran, Noica, Eliade,
M. Vulcănescu și V. Băncilă (Ed. Star Tipp, Slobozia, 2000, pp. 93-109).
2.
După înlăturarea Cortinei de fier, în Franța a
fost promulgată pe 13 iulie 1990 legea zisă „FabiusGayssot‖ . In România a apărut Ordonanța 31/ 2003
căreia îi urmează Legea 217/ 2015. In 2004 Aristide
Ionescu publica textul revelator prin însuși titlul
ales: Se încearcă reabilitarea agenţilor care au
acţionat pe teritoriul României (A. Ionescu, în rev.
―Origini/Romanian roots‖, vol.VIII, No. 4-5 (8283), April-May 2004, p.90). Si după opinia lui Radu
Portocală, „diplomația română nu mai există de
șaizeci de ani, de când Ana Pauker a preluat portofoliul Afacerilor Externe‖ (Diplomația ca formă de
eșec, în „Ziua‖, 6 iul. 2007). Ion Varlam observase
că România comunistă a fost o „falsă Românie a
celor care înfăptuiau la fața locului proiectul politic
al unui alt stat‖ (Ion Varlam). In același sens, Virgil
Ierunca scria despre „ocupația străină‖ reprezentată
de „regimul comunist al Anei Pauker‖, în care
România a devenit „o gubernie penitenciară‖ (vezi
V. Ierunca, „Schimbarea la față a lui Tudor Vianu‖,
în vol.: Românește, București, 1991, p. 119).
3.
Ne referim la interceptarea și confiscarea
volumelor trimise prin poștă de Eliade din SUA și
neajunse la destinația lor din Republica Socialistă
România (vezi scrisoarea lui Mircea Eliade către
Ștefan Fay din 23 noiembrie 1883 în rev. „Origini.
Romanian Roots‖, vol.XIII, No. 6-7-8/ 132-133134, 2008, p. 16). Despre scriitorimea comunistă
divizată în tabăra considerată internaționalistă și cea
incriminată ca „naționalistă‖ (reprezentată spre exemplu de foștii deținuți politic Constantin Noica și
Edgar Papu entuziasmați de Eminescu) aflăm de la
Marian Popa că „tabăra internaționalistă se bazează
pe evrei, pe foști proletcultiști și tineri cultivați de
ei‖. După istoricul literar (apreciat de acad. Zoe
Dumitrescu-Bușulenga), tabăra „internaționaliștilor‖
și-a putut „amplifica punctul de vedere și interesele
cele mai concrete și mai mărunte prin mediile ziaristice și electronice occidentale‖ (Marian Popa, vol. II,
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Istoria literaturii de azi pe mâine, 26 aprilie 1964 –
22 decembrie 1989, București, 2001, pp. 238-239).
Intoleranțele foștilor proletcultiști ar fi răbufnit în
1971 cu ocazia centenarului nașterii lui Nicolae Iorga, needitat integral nici în timpul dictaturii comuniste, nici în post-comunismul care a păstrat (prin
intermediul acelorași persoane) hegemonia ideologică, schimbând macazul de la „ura de clasă‖, către
„ura de rasă‖ (apud. Ion Varlam, Necesitatea definirii totalitarismului). In 1981, centenarul lui Octavian
Goga ar fi folosit „internaționaliștilor‖ doar ca „pretext pentru critica naționalismului‖ (Marian Popa,
ibid.). Dan Brudașcu semnala în 2010 necesitatea
„reeditării întregii opere literare și jurnalistice a lui
Goga‖ (Castelul de la Ciucea într-o mai exactă prezentare; http://www.agero-stuttgart.de/REVISTAAGERO/COMENTARII/Castelul%20de%20la%20
Ciucea%20intr-o%20mai%20exacta%20prezentare
%20de%20Dan%20Brudascu.htm),
gândindu-se
probabil și la volumul „Mustul care fierbe‖, volum
mereu interzis (nemenționat nici în Wikipedia românească, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro
confiscată de o mafie cu interese ascunse;
https://www.scribd.com/doc/171896306/IsabelaVasi
liuScrabaWikipediaRo ) deși prezentarea lui Octavian Goga făcută de George Călinescu în Istoria
literaturii române de la origini până în prezent
(1941) împrumută mult din stilul acestei culegeri de
articole. Reeditarea ei ar avea darul de a lumina
oarecum culisele istoriei călinesciene (vezi Isabela
Vasiliu-Scraba, Radu Gyr despre falsificarea istoriei
literare la „acrobatul‖
George Călinescu;
https://www.scribd.com/document/192378090/Isabe
laVasiliuScrabaGandirea ) .
4.
Pe 2 iulie 1941 Mircea Eliade (consilier cultural la Legaţia Română din Portugalia) nota în jurnalul său că ―teroarea comunistă‖ ce a durat un singur an în Bucovina de Nord si în Basarabia s-a concretizat prin cca 400000 (patru sute de mii) de victime în rândul românilor. Dintre aceştia 75000 (şaptezeci si cinci de mii) au fost asasinaţi, 30000
(treizeci de mii) de femei si fete (uneori chiar fetiţe
de 10 ani) violate, 300000 (trei sute de mii) de români deportaţi, 180000 case arse, 1250 de mânăstiri
si biserici dinamitate (vezi M.Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri, vol.I, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2006). Demn de semnalat este faptul că
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M. Handoca, atunci când citează „bilanțul stăpânirii
rusești‖ (vara 1940-vara 1941) - în textul (inedit)
Anticomunismul lui Mircea Eliade din volumul său
Noi glose despre Mircea Eliade (Ed. Roza Vânturilor, 2006, p.117) -, ciupește la cântar (ca să spunem
așa), fiindcă el trece în zbor peste precizarea lui
Eliade referitoare la cifra de „400000 (patru sute de
mii) de victime în rândul românilor‖. Semnificativ
ne pare și faptul că el uită (ca din întâmplare) să
specifice că regimul rusesc din cele două provincii
smulse de Stalin era comunist. De altfel, ca să se
refere la anticomunismul lui Eliade se preocupă (ca
și Mihail Neamțu) de…„Bluzele albastre‖ si
Alexandru Sahia (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Acad.
M. Eliade și neoiobăgia ideologică postdecembristă;
https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/
isabelavs-acadmieliade/ ).
5.
vezi „Notă la a doua vârstă a ediției‖, în
vol.: M. Eliade, Meșterul Manole, Ed. Eikon, ClujNapoca, 2008, selecție de texte și note de Magda
Ursache și Petru Ursache: prefață P. Ursache, p.68.
A se vedea și Isabela Vasiliu-Scraba, M. Eliade în
lectura profesorului P. Ursache, în volumul omagial: Petru Ursache. Omul bun al culturii românești,
Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2015, pp.516-519.
6.
Scos urgent din țară de către regimul postcomunist care l-a „deturnat‖ de pe șoseaua
București-Ploiești, Ex-Regele Mihai a fost la Chicago în primăvara anului 1991. După relatările Terezei
Culianu-Petrescu, fratele ei ar fi fost amenințat cu
moartea „dacă mai lucrează cu Regele‖ („Observatorul Cultural‖, nr.87/ 23 oct. 2001). Pe 10 iulie 1999
Cristian Livescu semnala „știrea adusă dintr-o vizită
peste ocean a încruntatului ministru de interne Dejeu, conform căreia FBI consideră că mult căutatul
killer de la Chicago se află în România si că el
trebuie doar prins, anchetat si dat pe mâna justiției.
Declarația a rămas, cel puțin până la scrierea acestor
rânduri (10 iulie 1999) si la o lună si mai bine de la
emisia ei, vorbă în vânt‖ (vezi Cristian Livescu, Din
nou despre Culianu, renascentistul, în rev.
„Asachi‖, Piatra Neamț, Anul VIII, Nr. 126, august
1999, p.6; a se vedea și 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, în rev. „Cetatea Cultudestineliterare@gmail.com
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rală‖,
Cluj-Napoca,
sept.
2013;
https://www.scribd.com/doc/172864407/IsabelaVSc
rabaCulianuIpotezAsasin ). Insistând sine die să-l
determine pe Mircea Eliade să intre în vorbă cu calomniatorii care l-au tot atacat fără să-i poată diminua faima de care se bucura în America, în Japonia
sau în Europa occidentală, Culianu s-a făcut mereu
că nu pricepe cauza rezervei academicianului Eliade
exprimată limpede într-una din scrisori: ―Nu cred că
se poate scrie o istorie obiectivă a mişcării legionare
(…). Documentele la îndemână sînt insuficiente. In
plus, o atitudine obiectivă poate fi fatală autorului.
Astăzi nu sînt acceptate decât (…) execuţiile pentru
majoritatea cititorilor europeni şi americani‖ (Mircea Eliade către Culianu pe 17 ian. 1978, în Dialoguri întrerupte, Iași, 2004; a se vedea și Şerban C.
Andronescu, A fost Culianu „discipolul‖ lui Eliade?
on-line:
http://www.scribd.com/doc/179318724/%C5%9Eer
ban-Andronescu-A-Fost-Ioan-Petru-Culianu%E2%80%9EDiscipolul-lui-MirceaEliade%E2%80%9C ).
7.
In volumul care preia file din dosarul de Securitate a lui Eliade s-a strecurat si o notă foarte probabil scrisă de I. P. Culianu după plasarea Adrianei
Berger în preajma profesorului Eliade (vezi Isabela
Vasiliu-Scraba, Eliade și unul dintre turnătorii săi
anonimizați, în rev. Acolada, Satu Mare, nr.1 (110)
ianuarie 2017) notă redactată înainte de incendierea
arhivei lui Mircea Eliade din 17 dec. 1985 (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și brațul lung al
Inchiziției comuniste;
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-eliadewikipedii5/ ). Se pare că sarcina de a scrie note informative despre Eliade nu a
putut fi ocolită de comunistul I.P. Culianu, mediatizat în R.S.R. la vremea când numele scriitorilor
români exilați după 1966 erau eliminate de peste tot,
iar cărțile acestora plasate la fondurile secrete ale
bibliotecilor
(vezi
Isabela
Vasiliu-Scraba,
Micșorarea lui Eliade si gonflarea lui Culianu prin
felurite tertipuri;
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-culianugonflat19/).
Mediatizarea
profesorului de română de la Universitatea din Groningen s-a realizat și printr-un interviu luat prin
1984 în Olanda de comunistul Andrei Oișteanu, nedestineliterare@gmail.com

pot de frate al „groparului culturii românești‖, cum a
fost supranumit Leonte Răutu, înlăturat în anii
optzeci din postul de rector al Academiei Ștefan
Gheorghiu si intrat după 1990 în atenția jurnaliștilor
străini cu simpatii de stânga. Ion Varlam (unicul
exilat român neinvitat de cripto-comuniști la
sărbătorirea oficială a lui Paul Goma din toamna
anului 2015), observase „pseudo-identitatea‖ nomenclaturiștilor din echipa Anei Pauker precum
Leonte Răutu (/Oișteanu/ Oigenstein) sau Silviu
Brucan în cartea sa Pseudo-România. Conspirarea
deconspirării (Ed. Vog, București, 2004, p. 66).
Ultimul (care în „Scânteia‖ ceruse la vremea tinereții sale condamnarea la moarte a acad. Gh. Brătianu, ucis apoi în temnița de la Sighet) a fost relansat
după 1990 ca democrat nevoie mare și fondator al
Grupului de Dialog Social. „În 1994 Petre Roman a
susținut în fața Comisiei de Studiere a Evenimentelor din Decembrie că Silviu Brucan a fost cel care a
insistat ca soții Ceaușescu să fie lichidați în orice
fel‖(www.art-emis.ro/analize/1716).
8.
In 1950 Mircea Eliade vorbise la Ascona cu
acest profesor din Ierusalim. Profesorul Eliade s-a
întâlnit cam nouă ani cu C.G. Jung căruia obișnuia la
Ascona să-i povestească visurile (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea spirituală în receptarea în țară
și visul premonitoriu al lui Mircea Eliade, în rev.
„Argeș‖, Pitești, An VIII (XLIII), Nr. 12, decembrie,
2008, p.24;
http://isabelavs.go.ro/Articole/Premonitia_lui_Eliad
e.htm ).
9.
În articolul „Moștenirea lui Eliade‖ cuprins
în numărul „Mircea Eliade‖ al revistei „Origini.
Romanian Roots‖, Norcross, SUA (vol. XIII, Nr.
132-133-134/ 2008, p.73), Petru Ursache scria că la
Ascona, Scholem (cu zece ani mai în vârstă decât
Eliade) îi mărturisise în 1950 acestuia că i-a citit
„toate lucrările de mitologie și de istoria religiilor,
chiar și Yoga din 1936‖. Contribuția profesorului
Mircea Eliade la volumul omagial scos în 1967 când
G. Scholem împlinirea 70 de ani poartă același titlu
cu ultimul volum care i-a apărut în 1986 la Paris:
Briser le Toit de la Maison (Cahier de L-Herne.
Mircea Eliade, Paris, 1978, p.404). Probabil de
aceea volumul din 1986 nu i-a fost tradus lui Eliade
și publicat în România, unde, în plus, nici după
aproape jumătate de secol, nu s-a publicat traducerea
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volumului omagial Myth and Symbol. Studies in
Honour of Mircea Eliade (University of Chicago
Press, 1969, 460 p.) cuprinzând si un studiu semnat
de Gershom Scholem.
10.
În Wikipedia nemțească (exact ca și în Wikipedia românească!) ciudat de lacunară este fișa
„Eliade‖ (consultată pe 21 oct. 2016) de unde lipsesc
onorurile academice și unde nu apar menționate
toate cărțile sale. In plus, scrierile renumitului istoric
al religiilor (traduse și publicate cu mare promptitudine în germană) nu sunt menționate după anul
apariției ca și în Wikipedia.ro (vezi Isabela VasiliuScraba, Wikipedia citită printre rânduri, pe hârtie în
rev. „Vatra veche‖, Târgu Mureș, 2/2014, pp. 4650; http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVSWIKIPEDIAro19.htm ).
11.
F. Țurcanu a publicat în franceză (în 2003)
cartea sa tipărită în românește în 2005 de fosta
Editură Politică a Partidului Comunist (vezi Isabela
Vasiliu-Scraba, Abuz de imaginație: În strictă perspectivă istorică despre „prizonieratul‖ lui Eliade în
istorie, în rev. „Argeș‖, Pitești, An IV (39), Nr. 10
(280),
octombrie,
2005,
p.9;
https://www.scribd.com/doc/188004488/IsabelaVSc
rabaEliadeTurcanu ). Textul acestui articol a fost
inclus în volumul apărut în 2005: Isabela VasiliuScraba, Propedeutică la eternitate, Slobozia, 2004,
pp. 91-99.
12.
La 4 iulie 1990, odată cu publicarea academicianului Nichifor Crainic în două volume de
Poezii alese (Ed. Roza Vânturilor, București, 1990),
editorul scria că apariția acestora „arată că s-au
prăbușit zidurile nevăzutei temnițe și stăpâniri care
apăsa geniul românesc, punându-i sub obroc și
opreliște nume și opere‖. După legea 217 din 2015
au reapărut mai limpede ca niciodată zidurile
nevăzutei temnițe despre care unii s-au grăbit să
creadă că s-ar fi prăbușit împreună cu Cortina de
fier. Doar fostul deținut politic Ion Varlam a văzut
(și a argumentat foarte convingător) supraviețuirea
Pseudo-României dinainte de 1990.
13.
Un apropiat al familiei Eliade, dl. ing. Stelian
Pleșoiu (ajuns în SUA în 1979), îmi scria prin e-mail
că „placa expusă pe locuința lui Eliade din Cascais/Lisabona disparuse acum doi ani. Nimeni nu
știa nimic. După multe presiuni făcute de mine
(S.P.) împreună cu alții, pe cale legală, placa a
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reapărut din senin nu cu multă vreme în urmă‖
(5.XI.2016).
Tags: „Mircea Eliade‖ ; „Nae Ionescu‖ ; „Isabela
Vasiliu-Scraba‖ ; „Marian Popa‖ ; „internaționaliști
vs. naționaliști‖ ; „teroarea istoriei‖ ; „PseudoRomânia‖ ; „Ion Varlam‖ ; „Wikipedia‖ .
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Revista Destine Literare semnalează pentru dumneavoastră
MILAN RICHTER – SCURTA ȘI NEFERICITA VIAȚĂ A LUI MARILYN MONROE
Această dramă în
două acte (traducere în
limba română de Muguraș Maria Vnuck,
Editura Călăuza v.b.,
Deva, 2016, 333 pp.)
este una dintre cele mai
recente apariții editoriale. A fost prezentată
la Salonul Hunedorean
al Cărții (pe 20 octombrie, 2016). Cartea a fost lansată la Bistrița, în
prezența dramaturgului, iar o scenă din piesă a fost
jucată în premieră absolută, la teatrul din aceeași
localitate, cu ocazia Festivalului Internațional de
Teatru și Literatură ,,Liviu Rebreanu‘‘, care a avut
loc între 26 – 30 noiembrie, 2016. Este o pledoarie
între imaginea fascinantă și seducătoare a celui mai
celebru sex-simbol, glamour și decădere morală în
care ,,Hollywood e locul unde se pot plăti o mie de
dolari pentru un sărut și cinzeci de cenți doar pentru
sufletul tău‘‘ (p. 17), dar și o poleială artificială,
care sub haina milei și a iubirii, scoate la iveală
dorința totală de distrugere. Așa după cum afirma
Marilyn Monroe, viața însăși este jertfa pe care o
acceptăm de bună voie: ,,a iubi, înseamnă a-i da
cuiva puterea de a te distruge.‘‘
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Într-o corespondență particulară, Passionaria Stoicescu spunea: ,,Deșteaptă cine a făcut traducerea, deștept cine a izbândit coperta, deșteaptă editura care a scos cartea, deștept Prof. Dr. Dorel Cosma, Directorul Centrului Cultural ,,George Coșbuc‘‘
Bistrița, pentru măreția spectacolelor organizate acolo și pentru măreția gesturilor sale! Deșteaptă și biata Marilyn, că s-a lăsat ucisă la vreme, ca să trăiască
și peste vreme, înviată atât de deștept de Milan Richter! Spirit al meu, abia aștepți, să te deștepți printre
deștepți!‘‘
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PAULINA POPA – SUFLET DE STICLĂ / ÂME DE VERRE

Cu ocazia Salonului Hunedorean al
Cărții, care a avut loc
la Deva între 19-22
octombrie, 2016, Editura Emia și-a lansat
noua colecție de poezie, intitulată Colecția
Calliope. Una din cele
nouă muze ale mitologiei antice grecești, anume cea a poeziei epice și a
elocvenței a inspirat-o pe editoarea și poeta Paulina
Popa să inițieze această serie de cărți scrise în română – engleză sau franceză, un fel de canon liric, o
provocare versificată, la care a așteptat răspunsuri
din partea a doi poeți de talie internațională (Linda
Bastide din Franța și James Meredith din Irlanda).
Inedite, cărțile au fost realizate într-o condiție
grafică excepțională.
Suflet de sticlă / Âme de verre (traducere în
limba franceză de Elisabeta Bogățan și Linda Bastide, Editura EMIA, Deva 2016) este un volum de
versuri în care sufletul Paulinei Popa arde total, topindu-se în puritatea sticlei, într-o transparență perfectă. Nu există niciun ascunziș sau pudoare falsă.
Postura în care apare nu este cea a unei domnișoare
cu bucle lungi și blonde din sec. al XVIII-lea sau
XIX-lea, care cochetează cu poezia, ci un amestec
extrem de bine dozat, un control precis asupra cuvântului simplu și inefabil.
Poemul ei tâșnește din trăiri de suflet, fiind un
rezultat uluitor de sensibilitate, ce pendulează între o
tinerețe, o puritate, o abnegație și o trăire de copil,
ajuns acum la momentul femeii mature. Este rar ca
în zilele noastre să mai găsești atâta finețe, dar mai
ales candoare și bucurie de a împărtăși și celorlalți
din preaplinul sufletului. Paulina Popa observă sau
se auto-analizează nu cu încrâncenarea și angoasele,
nu cu tristețea sau resemnarea atât de obișnuite
poeziei postmoderniste contemporane. Nu există
constrângeri în universul ei, există doar transparență,
dorință de comunicare, seninătate și dragoste, toate
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extrem de fin dozate. Există candoare, dorință de
iubire necondiționată, o sete de absolut, de a oferi și
de a primi, luminozitate și abnegație, niciodată tenebre sau apăsări.
Cartea este o sinteză bine gândită a concepției
poetei asupra poeziei. De altfel, ea a fost dintotdeauna o scriitoare dezarmant de sinceră, așa cum mărturisește, un suflet de sticlă. Aici nu vorbim de răceala materialului fizic în sine, ci de transparența și
claritatea lui. Ea știe precis că tot ce iubește este
frumos, dar nu neapărat în sensul categoriei estetice,
a ideii de artă pentru artă. Așa cum îl percepe și îl
așterne pe hârtie, frumosul este ochiul atoatevăzător,
care se pogoară din înaltul divin, pentru a-i oferi
inspirația. Totul este perfect. El se prezintă într-o
manieră aproape fizică, palpabilă, sub forma unei
mingi de aur, dar nu este acel fulger globular, distrugător. Trăirile pe care i le conferă poetei sunt un
imens izvor creator, o energie inaccesibilă muritorilor de rând. Din acest proces al genezei, ,,se stârnește o furtună‘‘ (cea a creației și a simțămintelor din
sufletul ei), pe care nimic nu o mai poate stăvili (Sufletul de sticlă, p. 8). Poezia irumpe, triumfă. Nu mai
este doar acea trăire interioară, poeta dezvăluinduse, sufletul ei aparținând tuturor, versul devenind o
odă a bucuriei: ,,te bucurai și te scăldai în mirosul
lor de flori tinere/ ca și cum te-ai fi scăldat în vinul
de nuntă/ așa... ca un mire‘‘ (Atâtor veri, p. 10).
Sunt cuvinte ce amintesc de nunta din Cana Galilei.
Lirica ei este străbătută de lumină, puritate și absolut. Cu remarca specială că autoarea nu reține nimic
din preaplinul sufletului, sentimentul de egoism nu
există. Ea împarte și oferă, așa cum o dovedește titlul cărții, împletirea aceasta fină dintre realul și divinul care o binecuvântează, redându-i o libertate
greu de atins sau de înțeles de către cei ,,nechemați‘‘
să se închine la ,,sticla pictată‘‘ a sufletului ei, ca la
o icoană sfântă, îngenunchind la pământ.
Paulina Popa scrie o lungă poveste de iubire,
lucru dovedit și prin aceea că ultimul vers al oricărui
poem, devine titlul următoarei poezii. O înlănțuire
firească între divin și diafan.
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UN PERIPLU LITERAR TRANSATLANTIC CU LUCIAN BLAGA ȘI RADU STANCA ÎN
POSTERITATE

În peisajul cultural românesc de la
început de secol XXI,
când în România activează peste 6000 de
edituri, dintre care cele
mai multe tipăresc
cărți fără să-și asume
și
responsabilitatea
trimiterii lor spre cititori, o problemă vitală
este modul cum circulă
lucrările cu adevărat
esențiale. De curând, am urmărit un veritabil periplu
pe care criticul și istoricul literar Anca Sîrghie l-a
făcut în marile centre ale României cu două cărți
remarcabile, după ce (aici este surpriza paradoxală!)
mai întâi ele au fost prezentate în câteva comunități
ale românilor americani. Este vorba despre cărțile
recente, de mare interes pentru istoria literară a contemporaneității, în măsura în care ele readuc în
atenție pe Lucian Blaga și pe Radu Stanca. Așa cum
am mai semnalat în presă, volumul-document intitulat de Anca Sîrghie Lucian Blaga și ultima lui
muză a fost remarcat de juriul filialei sibiene a Uniunii Scriitorilor din România, care în luna mai 2016,
pe când autoarea se afla în America, a răsplătit-o cu
Premiul ,,Octavian Goga" pentru anul 2015. Puțini
sunt cei care știu (iată un al doilea fapt inedit!) că
înainte de a fi fost așternut pe hârtie, dialogul
doamnei Anca Sîrghie cu Elena Daniello, muza poetului, a circulat sub forma filmului documentar,
Amintiri despre Lucian Blaga a fost prezentat deja la
câteva festivaluri din țară și din America. Apărută în
această primăvară la Editura Technomedia din Sibiu,
ca și cea precedentă, recenta carte a scriitoarei, intitulată Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai, a completat florilegiul livresc pe care Anca
Sîrghie l-a oferit de-a lungul anului 2016 iubitorilor
de literatură, atât în țară cât și în străinătate.
La Centrul cultural ,,J.L.Calderon‖ din
București în 6 octombrie 2016 criticul literar Floren308

tin Popescu și profesorul Geo Călugăru au comentat
volumul mai sus menționat. Dintre cele 6 capitole
ale lucrării ce însumează 460 pagini, au fost remarcate în deschiderea cărții, cele 39 de rememorări ale
unor personalități care luminează aspecte inedite din
viața scriitorului. Ele sunt completate, într-o a doua
parte, cu câteva studii semnificative ale scriitoarei
din ultimii ani, studii dedicate poetului și dramaturgului Radu Stanca. Menționăm titlurile: „De la modelul eminescian la baladele lui Radu Stanca‖, „Literatura germană și poezia lui Radu Stanca‖, „Sonoritatea muzicală a versului în poezia lui Radu Stanca‖
,,Destin baladesc la Radu și la Dominic Stanca‘‘, sau
„Radu Stanca și Teatrul de Păpuși din Sibiu‖. Reportajele realizate la mai multe lansări de carte dovedesc, pe de o parte, adevărul că importanța genialului Radu Stanca trebuie înțeleasă de condeierii
prezentului, care pot găsi în autorul lui ,,Ars doloris‖
un model de înaltă spiritualitate, greu de egalat, iar
pe de alta, că un pol al interesului pentru Radu Stanca este pe mai departe Sibiul.
Cartea are atașat un CD cu înregistrarea spectacolului radiofonic Hora domnițelor din 25 noiembrie 1969 la Cluj-Napoca, eveniment semnalat autoarei de profesorul Marin Diaconu, care a participat
la acea reuniune. Emoționantă apare vocea actriței
Dorina Stanca, soția dramaturgului, care amintește
geneza acestei piese de teatru. Din public s-au ridicat cititori care au felicitat-o pe autoare pentru cartea
Lucian Blaga și ultima lui muză, pe care au citit-o și
le-a plăcut foarte mult, după ce volumul fusese lansat în același cenaclu bucureștean în 8 martie a.c. în
prezența acad. Eugen Simion și a unui public select.
Evenimentul din capitală nu a rămas singular.
Abia s-a încheiat la Iași a doua ediție a Târgului de Cărți și Arte Frumoase ,,Arca lui Gutenberg",
cu cele 40 de standuri și 70 de lansări, când la Biblioteca Județeană ,,Gh. Asachi" s-a desfășurat în 21
octombrie 2016 un eveniment literar dedicat scriitoarei Anca Sîrghie, sosită de la Sibiu cu cele două
cărți recente. Moderatoarea evenimentului a fost
Mihaela Morariu, șefa serviciului proiecte și prodestineliterare@gmail.com
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grame culturale din prestigioasa instituție a cărții.
Redactorul șef al editurii bibliotecii, Bogdan Mandache, a reliefat cele mai semnificative aspecte atinse de autoare în cărțile lansate. Astfel, în Lucian
Blaga și ultima lui muză, conceput în trei trepte, se
luminează de-a lungul celor 240 pagini ale textului,
în modul cu totul particular al discuției prietenești,
cel mai dramatic deceniu din existența scriitorului.
Volumul Radu Stanca. Evocări și interpretări în
evantai, așa cum a afirmat prezentatorul, oferă cititorilor ieșeni o imagine poliedrală asupra vieții și
operei celui mai talentat poet baladist al veacului
XX în literatura română, om de teatru complex, prolific și elevat în toate domeniile în care s-a manifestat.
Un moment interactiv, pregătit de profesoara
documentaristă Eugenia Manta de la Liceul tehnologic ,,Petru Poni‖ din Iași, a surprins plăcut publicul, căci elevele invitate au lecturat versuri din poeziile Portret, Bocca del Rio, Primăvară, Risipei se
dedă florarul de Lucian Blaga și Nocturnă, Fata cu
vioara, Bufallo Bill de Radu Stanca, deși nivelul
nuanțării expresive în recital nu a fost cel așteptat de
publicul pretențios dar cald, care a aplaudat fiecare
apariție.
Reuniunea literară de la Biblioteca ,,Gh.
Asachi" din Iași s-a încheiat cu filmul realizat de
Anca Sîrghie ,,Amintiri despre Lucian Blaga", cuprinzând interviul scriitoarei cu splendida doamnă a
versului blagian, Elena Daniello, care este, după
cum vă puteți da seama și personajul feminin al căr-

ții lansate. Înregistrarea din vara anului 1998 aruncă
o nouă lumină asupra ultimei decade din activitatea
creatoare a poetului-filosof. ,,Regalul cultural de la
Iași‖, cum se anunța evenimentul în mass-media
locală, a făcut parte în toamna lui 2016 dintr-un adevărat periplu care a continuat la Cluj-Napoca, unde
în 27 octombrie a.c. profesoara Antonia Bodea a
prezentat la cenaclul ,,Artur Silvestri‖, activând în
cadrul Ligii Scriitorilor Români, cartea Radu Stanca.
Evocări și interpretări în evantai. Autoarea însăși a
mărturisit cu încântare ,,că l-a mai adus încă o dată
pe Radu Stanca în orașul visat euphorionic‖, după ce
în 2012 a sosit cu volumul Dăltuiri, pe care l-a și
prefațat, iar în 2015 cu lucrarea Radu Stanca. Profil
spiritual, îngrijită în colaborare cu Marin Diaconu.
Până la finele anului 2016, periplul a continuat
la Deva, Sibiu și Bistrița. Surpriza pe care ne-a produs-o mărturisirea scriitoarei a fost faptul că înaintea
acestui tur prin citadele de cultură ale țării, recentele
volume ale Domniei Sale au fost cunoscute în mari
centre ale diasporei române din America, de la Denver-Colorado, Cleveland-Ohio și Troy-Michigan, în
S.U.A, și până la Montreal, Windsor și Hamilton, în
Canada. O asemenea prezență salutară demonstrează
că nici frontierele politice, nici granițele atlantice nu
mai pot fragmenta cultura românească, iar o inițiativă livrescă, așa cum este cea a istoricului literar
Anca Sîrghie, izbutește să pună în dialog depărtările,
apropiind diaspora de cultura țării și oferind tinerelor generații de scriitori exemplul călăuzitor al unor
mari înaintași.

Au înnebunit salcâmii...
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU ŞI LITERATURĂ
„LIVIU REBREANU”, ediţia a XII-a 26 - 30 NOIEMBRIE, 2016
SÂMBĂTĂ, 26 NOIEMBRIE 2016
Ora 10.00 - PALATUL CULTURII – SALA „CONEXIUNI”
DESCHIDEREA FESTIVĂ A FESTIVALULUI

Prezentarea Târgului de carte
Editura „Herald” – București
Editura „Tribuna” – Cluj-Napoca
Editura „Ecou Transilvan” – Cluj Napoca
MODERATOR: Sorin Lucaci

Simpozion „Liviu Rebreanu - Dramaturg” Comunicări – Intervenții:
•Maria Muguraş Petrescu – București – Editura şi Revista DESTINE LITERARE – Montreal – Canada și
LUMINĂ LINĂ - New York – SUA; •Mariana Pândaru Bârgău – Deva – Editura
– CĂLĂUZA, Revista - ARDEALUL LITERAR; •Milan Richter, Slovacia; •Sorin
Lucaci – Bucureşti; •Passionaria Stoicescu – București , SOMETHING ELSE
THAN SIGNS, English Version by Muguraș Maria Vnuck and David Paul
Vnuck, Editura eLiteratura, București, 2016; •Andrei Marga – Cluj; •Marin Ecedi
– Bistriţa – Editura - NOSA NOSTRA; •Dorel Cosma – Bistriţa – Revista – CONEXIUNI; •Elena M. Cîmpan – Bistrița; •Aurel Rău – Cluj; •Doru Dinu Glăvan,
Benone Neagoe - Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România; •Mircea M. Ionescu, dramaturg (S.U.A. și România), •Cornel Udrea – Cluj; •Adrian Găzdaru –
București; •Dan Rădulescu și Cosmina Lirca
MODERATORI: Dorel Cosma și Elena M. Cîmpan
Ora 12.00 – PALATUL CULTURII - SALA „ALEXANDRU MISIUGA”
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „ALEXANDRU MISIUGA” BISTRIŢA - „ALBĂ CA ZĂPADA” – regia Cornelia Apostol. În distribuție: Adrian
Pop, Cornelia Vrăsmaș, Cornelia Apostol, Dana Muscar, Elena Pop, Susana
Marișca, Florina Vlașin, Dan Buta, Mariana Râpan, Iulia Bechiș.
Ora 17.00 – PALATUL CULTURII - SALA MARE DE SPECTACOLE
INAUGURAREA TEATRULUI DE PROIECTE BISTRIȚA
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PREMIERĂ ABSOLUTĂ (Act II, Scena 2) ÎN PREZENȚA AUTORULUI MILAN RICHTER„SCURTA ȘI NEFERICITA VIAȚĂ A LUI MARILYN MONROE”, traducere în limba română
deMuguraș Maria Vnuck, Editura Călăuza v.b., Deva, 2016. În distribuție actorii: Dan Rădulescu și
Cosmina Lirca

SCURTA ȘI NEFERICITA VIAȚĂ A LUI MARILYN MONROE, autor Milan Richter
În programul primei zile a Festivalului Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu―,
Ediţia a XII-a, desfăşurat în perioada 26 - 30 noiembrie, 2016 la Bistriţa, un eveniment important a fost
şi lansarea cărţii Scurta şi nefericita viaţă a lui
Marilyn Monroe, o piesă de teatru în două acte,
semnată de scriitorul slovac Milan Richter, carte
apărută la editura „Călăuza v.b.― din Deva. Demn de
remarcat este faptul că evenimentul s-a petrecut în
prezenţa autorului, a traducătoarei Muguraș Maria
Vnuck şi a redactorului şef al editurii, Mariana Pândaru Bârgău.

destineliterare@gmail.com

După cum mărturisea dramaturgul această
piesă de teatru a fost scrisă între anii 2011- 2013, în
urma cercetării a nenumărate cărţi despre Marilyn
Monroe, care au ieşit de sub menţiunea „strict secret―, sau documente scrise de pshiologul ei, de
membri ai familiei Kennedy, dar şi materiale despre
controversata şi misterioasa ei moarte.
Ca urmare, această piesă este „drama relaţiilor
actriţei cu mama, soţul, iubiţii, pshiatrul ei şi mafia.
În acelaşi timp este un portret dramatic al uneia dintre cele mai atractive femei din lume, o ofrandă vulnerabilă lipsită de un sentiment puternic de încredere
în sine, o femeie care suferă de o boală mintală ereditară… Este portretul unei victime care nu-şi cunoaşte călăii. Piesa se bazează pe relaţii, evenimente şi
fapte reale…― (Milan Richter).
Cartea dezvăluie şi o serie întreagă de aspecte
din lumea Hollywood-ului, a industriei filmului,
unde frumuseţea, celebritatea, sexul, gelozia, puterea
sunt folosite în mod greşit ajungându-se chiar şi la
crimă.
În seara aceleaşi zile, la ora 17, la Palatul Culturii – Sala mare de spectacole (prilej pentru inaugurarea Teatrului de Proiecte Bistriţa) a avut loc şi
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premiera absolută a acestei piese, actorii Dan
Rădulescu şi Cosmina Lirca, punând în scenă un
fragment din această dramă în două acte, de asemenea în prezenţa autorului şi a unui public numeros. Un adevărat eveniment care s-a bucurat de o deosebită apreciere a spectatorilor, dar şi a autorului
care, printre altele, a declarat, emoţionat: „Exact aşa
mi-am imaginat şi eu scena, atunci când am scris-o―.
La final, invitaţi pe scenă, de către Prof. Dr.
Dorel Cosma, Directorul Centrului Cultural Municipal Bistriţa, atât autorului Milan Richter cât şi traducătoarei Muguraș Maria Vnuck li s-a înmânat, în
prezenţa actorilor şi a spectatorilor, Placheta de onoare a Palatului Culturii, cea mai înaltă distincție a
acestei prestigioase instituții de cultură, un moment
emoţionant şi în acelaşi timp fascinant.
Maria BÂRSAN

Ora 19.00
TEATRUL EXCELSIOR – BUCUREȘTI - „INTERZIS
SUB 18 ANI” - de Mihaela Michailov, regia Lenuş-Teodora Moraru. Distribuția Iulia Samson, Andreea Șovan, Ion Bechet, Raluca Botez
DUMINICĂ, 27 NOIEMBRIE 2016
Ora 10.00 – 14.00 - CENTRUL DOCUMENTAR EXPOZIȚIONAL– Pietonal „Liviu Rebreanu”

Vernisaj expoziție „Liviu Rebreanu - Viața și Opera”

Vernisaj expoziție filatelică – „Liviu Rebreanu”

Expoziție „Liviu Rebreanu” – Carte de teatru
MODERATOR: Cornel Udrea

Comunicări, dezbateri, lansări de carte „Literatură și Teatru” Intervenții:
•Ioan Radu Văcărescu – Sibiu - Revista – EUPHORION, cărţi - noi apariţii a membrilor filialei din Sibiu;
•Silviu Guga – Sibiu– Revista Cenaclu de la Păltiniș; •George Precup – Sibiu; •Emil Cătălin Neghină,
Mihaela Neghină – Sibiu; •Bogdan Cioabă, regizor, Teatrul ,,Al. Davila'' din Pitești; •Cristina Ciucu,
scenograf Teatrul ,,Al. Davila'' din Pitești; •László Róbert - Satu Mare; •Felician Pop - Satu Mare – revista
literară „Cronograf‖; •Francisc Balog - Satu Mare; •Daniel Bogar - Satu Mare; •Mesut Șenol – Turcia;
•Esra Alkan – Turcia; •Maximinian Menuţ – Bistrița; •Zorin Diaconescu- Bistrița; •Vasile Jimboreanu
– Bistrița;

Două cărți trilingve au fost lansate cu ocazia acestui festival internațional de teatru: Dorel Cosma, THE SHORES OF
SILENCE / SESSĠZLĠĞĠN KƖYƖSƖNDA / MALUL TĂCERII,
traducere în limba engleză de Muguraș Maria Vnuck și David
Paul Vnuck, traducere în limba turcă de Mesut Șenol, Editura
Artshop, Istanbul, 2016.
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Modern în concepție, dar mai ales în exprimare, Dorel Cosma este un mesager al unei poezii ce
reușește să îmbine în arta sensibilă a scrisului său
impresii de călătorie cu un puternic efect pictural,
uneori chiar sonor, trecute prin filtrul sufletului ce
nu lasă impactul cotidianului să-și depășească anumite bariere ascunse. De aici cu siguranță, dorința de
a se exprima într-un vers necontorsionat, luminos și
clar, care aspiră de la posibilitatea de a atinge rănile
din palmele Mântuitorului (stigmatul însuși al poetului) către un infinit al vieții ce se desfășoară înaintea
ochilor, sperând spre divinitatea supremă ,,pe axul
vertical/ al învierii universului‘‘ (Bilet de călătorie).

Mesut Șenol, AȘKIN DILI / THE LANGUAGE
OF LOVE / LIMBAJUL IUBIRII, versiunea în
limba română de Passionaria Stoicescu și Muguraș
Maria Vnuck, Editura Nosa Nostra, Bistrița, 2016.

Muguraș Maria Vnuck

Very modern in his conception but more so
in the way he expresses himself, Dorel Cosma is the
harbinger of a poetry which succeeds in combining
his travel impressions in the sensitive art of his writing with a very strong pictorial effect, sometimes
even a sonorous one. And everything passes through
the filter of his heart not leaving the impact of daily
occurrences go beyond certain hidden limits. Hence
surely the wish to express himself in a non-twisted,
bright and serene verse that aspires from the possibility of touching the wounds in the Saviour‘s palms
to the infinity of life which deploys in front of our
eyes, hoping for supreme divinity „on the vertical
axis/ of the resurrection of the universe‖ (The Ticket).
Muguraș Maria Vnuck

Algısı ve bunu ifade etme tarzı çağdaş olan
Dorel Cosma, oldukça güçlü görsel ve bazen de
oldukça etkileyici unsurlar taşıyan duyarlı yazma
sanatında kendi seyahat izlenimlerini birleştirmekte
başarı gösteren bir şiirin doğuş müjdesini veren bir
şairdir. Her şey onun kalbinin süzgecinden geçer ve
günlük olayların etkisinin belirli gizli sınırların
ötesine bırakılmasına izin verilmez. Dolayısıyla şair,
‘‘Bir bilet istiyorum ben/evrenin yeniden ortaya
çıktığı yatay eksenler üstünde/on the vertical axis/ of
the resurrection of the universe‘‘ (Bilet) dizelerinde
gözlerimizin önünde yüce bir ilahi konum için
umudunu ortaya koyarak, yaşamın sonsuzluğuna
Kurtarıcı‘nın avuçlarındaki yaralarına dokunma
yoluyla erişme olasılığını arzu eden dosdoğru,
parlak ve huzur dolu kelimelerle kendisini ifade
etmeyi mutlak olarak dilemektedir.

AŞKIN DİLİ
Geçmişte yaptığından daha fazlasını ortaya
koyarak Mesut Şenol bize, özel bir dilin ustaca
gerçekleştirilmiş bir analizini sunuyor. Dolayısıyla
Aşkın Dili adlı bu kitap başlığı, bu dünyadaki en
güzel duygunun sayısız yönlerini sözcüklerle
resmeden şairin kendine özgü özenini ve
duyarlılığını yansıtan küçük ayrıntılarla gerçek bir
lirik betimleme ile tam olarak ifade ederek bizi
şaşırtıyor.
Kitap, Mesut Şenol‘un bütün dostlarına,
aşkına, evindeki kedisine, yaşamındaki bazı önemli
anlara ya da manzaralara, sohbetlere, çeşitli şeylere
ve de bütün sevgili okuyucularına adadığı bir
koleksiyon olmayı hedefliyor ve bunu başarıyor.
Mesut Şenol bu harika ve ender yeteneğini, kalbinin
derinliklerinden gelen çok anlamlı bir dili sunarak
bu şekilde paylaşmayı seviyor.
Kendi şiiri Olağanüstü Manzara – Sublime
Landscape adlı yapıtında şairin yaptığı itirafa
bakılacak olursa, bu kitap aşkın dili‘nin bir şiirsel
antlaşması (bu dünyada var olan bütün dillerin en
önemlisi olan ve olmayı sürdürecek olan) olup
romantizmle aşk arasında gidip gelen gerçek
yansımalı bir tartışmadır ve aynı zamanda aşkın
ciddi bir felsefesini ele almaktadır.
Muguraș Maria Vnuck
(translation into Turkish by Mesut Șenol)

Muguraș Maria Vnuck

(translation into Turkish by Mesut Șenol)
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THE LANGUAGE OF LOVE

LIMBAJUL IUBIRII

Even more than he has done it in the past, Mesut
Șenol suggests to us the subtle analysis of a special
language. Hence the title of his book The Language
of Love, particularly expressed in real lyrical
painting-poems where small and tiny details such as
the peculiar attention and tenderness with which the
poet paints in words his innumerable facets of the
most beautiful feeling in this world, take us by
surprise.
The book wants to be and succeeds in being
a florilegium which Mesut Șenol dedicates to all his
friends, sweetheart, the kitten in his house, some
special moments in his life, or landscapes, chats,
miscellanea, as well as all his dear readers. That is
the way he loves, thus explaining this plurisemantic
language and offering, from the bottom of his heart,
this wonderful and rare gift.
According to the way he confesses in his
own poem Sublime Landscape, this book is a poetic
treaty of the language of love (the most important of
all the languages that have ever existed in this world
and will keep existing), a real reflexive discussion
which oscillates between romanticism and love as
well as the latter‘s real philosophy.

Mesut Şenol ne propune, parcă şi mai mult
decât a făcut-o până acum, o analiză fină a unui limbaj special. De aici şi titlul cărţii Limbajul iubirii
aparte exprimat în adevărate poeme-tablouri lirice,
în care surprind acele detalii-giuvaer, precum şi
atenţia cu care poetul pictează în cuvinte nenumăratele faţete ale celui mai frumos sentiment de pe pământ.
Cartea se vrea şi reuşeşte a fi un florilegiu pe
care autorul îl dedică prietenilor, iubitei, pisicuţei
din casă, unor momente speciale din viaţa lui sau
unor peisaje din natură, discuţii, diverse, precum şi
tuturor cititorilor lui dragi. Aşa înţelege el să iubească, explicând acest plurisemantic limbaj şi oferind
din prea plinul sufletului său, acest dar minunat şi
rar.
După cum mărturiseşte el însuşi în poezia Peisaj sublim, cartea de faţă este un tratat poetic al limbajului iubirii (cel mai important dintre toate câte
vor fi existat pe pământ până acum şi vor mai fi), o
adevărată discuţie reflexivă care pendulează între
romantism, iubire şi o filosofie reală a acesteia.
Muguraș Maria Vnuck

Muguraș Maria Vnuck

MODERATOR: Zorin Diaconescu
Ora 18.00 - PALATUL CULTURII - SALA MARE DE
SPECTACOLE
TEATRUL ,,ALEXANDRU DAVILA’’ PITEȘTI „LEGAT
ÎN LANȚURI” de Georges Feydeau versiune românească de
Bogdan Cioabă, regia Bogdan Cioabă, în distribuție: Mirela
Popescu, Gabriel Gheorghe, Dan Andrei, Mirela Dinu, Petrică
Dumitrescu, Cristina Caragea, Adrian Duță, Robert Tudor, Daniela Butușină, Elena Mengheși, Sorin Voica
LUNI, 28 NOIEMBRIE 2016
Ora 10.00 – 14.00 - GALERIILE „CASA CU LEI” BISTRIŢA

Vernisaj expoziție de caricaturi Marian Avramescu expoziție Lucian Dobârtă
MODERATOR: Cornel Udrea

Comunicări, dezbateri, lansări de carte „Literatură și Teatru” Intervenții:
• Pop Aurel – Satu Mare - Editura CITADELA, Revista Mărturii Literare; •Hava Pinhas Cohen – Israel;
•Afif Shlewet, Rushdi Al. Modi – Israel; •Joel Conte – Franța; •Antonia Bodea – Cluj; •Vidican Alexandru – Bistrița; •Iulia Pațiu – Bistrița
MODERATOR: Menuț Maximinian
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Ora 10.00 – PALATUL CULTURII - SALA „ALEXANDRU MISIUGA”
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „ALEXANDRU MISIUGA” BISTRIŢA - „PUNGUȚA
CU DOI BANI” – regia Cornelia Apostol în distribuție: Adrian Pop, Cornelia Vrăsmaș, Cornelia Apostol,
Dana Muscar, Elena Pop, Susana Marișca, Florina Vlașin, Dan Buta, Mariana Râpan, Iulia Bechiș.
Ora 18.00 - PALATUL CULTURII - SALA MARE DE SPECTACOLE
„OMUL CU MÂRȚOAGA‖ de George Ciprian, regia Dan Tudor, în distribuție actori renumiți ai teatrelor bucureștene: Dan Tudor, Marius Bodochi, Ana-Ioana Macaria, Dragoș Ionescu, Afrodita Androne, Tudorel Filimon, Orodel Olaru și Andrei Duban
MARȚI, 29 NOIEMBRIE 2016
Ora 10.00 – 14.00 - PALATUL CULTURII – SALA „CONEXIUNI”

Expoziție de carte: Scriitori bistrițeni

Comunicări, dezbateri, lansări de carte, „Literatură și Teatru”
Intervenții:
•Vasile Muste – Sighetul Marmaţiei – Revista - MARMAŢIA LITERARĂ; •Weimer Adriana – Lugoj –
Revista - ACTIVITATEA LITERARĂ; •Nikolai Doinov, Jana Doinov - Bulgaria; •Ioan Godja – Austria;
•Victor Știr; •Victoria Fătu Nalaţiu; •Feier Nicolae; •Ioan Lazăr – Bistrița.
MODERATORI: Elena M. Cîmpan și Cornel Udrea
Ora 18.00 - PALATUL CULTURII - SALA MARE DE SPECTACOLE
TEATRUL MAȘINA DE VISE – BUCUREȘTI - „TAXI BLUES” de Ana
Maria Bamberger, regia Dan Tudor, scenografia Doru Zamfir, în distribuție:
Marius Bodochi și Dan Tudor
MIERCURI, 30 NOIEMBRIE 2016
Ora 10.00 – 14.00 - PALATUL CULTURII – SALA „CONEXIUNI”

Comunicări, dezbateri, lansări de carte „Literatură și Teatru” –
Intervenții:
•Anca Sîrghie – Sibiu •Daniela Gîfu –Iași– Canada; •Alexandru Florin
Ţene – Cluj; •Titina Nica Ţene – Cluj; •Ioana Heidel – Germania; •Miloş
Alexandru Cristian; •Mizgan Gheorghe; •Niculae Vrăjmaș; •Lucreția
Bucur; •Marilena Toxin; •Ana Zegrean; •Rodica Fercana; – Bistrița
MODERATOR: Menuț Maximinian
Ora 18.00 - PALATUL CULTURII –
SALA MARE DE SPECTACOLE
TEATRUL DE ARTĂ DEVA „TREI SURORI”
de A.P. Cehov. regia Constantin Podu, scenografia
Mihai Panaitescu, în distribuție: Cristina Lazar, Alexandra Podu, Alexandru Dobrita, Petrisor Diamantu, Ionut Ghiorghe, Teodora Voineagu, Mihai Panaitescu, Vlad Ianus, Mihai Feier, Angela Lisa, Isabela Hasa, Mircea
Rotaru.
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Leonard I. VOICU
(CANADA)

Voiaj de neuitat
(continuare)
Bine dispus, Cristian coborî din taxi şi se
grăbi spre intrarea blocului. Mama sa îl aştepta pe
balcon. O văzu imediat. E cam târziu! îşi spuse
privind ceasul. Cu stupoare, observă că este trecut de
amiază şi se grăbi mărind paşii, pregătindu-se pentru
‚,primirea de bun-venit‘‘ la care se aștepta.
- Nu puteai să dai şi tu un telefon, să ştiu când vii? îl
certă Ana, supărată că fiul său iar întârziase, dar cu
inima la loc, pentru că îl vedea sosind întreg şi
nevătămat. Mama tot mamă!
- Iartă-mă, nici nu ştiu când a trecut timpul, se scuză
Cristian.
- Hai să mănânci ceva! schimbă tot ea tonul, devenind iarăşi grijulie.
- Bine! Până încălzeşti mâncarea merg să fac un duş.
Ce face tata?
- E în sufragerie, se uită pe nişte reviste. Vrei să-i
vorbeşti?
- După ce mănânc. Dar mai întâi mă duc să mă spăl,
decise Cristian şi plecă fără să mai lungească vorba.
Ana Petrean avea o plăcere deosebită să-i gătească
fiului mâncărurile preferate. Ciorba de perişoare era
pe listă, plus că, indiferent de anotimp, avea
întotdeauna rezervele sale bine păstrate de leuştean,
care adăuga o aromă şi un miros deosebit. Nici nu
apucă să o încălzească şi să o pună în farfurie, că fiul
său se întoarse deja în bucătărie.
- Vino să te pup mamă! se grăbi Cristian spre ea, ce
bine e să fiu iar acasă. Să mănânc cea mai bună
mâncare. Ah şi ce bine miroase! Ca pe vremuri…
- Hai, gata cu linguşelile, încercă Ana să pară indiferentă la corzile sensibile ce tocmai îi fuseră atinse.
Pe unde ai umblat azi-noapte?
- Am fost cu Nicu! Mi-a arătat noul Bucureşti.
- Şi de ce ai venit aşa târziu? Pe unde aţi fost?
- Păi... prin oraş, încercă el să fie cât mai con316

vingător, cu toate că o notă evazivă i se simţea în
glas. Apoi, am dormit la el şi când m-am trezit am
sărit într-un taxi şi am venit acasă, explică Cristian,
omiţând intenţionat detaliile cele mai picante despre
cum au petrecut acea ieşire în oraş.
Oarecum liniştită, Ana, se înmuie şi schimbă subiectul:
- La două, avem programarea lui taică-tu la doctorul
de familie, la policlinică, aici peste drum. Vreau să
vii şi tu, dar până atunci stai cu el de vorbă, pare
cam abătut azi. Eu dau o fugă la magazin să iau lapte
şi nu lipsesc mult.
- Bine, mamă! Chiar vroiam să-i ţin companie. Asta
este tot?
- Da, asta e tot!
Cristian termină de mâncat şi porni spre sufragerie.
Ana rămase să strângă masa şi să plece la
cumpărături.
- Bună, tată! Ce faci?
- Ai auzit că s-a scumpit gazul? Iar au mărit preţul.
Cât te costă acum un plin de benzină? întrebă Marian Petrean cu seriozitate, în timp ce nu-şi ridică
nasul dintr-un ziar pe care îl răsfoia.
- Scump! încercă un răspuns general Cristian.
- Nu la fel de repede se măresc şi pensiile. Păi pe
vremea mea, aveai cu ce să ţii casa. Acum... suntem
plini de datorii, continuă Marian Petrean, pe acelaşi
ton.
- Cine, tată? Noi suntem plini de datorii?
- Păi, nu ştii câte miliarde de euro avem datorii la
alţii?
- A... tu vorbeşti de țară, de guvern, se lumină Cristian.
- Guvern... țară… noi... tot un drac. Suntem mai
săraci ca înainte! Avem datorii de sute de miliarde.
Înainte, nu aveam, sublinie melancolic Marian
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Petrean, cu regret în glas.
- Toate ţările au datorii, tată, încercă să-l liniştească
Cristian. Nu numai noi suntem în această situaţie.
- D-aia se scumpesc preţurile şi la un moment dat
balonul prea umflat se sparge, făcu o previziune
neașteptată tatăl său.
- Ţi-aduci aminte când m-ai dus la pescuit prima
oară? încercă Cristian să abordeze altă temă de discuție, mai puţin spinoasă.
- Am fost noi la pescuit? Care pescuit?
- Da, am fost! Era la Mamaia, pe litoral şi dădeam la
peşte în Siutghiol. Ai închiriat o barcă şi am plecat
amândoi pe lac. Mi-ai explicat o mulţime de trucuri
pescăreşti. Cum se fac noduri, cum se pune acul,
momeala, care sunt locurile cele mai bune unde se
găseşte peştele, cum să mă orientez după curentul
apei, după stânci şi maluri. O mulţime de detalii pe
care le mai ţin minte şi azi.
- Eu cu Ana trebuia să mergem azi la plimbare,
unde-o fi ea, acum? se impacientă Marian Petrean,
indiferent la povestirea fiului său despre pescuit.
- S-a dus să ia lapte, vine îndată.
- Iar s-a dus după lapte? Toată ziua se duce după
lapte.
Cristian nu ţinu cont de această nouă deviere şi insistă:
- Hai să-ţi spun mai departe: şi cum eram noi pe lac,
dând la peşte şi tu mă învăţai tot ce trebuia să ştiu,
dintr-o dată, a muşcat la undiţa mea. ‚,E unu' mare!
Ţine-l bine!‘‘ ai strigat, iar eu de emoţie aproape că
am scăpat undiţa din mână, dar mi-am revenit repede încurajat de tine. A fost imposibil să-l scoatem
din apă, era prea greu, apoi, ai vâslit spre mal. Când
i-am văzut spatele prima dată, am crezut că e un
monstru. Era lung de cel puţin un metru. Pe mine mă
trecuseră toate apele şi îmi tremurau mâinile şi picioarele. Când ne-am apropiat de mal, ai sărit în apă,
l-ai prins de urechi şi cu un efort aproape supraomenesc l-ai urcat în barcă. Era un crap uriaş. ‚,Ăsta
da peşte!‘‘ ai zis bine dispus. Am râs şi eu, deşi mă
trecuseră toate năduşelile puţin mai devreme. Erai
vesel, m-ai felicitat şi mi-ai povestit o mulţime de
aventuri pescăreşti din tinereţile tale. Eram în al
nouălea cer. Spre seară, ne-am întors. Mama abia ne
aştepta, iar când a văzut crapul, s-a închinat. ‚,Fi-tu
l-a prins, are noroc la peşte‘‘ i-ai strigat, cu mândrie.
Nu mai puteam de bucuros ce eram, mai ales când şi

alţi oameni care erau la debarcader au venit să vadă
minunea. Unii chiar au făcut fotografii.
- Păi... eu merg să mă întind puţin că sunt cam obosit, mormăi indiferent Marian Petrean, ridicându-se
de pe scaun şi pornind spre dormitor, fără să dea
vreun semn că a ascultat povestirea.
Cristian înghiţi în sec şi privi afară, prin perdelele de
dantelă, spre blocurile apropiate, spre balcoane. O
femeie întindea rufe la uscat. ‚,Fiecare cu grijile
sale!‘‘ gândi el resemnat, în timp ce o lacrimă i se
prelinse din colţul ochiului drept. Grăbit, şi-o şterse
şi porni spre bucătărie, îi era sete. Deschizând uşa îşi
zări mama.
- A... ai şi venit? se miră el.
- Da! Nu ţi-am spus că vin repede? Ce vorbeai cu
taică-tu?
- Nimicuri. Vorbeam şi noi ca să treacă timpul, zise
Cristian, evitând detaliile.
- Hai să ne pregătim să mergem la doctor! hotărî
Ana în timp ce ieşi din bucătărie pornind spre dormitor, cu un aer ciudat şi evitând să-l privească pe
Cristian în mod direct. Îşi găsi soţul întins pe pat, cu
faţa la perete şi cu mâinile împreunate între picioare,
părea că doarme. De fapt, chiar adormise de-a binelea, tocmai începea să sforăie.
- Marian! Hai, scoală! Trebuie să mergem la doctor!
Câteva schimbări de ritm ale respiraţiei i-au dat impresia că Marian Petrean a auzit chemarea şi că se
trezeşte, dar secundele treceau şi nu se ridica din pat.
Ana, grijulie, se apropie şi îi puse mâna pe spate. O
senzaţie dezagreabilă de umezeală o făcu să şi-o
retragă în grabă. Doamne, ce-o fi, cu el? se întrebă.
- Hai, măi omule, scoală, îl îndemnă apoi cu şi mai
multă convingere şi îl zgudui puternic de umăr.
După câteva horcăieli, care se transformară într-o
tuse dureroasă, Marian Petrean se trezi, privi în jurul
său, dând impresia că nu ştia unde se află, apoi, cu
ochii împăienjeniți, povesti:
- Se făcea că eram la ţară, ploua şi era mult noroi.
Aveam rădăcini, devenisem un copac şi nu mai puteam să mă mişc. Vedeam totul, auzeam totul din
jurul meu, dar nu puteam să vorbesc. Lumea trecea
pe lângă mine ca pe lângă un gard, nimeni nu-mi
dădea atenţie. Privind în jur, am văzut că şi alţi copaci erau ca mine. Adică alţi foşti oameni. L-am
văzut pe tata şi am văzut-o şi pe mama. Ei erau doi
meri de la drum, eu eram un prun, în grădina din
spatele casei. M-am speriat.
- Vise, măi Mariane, vise, filozofă Ana. Domnul
ştie, am să merg la biserică să mă rog. Hai, că ne
aşteaptă doctorul!
(va urma)
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Niculae VRĂSMAȘ
(ROMÂNIA)

Vasile Fabian, unul dintre primii poeți români
Deşi au fost scrise, cu un veac mai devreme,
poemele filozofice ale lui Miron Costin şi apoi versurile unui mare poet, Dimitrie Cantemir, sau cele
ale Mitropolitului Dosoftei, precum şi ale altora
rămaşi necunoscuţi sau uitaţi, care s-ar putea considera opera celor mai vechi poeţi români, adevăraţii
strămoşi ai poeziei, în tradiţia istoriei noastre literare
a fost acceptată considerarea Văcăreştilor drept întemeietori ai poeziei.
Dacă printre „primii noştri poeţi‖, Văcăreştii
sunt cei intraţi în tradiţia secolului al XVIII – lea
drept întemeietorii poeziei româneşti, ca gen literar,
care au transmis prin Enăchiţă drept „moştenire:
Creşterea limbei româneşti Şa patriei cinstire‖, nu
se poate trece cu vederea pleiada de poeţi care au
urmat, precum: Alecu Văcărescu, Matei Milu, bunicul actorului moldovean care va da viaţă pieselor lui
Alecsandri, Nicolae Văcărescu, ardelenii Vasile Aaron şi Ioan Barac, moldoveanul Costache Conachi,
Nicolae Dimachi, Vasile Pogor, Barbu Paris Mumuleanu, Iancu Văcărescu şi Vasile Fabian–Bob, a
căror contribuţie, considerată de mulţi importantă,
sau, de mai puţini, minoră, a fost liantul principal
necesar consolidării liricii româneşti. Cu toţii, cei
enumeraţi, au lăsat câte un semn, fiind preluaţi ca
idei de cei care i-au urmat. Primii noştri poeţi au
lăsat drept moştenire urmaşilor, seminţele roditoare
din care a înflorit poezia românească a secolelor care
au urmat.
Vasile Fabian–Bob–Reu (Rău), după numele
său întreg, a lăsat şi el o importantă moştenire literară, ideea schimbării lumii şi a inversării lucrurilor,
preluată chiar de Eminescu, cel mai ilustru poet român, tratată periodic de către alții sau lăsată parţial
în umbră, dar mereu prezentă şi actuală, care se reflectă ciclic şi în lirica filozofică.
318

Începuturile lirice ale lui Fabian au avut un
caracter omagial şi au fost scrise în limba latină.
Astfel „ Carmen onomasticon " scrisă în 1820, a fost
dedicată lui Mihail Sturza, pe atunci eforul şcolilor
ieşene, iar o altă odă a fost închinată domnitorului
Ioniţă Sandu Sturza, cu ocazia înscăunării acestuia.
Din nefericire, poeziile scrise de Fabian în limba
română sunt foarte puţin cunoscute. Ele au fost publicate postum, la trei ani după moartea poetului,
graţie lui George Bariţiu, pe atunci tânăr editorredactor la „Foaia pentru minte, inimă şi literatură", supliment săptămânal al revistei „Gazeta de
Transilvania", primul mare periodic al românilor din
Imperiul Austriac, tipărit la Braşov. Astfel, în nr. 13
din 26 martie 1839 este publicată, în prima pagină,
poezia „Moldova la anul 1821", având următoarea
precizare: „Poezii dintr-ale răps. Prof. pah. V. Fabian ". În subsolul paginii, sub poezia lui Fabian,
Bariţiu anexează un apel către cititorii şi cărturarii
vremii, eventuali posesori ai unor date inedite despre
poet, cu următorul conţinut: „Mare bucurie ne-ar
face cineva, cînd ne-ar împărtăşi mai multe pericope din viaţa acestui bărbat vrednic. Noi nu ştim
mai mult despre V. Fabian, decît că dânsul a fost
născut aici în Ardeal, nepot al vestitului Episcop
românesc unit Ioan Bob. De aici în junia sa au trecut la Moldova, unde ca profesor au deschis visteria
ştiinţelor pentru tinereţea românească de-acolo.
Redactorul".
Încercarea lui Bariţiu a fost benefică.
Răspunsul a venit prompt. Cel care îl cunoştea foarte
bine pe dascălul-poet, şi care va fi primul său biograf, era un fost elev al său, de origine transilvană,
în persoana pitarului Vasile Popescu-Scriban, cel
care mai târziu devine arhimandritul unionist al
Moldovei, vestitul Filaret Scriban. În nr. 14 din 2
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aprilie al aceluiaşi an este publicată, tot pe prima
pagină, poezia „Moldova la anul 1829" iar în
numărul 15, următor „Suplement de Geografie întru
memoria răposatului Şcolariu Ştefan Shendrea din
Gymnasia Basiliană din Iashi, la anu 1834, Octomv.
25", poezie cunoscută şi sub titlul de „Geografia
cintirimului". Tot în „Foaia pentru minte, inimă şi
literatură " este publicat şi fragmentul care s-a mai
păstrat din „Alusio ", în numai patru versuri, scrise
în limba latină.
Poezia cea mai importantă a lui Fabian
rămâne „Moldova la anul 1821", în care versurile
următoare străbat prin veacuri până la noi, reţinându-ne şi azi atenţia:
„S-au întors maşina lumii, s-au întors cu
capu-n gios,
Şi merg toate dimpotrivă, anapoda şi pe dos:
Soarele de-acum răsare dimineaţa la apus
Şi apune dinspre sară cătră răsărit în sus ".
Aceste versuri au fost ca un sunet de diapazon pentru Eminescu, care a preluat, primul,
moștenirea lui Fabian și a transpus, într-o măiastră
simfonie, patetismul lor în Epigonii:
S-a întors mașina lumii, cu voi viitorul
trece;
Noi sântem iarăși trecutul, fără inimi, trist și
rece;
Noi în noi n-avem nimic, totu-i calp, totu-i
străin!
Sintagma „mașina lumii‖ apare și în postuma
La moartea lui Neamțu, scrisă tot în 1870, ca
Epigonii, a cărei ultimă strofă are un timbru poetic
asemănător cu partea a doua a cunoscutei poeme
eminesciene : „În zadar ne batem capul, triste firi
vizionare,/ Să citim din cartea lumei semne ce noi nu
le-am scris,/ Potrivim șirul de gânduri pe-o sistemă
oarecare,/ Măsurăm mașina lumei cu acea
măsurătoare/ Și gândirile-s fantome și viața este
vis‖/.
Locul lui Vasile Fabian-Bob-Reu (Rău) în
literatura română a fost definit şi prin publicarea de
către Aron Pumnul a poeziilor sale în „Lepturariul
rumânescu cules den scriptori rumâni", tomul III,
Viena, 1862, în care Fabian era aşezat alături de
Antioh Cantemir şi Vasile Cârlova.
G. Călinescu, în Istoria literaturii române de
la origini până în prezent
(Buc. 1941),
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caracterizează poezia lui Vasile Fabian-Bob ca fiind
înzestrată cu „viziunile cataclismului", cu element „
idilic ", dar şi cu „ vederi pătrunse de un blând umor
", încadrându-1 în capitolul „Clasicii întîrziaţi",
după primii Văcăreşti, Matei Milu, Vasile Aaron,
Ion Barac, D. Ţichindeal, Ion Budai - Deleanu,
Dinicu Golescu, Iordache Golescu, Costache
Conachi, Vasile Pogor-tatăl, Gheorghe Asachi,
Iancu Văcărescu şi Barbu Mumuleanu.
Vasile Fabian (1795-1836), deşi a fost
considerat de unii critici drept un poet minor, este
cuprins de Nicolae Manolescu între cei 12 poeţi
antologaţi în Primii noştri poeţi1, unde sunt
publicate poeziile: Moldova la anul 1929 şi Glasul
viitorului, însoţite de o scurtă notă biobibliografică,
pe care o redăm.
„Moldovean prin origine, Vasile Rău, numit
apoi după bunicul dinspre mamă Bob şi în cele din
urmă şi Fabian, prin latinizarea numelui, studiază la
Năsăud, Blaj şi Cluj. În 1820 Gh. Asachi îl aduce în
Moldova, unde Vasile Fabian-Bob e unul din primii
profesori ai învăţămîntului naţional din Moldova. În
1829 îl ajută pe Asachi la redactarea Albinei
romîneşti. Toată opera lui sînt doua poezii latineşti
şi patru româneşti.‖
Biografia poetului fiind mai puţin cunoscută,
nu specifică locul său transilvan de naştere, fiind
considerat Moldovean prin origine, dar se
precizează, totuşi, evoluţia numelui său, începând cu
cel de la naştere, care era Reu (Rău), devenit Bob,
prin înfiere şi apoi Fabian, prin latinizare, la dorinţa
poetului. În aceeaşi scurtă notă biobibliografică sunt
menţionate studiile efectuate, în Ardeal, precum şi
confirmarea devenirii sale ca unul din primii
profesori ai învăţământului naţional din Moldova,
adus de Asachi, pe care În 1829 îl ajută…( )…la
redactarea „Albinei româneşti‖. Despre Fabian se
mai afirmă că Toată opera lui sunt două poezii
latineşti şi patru româneşti., suficient, credem noi,
pentru a-l încadra şi între primii poeţi români,
bilingvi.
Nicolae Manolescu2 îl încadrează pe Fabian
printre autorii primelor poezii lirice medievale, din
1

Primii noştru poeţi, volum cu o prefaţă de Nicolae
Manolescu, Ed. Tineretului, Colecţia Biblioteca Şcolarului,
Buc., 1964.
2
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române (1),
Ed. Minerva, Buc., 1990, p. .99-103
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perioada de început a literaturii artistice româneşti,
alături de Ienăchiţă şi Alecu Văcărescu, Ioan
Cantacuzino, Alecu Beldiman şi Nicolae Dimachi,
pe care îi consideră ―noii trubaduri‖, apreciind însă
că ―O exceptie, şi de la atitudinea generală
trubadurească şi de la lipsa de talent, înfăţişează
Vasile Fabian (Bob), despre care se ştie îndeobşte că
a sugerat celebrul vers din Epigonii: S-a întors
maşina lumii... Aşa începe una din cele patru (doar
patru: Glasul viitorului, care i s-a atribuit, s-a
dovedit a aparţine lui G. Creţeanu, cum arată
Dicţionarul ieşean, 1979, p. 344) poezii cunoscute
ale lui Fabian (toate însă notabile). Ea se intitulează
Moldova la anul 1821 şi e o satiră în vers de 16 silabe ce cheamă în minte pe marele poet nu numai
prin începutul ei, dar şi prin alte versuri sau chiar
printr-o tonalitate pamfletară eminesciană absolut
frapantă. Tema este intoarcerea tuturor lucrurilor cu
capul în jos din cauza evenimentelor de la 1821.
Suita de absurdităţi inspirate din Ovidiu (cum s-a
observat imediat, spre stupefacţia lui Maiorescu),
dar în fond dintr-o lungă tradiţie antică şi medievală,
este totodată în felul folclorului suprarealist:
Toate pân-acuma se părea cu neputinţă
Ieşind astăzi la ivală, vor putea ave credinţă;
Vreme multă n-a să treacă, ş-a ara plugul pe mare
La uscat corăbierii nu s-or teme de-necare;
Ce-a să zic-atunci pescariul, când în ape curgătoare
Ii va prinde mreaja vulturi şi dihanii zburătoare;
Ce-a să zică vânătorul, când în loc de turturele
Nevăzând nici câmp, nici codru, va puşca zodii şi
stele ?
Nătărăule ce umbli pe a ceriului faţadă
Zisu-mi-au ieri noapte luna, tâlnind-o la promenadă,
Suma veacurilor scrise pentru tine-n acest loc
S-au deşirat de pe crugul soarelui cel plin de foc.
Nu mai prejos este Suplement la geografie
(Geografia ţinţirimului), ironizată pe nedrept de
Ovid Densuşianu (1985, p. 131), care afirma că
poetul, scriind-o, ,,se gândea prea mult la ce predase
ca profesor de geografie", Numai că geografia este a
lumii de dincolo, nu a acesteia. Pe urmele unei fraze
călinesciene, Al. Piru (1970, II, p. 300) a citit poezia
ca pe o ,,elegie sepulcrală", influenţat şi de mania
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altor comentatori de a căuta pretutindeni la aceşti
primi poeţi motivele în circulaţie, ca şi cum ei ar fi
populari. În fond, poezia lui Fabian este glumeaţă,
cu subtilitate, fără vreo lamentaţie pe respectiva
temă a sepulcrului, cel puţin în partea care ne-a parvenit. Începutul aminteşte mai degrabă de Kennst du
das Land a lui Goethe:
Este-n zona subsolară o pacinică, mică ţară
Aproape de ţărmul lumii plecătoare către soare,
Unde-apoi se hotărăşte cu o mare-mpărăţie,
Pân-acum necunoscută la cărţi de geografie...

Poetul pare a fi voit să răspundă cu
anticipaţie neghiobiei biografiste a lui Densuşianu.
În sfârşit, dacă Moldova la 1829 e neglijabilă (poate
cu excepţia câtorva versuri pe tema furtunii
simbolice, unde norii par în a lor înlănţuire ca
balauri încleştaţi), merită atenţie aceea semnalată de
către Mircea Anghelescu (Preromant. Rom. 1988, p.
37), într-un caiet din 1836 care cuprindea
compunerea, probabil de oarecare circulaţie în epocă
întitulată Gândul ispitii. Ispita e a morţii, a
sinuciderii, alungată de flautele poetice. E aici o
invocaţie notabilă: Flaute dulce, răsună durerile
inimii mele...‖
Într-o prezentare mai recentă, scriitorul
Teodor Tanco face o adevărată sinteză, bine
documentată şi critică, privind biografia şi
activitatea lui Fabian, rectificând unele inadvertenţe
şi
insistând
asupra
necesităţii
păstrării
pseudonimului de Fabian, ca nume principal, aşa
cum şi-a dorit-o poetul. În aceeaşi idee, considerăm
că alături de Vasile Fabian, numele întreg al poetului
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trebuie să includă atât pe cel de Bob dar şi pe cel de
Reu (Rău), sub care s-a născut.
La numele de Reu (Rău) avut la naștere, s-a
renunțat prin înfierea sa de către bunicul său, preotul
Toader Bob, văr primar cu Ioan Bob, episcopul unit
al Transilvaniei, identitate prin care poetul a avut
importante privilegii, pe care însă le-a pierdut și au
devenit obstacole, în calea sa, fapt pentru care a renunțat la acest nume și a trecut la Fabian, prin latinizare. Această transformare a numelui Bob în Fabian
ar trebui apreciată drept prima mare metaforă a
poetului, aceea că, de fapt, în numele ales se ascunde
acelaș bob, adică sămânță, dar cele două nume asociate constituie un pleonasm, care se poate accepta
doar ca o tautologie poetică, déjà implementată în
critica fabiană, cu rezerva că ar trebui utilizat numele ales de poet.
Fiind înfiat de parohul Toader Bob, bunicul
său dinspre mama Anisia, tânărul Vasile Reu, devenit Bob, urmează școala din comuna Maieru, apoi
școala germană normală din Năsăud și gimnaziul
românesc din Blaj. Cu bursă acordată de Ioan Bob,
Episcopul Făgărașului, văr cu bunicul său, Fabian își
continuă pregătirea universitară la Cluj, unde face
studii juridice și de filozofie. În ultimul an de studii
este pedepsit,m se pare pe nedrept, de conducerea
instituției, fapt pentru care Fabian abandonează cursurile și pierde sprijinul bănesc al episcopului Bob,
care îi cerea imperios să se facă preot. În perioada
clujeană poetul își schimbă numele de Bob după
latinescul Fabian, probabil ca să scape de armată,
după cum se obișnuia pe atunci, cu toate că în tinerețe visase să ajungă „judecător militar‖ la regimental grăniceresc, după cum relatau Ion Marian și Iuliu
Moisil. Sau poate că nu a rezistat atracției, aproape
magnetică, a acelui „redivivus‖, pentru care tinerii
intelectuali ardeleni își latinizau numele. Se pare că
aceasta a fost motivația pentru care nu s-a reîntors la
numele tatălui său Reu (Rău), dar evident a fost faptul că, după spusele sale, numele de Bob, atât de
rezonant al bunicului dinspre mamă, devenise „numai o belea pe cap, că în loc să îmi ajute cu ceva,
îmi făcea mai mult stinghereală, și pe lângă slava
numelui ce purtam, zdranțele ticăloșiei mele cu atâta
mă arăta întru o mai mare urgisire‖ (Din biografia
întocmită de Vasile Popescu Scriban, 1839).
Cărturar de elită şi poliglot, Vasile Fabiandestineliterare@gmail.com

Bob-Rău (Reu), a devenit un strălucit profesor la
Academia Mihăileană din Iaşi, fiind autorul mai
multor manuale şcolare, între care o gramatică româno-latină, o aritmetică şi "Elementele geografiei",
publicate în l834. A fost numit paharnic, de către
domnitorul Mihail Sturza şi a devenit, post mortem,
unul dintre primii poeţi clasici ai Moldovei şi ai
ţării. O biografie a poetului a mai fost scrisă în anul
1840, de cărturarul doctor Vasile Pop, întitulată „
Trăsuri oareşcare. Din biografia sau viaţa răposatului D. Paharnic Vasile Fabian sau Bob", care cuprinde informaţii foarte detaliate despre cel cu care
plecase împreună în 1820 la Iaşi, la propunerea lui
Gheorghe Asachi, pentru a servi învăţământul românesc. La baza acestei lucrări biografice a stat o
scrisoare a vicarului Năsăudului, Ioan Marian,
marele organizator şcolar și dregător bisericesc, fost
coleg de şcoală cu viitorul poet la Năsăud şi la Blaj,
care a cunoscut îndeaproape originea acestuia şi a
avut ocazia, prin înalta sa funcţie, de a obţine cele
mai corecte date. Scrisoarea vicarului năsăudean
către cărturarul Vasile Pop este un adevărat document, care constituie componenta de bază în biografia lui Fabian. Un alt biograf al dascălului-poet a fost
şi Iulian Marţian, în ale cărui date sunt presărate însă
unele confuzii în privinţa anilor de şcoală din Ardeal.
Vasile Fabian-BobRău (Reu), (1795—1838),
rămâne fără îndoială unul
dintre primii poeţi români,
a cărui moştenire a fost
preluată de urmaşi, fapt
pentru care am considerat
necesar ca poeziile sale,
atât de puţine care s-au
recuperat până acum, să fie
reeditate, pe cât posibil
integral, în volumul omagial Moștenirea lui Fabian3, apărut în preajma împlinirii a 220 de ani de la
nașterea poetului, spre a îndepărta deasa umbră a
uitării, în speranța că dosarul Fabian trebuie să
rămână, în continuare, deschis viitoarelor cercetări.

3

Niculae Vrăsmaș, Moștenirea lui Fabian.Vasile FabianBob-Reu (Rău), 1795-1836. Poezii, Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2015
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MOLDOVA LA ANUL 18211
S'au întors maşina lumei, s'au întors cu capu'n jos,
Şi merg toate dinpotrivă, anapoda şi pe dos.
Soarele de-acum răsare dimineaţa la apus,
Şi apune despre seară cătră răsărit în sus.
Apele schimbându-şi cursul dau să'ntoarcă înapoi,
Ca să bată, fără milă, cu izvoarele război.
S'au smintit, se vede, firea lucrurilor, ce la cale
Aflându-se din vecie, urma pravilelor sale.
Şi-au schimbat se vede încă şi limbile graiul lor,
Că tot una va să zică di mă sui sau mă pogor.
Toate pân'acuma câte se părea cu neputinţă
Eşind astăzi la iveală, vor putea avea credinţă.
Vreme multă n'a să treacă, şi-a ara plugul pe mare
La uscat corăbierii nu s'or teme de 'nnecare.
Ce-a să zică-atunci pescariul, când în ape curgătoare
Îi va prinde mreja vulturi şi dihănii sburătoare?
Ce-a să zică vânătoriul, când în loc de turturele,
Ne-văzând nici câmp nici codru, va puşca zodii şi stele?
Nătărăule, ce umblii pe a ceriului faţadă,
Zisu-mi-au ieri noapte luna, tâlnind'o la promenadă,
Suma veacurilor scrise pentru tine'nacest loc
S'au deşirat de pe crugul Soarelui cel plin de foc.
Iară di eşti vre-o comită, rătăcită dintre stele
Şi umbli fără de noimă eşită din rânduele,
Ce zăbavă peste vreme te ţine'ncalea cerească
De îngâni cu migăele Armonia îngerească?
Daca eşti plănită nouă şi nu ţii tovărăşie
Colindând pe lângă soare în sistema ce să ştie,
La depărtare căzută te întoarce pe o cale
Şi nu eşi nebuneşte pe hotarul sferei tale.
Cutezătoriu mai aproape, vei fi ars de multă pară
Vei să degeri dimpotrivă de te vei depărta iară.
Iată Aurora vine cu veşminte luminate
Alungând spaimele nopţei peste clime depărtate.
Iară steaua Afroditei vărsând rouă şi răcoare
Deschide cu-a sale raze porţile sfântului Soare.
Era nu-s ce se mai zică, şi deabia numa'ncepură,
Când un nor venind cu ploaie îi spălă vorba din gură.

1

Din Foaia, pentru minte, inimă şi literatură, An. 1839, Nr. 13, pag. 97—98.
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Ceng ZHUO
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
ENIGMA MĂRII
Câţi oameni, câţi oameni ,
Luptând cu vântul şi valurile mării,
Şi-au găsit mormântul
În sânul apelor!?
De ce, de ce,
Sunt încă atâţia oameni
Care slăvesc marea,
O doresc şi aleargă spre ea –
Şi cărora li-i dor de ea
După ce-o părăsesc?!
Cine poate
Să dezlege această enigmă
Acela a înţeles
Taina vieţii.
CHEMAREA
„Fii atent!‖ „Fii atent!‖ „Fii atent!‖ –
În lungul drum al vieţii mele
Au fost adeseori, cu drag,
Oameni care m-au sfătuit astfel:
Uneori, blânda mea mamă,
Alteori, o fată-ndrăgostită,
Nevasta grijulie, uneori,
Prietenul cel sincer, alteori –
În timp ce eu băteam adesea
Drum greu, să nu-l urci nici în gând,
Cărare despicată printre spini,
Pe margini de genune şchiopătând
Cu palmele rănite, sângerând,
Picioarele, butuci de pus pe foc –
Mă prăbuşesc, deasupra mea, furtuna
Şi trăsnetul spăimântător urlând.

„Fii atent!‖ „Fii atent!‖ „Fii atent!‖ –
Dar eu continui paşii să-i târăsc,
Iar paşii nu se mai opresc;
Un alt glas, supraomenesc,
Mă smulge din strânsoarea cea fierbinte:
„Vino la mine!‖ „‘Nainte!‖ „Înainte!‖.
LOCUL
I
Deşertul aparţine cămilei,
Imensitatea cerului aparţine şoimului,
Pustietatea aparţine tigrului,
Marea aparţine balenei
Ei sunt regii,
Fiecare pe postaţa lui,
Ei sunt într-adevăr regii,
Însă fiecare doar pe postaţa lui –
Numai dându-ţi seama de limite
Îţi poţi cunoaşte puterea.
II
Iubesc pârâul voios,
Lacul verde cristalin,
Fluviu-albastru tumultuos,
Marea plină de senin –
Fiecare poartă-n sine
Semnul propriu-al unui nume.
Şi iubesc stropul de rouă
De pe iarba cea pitică,
Roua ce-şi topeşte viaţa
Să crească iarba voinică –
Roua-iarbă, iarba-rouă,
Nume nou de lume nouă.
În româneşte de:
Lia-Maria Andreiţă
Xu Wende
Ion Andreiţă
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DICŢIONARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
Autorul acestui dicţionar este convins de valoarea fără margini, uneori insuficient recunoscută sau
răsplătită, a celor peste 11 milioane de români pe care vremurile i-au făcut să se stabilească în afara graniţelor ţării, de-a lungul timpului. Am gândit acest dicţionar ca pe o lucrare reprezentativă a spiritualităţii româneşti din diaspora (din afara graniţelor ţării).
Includerea în dicţionar nu costă nimic şi poate fi realizată chiar de cei în cauză sau de rudele lor (dacă
respectivii au trecut în nefiinţă), după modelul alăturat, ―modelul Palade‖.
Cele trei volume ale “Dicţionarului românilor de pretutindeni” sunt:

Vol. I - Personalităţi academice – cuprinde toţi acei români din diaspora, care au fost şi sunt
membri ai Academiei Române, la care se adaugă preoţi şi înalţi prelaţi ca reprezentanţi peste hotare ai spiritualităţii româneşti, precum şi personalităţile româneşti de talie academică (incontestabile), aflate în
străinătate; VARIANTA ELECTRONICĂ ESTE GATA

Vol. al II-lea - Personalităţi de excepţie – cuprinde toţi acei români din diaspora care s-au impus prin ceva – remarcabil - în domeniul (domeniile) lor de activitate şi au scris lucrări ştiinţiifice, au realizat lucrări artistice, conduc o afacere de succes, sunt membri ai unor instituţii, institute, organisme şi/sau
organizaţii internaţionale sau naţionale importante, personalităţi care sunt cunoscute sau prezentate pentru
―ceva‖-ul respectiv, care au primit premii, diplome, medalii sau alte recunoaşteri internaţionale pentru
activitatea şi/sau lucrările lor; termen de apariţie - octombrie 2017. ESTE ÎN LUCRU.

Vol. al III-lea – Personalităţi – cuprinde pe acei români obişnuiţi care sunt cunoscuţi prin
faptele lor pozitive sau îşi manifestă disponibilitatea sau dorinţa de a face parte din acest volum; termen de
apariţie - octombrie 2018. IDEM
Dacă vom avea sprijinul Dv., pentru a selecta maxime şi cugetări, texte alese şi reprezentative pentru
gândirea personalităţilor respective, din toate cele trei volume sau fotografii, în format electronic, a unor
opere ale acestora - lucrări artistice, plastice etc. – intenţionăm să intercalăm la fiecare personalitate
prezentată, aceste simboluri perene ale spiritualităţii româneşti din diaspora.
Vă aşteptăm cu disponbilitatea şi entuziasmul dv de a deveni mai cunoscuţi, acceptând să faceţi parte
dintr-unul din volumele dicţionarului. Fiecare doritor va putea cumpăra volumul dorit, la preţul de cca 15
USD/buc., volum care va fi trimis prin poştă la adresa indicată, cu plata ramburs.
Autorul ideii acestui DICŢIONAR AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu (tel. 0040 744 633 483; e-mail: dobrescu@acad.ro ) vă salută
respectuos şi vă aşteaptă opiniile şi, mai ales, prezentările în format electronic.
FIŞĂ MODEL DE PREZENTARE
PALADE, GEORGE EMIL (n. 19 noiembrie 1912, Iaşi), biolog şi medic de origine română, S.U.A.
Membru de onoare din străinătate al Academiei Române (31 martie 1975).
Absolvent al Liceului „Al. Hasdeu‖ din Buzău (1930). Între 1930 şi 1936 a urmat cursurile Facultăţii
de Medicină din Bucureşti, unde, în 1940, şi-a susţinut teza de doctorat Tubul urinifer al delfinului. Studiu
de morfologie şi fiziologie comparată. În 1943 a devenit, prin concurs, conferenţiar la Catedra de Anatomie
a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, după ce a parcurs etapele de preparator, asistent şi şef de lucrări. În
1946 a plecat în S.U.A. ca „visiting professor‖ la Institutul „Rockefeller‖ pentru cercetări medicale din New
York; în 1952 a obţinut cetăţenia americană. În 1961 a devenit şef al Departamentului de Biologie Celulară
al Institutului „Rockefeller‖ din New York, iar din 1972 profesor de biologie celulară la Yale University din
New Haven (Connecticut), unde conduce Departamentul de Biologie Celulară. În 1952 a creat „fixatorul
Palade‖ (tetraoxid de osmiu 1% în tampon de veronal sodic) pentru microscopia electronică. Între 1952 şi
1953 a descris structura ultrafină a mitocondriei şi topografia unor enzime ale catenei de oxidoreducere
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celulară, pentru ca, în 1953, să descopere ribozomii, organite implicate în sinteza proteinelor, numite în
literatura de specialitate „granule Palade‖. O altă formaţiune subcelulară, care a atras atenţia sa şi a
colaboratorilor săi, a fost reticulul endoplasmic, relaţiile sale cu aparatul lui Golgi şi cu ribozomii. Împreună
cu K. Porter, a definit, în 1954, reticulul endoplasmatic ca un sistem de canale, vezicule, cisterne prezente în
orice celulă vegetală sau animală. A reuşit să explice originea acestui reticul. S-a preocupat şi de câteva
structuri particulare, cum ar fi: conformaţia stigmei flagelatelor, modificările intervenite în ultrastructura
anumitor celule care funcţionează în organism şi îndeplinesc funcţii precis conturate, celulele secretorii ale
pancreasului. O atenţie aparte a acordat structurii moleculare şi supramoleculare a membranelor
intracelulare, în special formaţiunilor membranare care alcătuiesc tilacoidele granale şi intergranale ale
cloroplastelor. Pe plan medical, investigaţiile sale s-au îndreptat asupra structurii şi funcţiunilor de transport
ale pereţilor sangvini. Este autorul a numeroase lucrări, studii, comunicări, rapoarte, memorii, publicate în
reviste de prestigiu din întreaga lume: A Study of Fixation for Electron Microscopy (1952); The Fine
Structure of Mithochondria (1952); A Small Particulate Comportment of Cytoplasm (1953); Microsomes
and Ribonucleoprotein Particles (1958); Structure and Function at the Cellular Level (1966); Structural
Modulations of Plasmalemmal Vesicles (1968, în colab.); Intracellular Aspects of the Process of Protein
Synthesis (1975); Hepatic Golgi Fractions Resolved into Membrane and content Subfractions (1982, în
colab.); Biogenesis of the Polymeric IgA Receptor in Rat Hepatocytes (1985, în colab.); Protein Traffic
between distinct Plasma Membrane Domains: Isolation and Characterization of Vesicular Carriers
Involved in Transcytosis (1991, în colab.); Isolation and Partial Characterization of the Luminal
Plasmalemma of Microvascular Endothelium from rat Lungs (1992, în colab.); Membrane and Secretory
Proteins are Transported from the Golgi Complex to the Sinusoidal Plasmalemma of Hepatocytes by
Distinct Vesicular Carriers (1994, în colab.); Protein Kinesis: the Dynamics of Protein Trafficking and
Stability (1995); Plasmalemma Vesicles Function as Transcytotic Carriers for Small Proteins in the
Continous Endothelium (1997, în colab.); Neovasculature Induced by Vascular Endothelial Growth Factor
is Fenestrated (1997, în colab.) ş.a. A revenit în mai multe rânduri în România (începând din 1965),
sprijinind direct cercetarea în domeniul biologiei celulare. Unanim recunoscut drept unul dintre creatorii
biologiei celulare moderne, în 1999, la Universitatea din Diego, s-a desfăşurat un simpozion ştiinţific în
onoarea sa, la care au participat oameni de ştiinţă din întreaga lume; cu această ocazie s-a decis ca
Universitatea din California să constituie „The George E. Palade Fellowship Fund‖. Membru al Academiei
de Arte şi Ştiinţe din New York, al Academiei Americane de Ştiinţe; a fost distins cu Premiul „Passano‖
(1964), cu Premiul „Albert Lasker‖ (1966) şi cu Premiul „Louisa Gross Horwitz‖ (1970); laureat, împreună
cu prof. Albert Claude de la Universitatea Liberă din Bruxelles şi cu prof. Christian de Duve de la
Universitatea „Rockefeller‖ din New York, al Premiului „Nobel‖ pentru medicină (1974), pentru
„descoperirile lor privind organizarea structurală şi funcţională a celulei‖, cei trei laureaţi revoluţionând, prin
lucrările lor, domeniul biologiei celulare, „mai ales al componenţilor citoplasmei a căror cunoaştere s-a
schimbat complet sub impulsul pe care ei l-au dat în ultimii treizeci de ani‖.
Bibl.: Who‘s Who in America, 1966–1967, 2000; Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi
tehnicii. Dicţionar, Bucureşti, 1982; Who‘s Who in the World, 1993–1994; Radu Iftimovici, George Emil
Palade, primul român laureat al Premiului Nobel, Bucureşti, 1993; Nemuritorii. Academicieni români
(coord. Ioan Ivanici, Paraschiv Marcu), Bucureşti, 1995; International Who‘s Who, 1997–1998; Dan
Fornade, Românii din America. 500 personalităţi din S.U.A. şi Canada, Montreal, 2000; Nicolae Ursea,
Enciclopedie medicală românească sec. XX, Bucureşti, 2001.
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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 15.05.2017, 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…

Floarea TUDORACHE,
mama scriitoarei Cătălina Stroe,
Vicepreședinte al A.C.S.R.,
a plecat spre Eternitate la respectabila
vârstă de 96 de ani!

Sincere condoleanțe familiei
îndurerate!

Cărți care au trecut Oceanul…

Coperta 1 (foto):
Plaja din Hollywood, Florida – 19 martie, 2017
(Photo taken by Alexandru Cetățeanu)

