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Anul III, nr. 5(21)/2012

Doina DR~GU}

rând a anticipa rela iile politico-economice
româno-chineze de ast zi, de mâine i de
pomâine, de mare viitor, revista Constela ii
diamantine a promovat cu mult vreme
înainte valorile spirituale chineze, mai cu
seam prin prietenul i colaboratorul nostru
Constantin Lupeanu, diplomat de carier ,
fost Ambasador al României în Asia,
unul dintre cei mai mari sinologi al lumii.
Anun , cu bucurie, o nou
carte marca Lupeanu. Este vorba
de o lucrare complex , un dozaj
savant de introducere în lumea
fascinant a gândirii chineze.
Dup ce Confucius a fost oferit cititorilor români prin aforismele din Analecte, prin antologia
de poezie popular întocmit de
el în secolul al V-lea î.Hr. i prin
lucrarea de mari dimensiuni Cartea Schimb rilor, iat c a venit
rândul prezent rii taoismului filozofia i religia atât de specifice Chinei.
refer la o carte de mari dimensiuni, de inut universitar ,
intitulat
rin ii Sistemului
Filosofic Taoist.
Ceea ce transform aceast
carte într-o comoar este felul în
care este organizat .
Cartea
rin ii Sistemului
Filosofic Taoist adun între copertele sale textele fundamentale
ale taoismului, care îl explic în
totalitate, i anume: Carte despre
Tao i Virtute de Lao Zi, Cartea
Adev rat a Vidului i a Supremei Virtu i de Lie Zi i Simbolurile Integrit ii Infinite, Parabole de Zhuang Zi.
În plus, ceea ce creeaz ineditul i valoarea c ii rin ii

Sistemului Filosofic Taoist sunt
disec iile operate pentru noi, cititorii. Textele originale, traduse
din limba chinez de Constantin
Lupeanu împreun cu Mira Lupeanu i Adrian Daniel Lupeanu,
sunt comentate i explicate pe
în elesul nostru, evitându-se formul rile savante, sofisticate în
studii largi de zeci de pagini, la
care se adaug note explicative
pe text. A spune c nu scap
nicio sintagm de interes i cu
semnifica ii, de multe ori notele
acestea întrecând de câteva ori
textul originar.
O carte de referin , o edi ie
complet , o carte care se cuvine

se afle în biblioteca fiec rui
intelectual român.
„În sintez , taoismul, filosofie i religie, î i trage seva
dintr-un cuvânt, tao, cuvânt împrumutat din limbajul curent,
golit de sensurile ini iale i înrcat cu puteri greu de închipuit. Se crede c originile gândirii taoiste s-ar afla în urm cu
trei mii de ani, când s-a pornit
de la observarea naturii, unde
nimic nu are contururi precise
sau definitive, dimpotriv , totul
este schimbare, interdependeni orice chestiune se rezolv
de la sine.
De ce a fost ales cuvântul tao

nimeni pân acum n-a putut oferi o explica ie edificatoare. Tao
înseamn cale, drum, iar mai
târziu a primit i sensul abstract
de doctrin , principiu”, spun
autorii c ii rin ii Sistemului
Filosofic Taoist, în Introducere.
Tao este for a fundamental
care curge în toate fiin ele i lucrurile din Univers, el este con inut în fiecare lucru, de la cel mai
nobil i mai în tor, pân la ceea
ce este considerat cel mai umil.
Tao este esen a îns i a realit ii.
Tao na te, cre te, hr ne te i iube te deopotriv tot ce se afl în
întregul univers.
Copertele I i IV sunt semnificative i atractive prin ele însele,
având darul de a ne introduce
cu delicate e într-o lume magic .
Precizez c lucrarea rin ii
Sistemului Filosofic Taoist a fost
tip rit în format mare, gen dicionar sau studiu de alur universitar ; ca dimensiuni are 155
x 235 mm, are 684 pagini.
Cartea poate fi g sit i
comandat la Editura i
Tipografia RAWEX COMS din
Bucure ti, telefon - 0720773209,
doamna RALUCA TUDOR,
Editor i Director General.
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George FILIP
(Canada)

oameni buni, triste ea lumii uneori ne curge-n lacrimi
ni-i scris de ursitoare ori ce clip s-o pl tim
ba cu fericiri de-aiurea, cu tri ri, iubiri sau patimi,
legi nescrise lâng care zi de zi ne r stignim.

cei lucizi mai zboar înc spre noi puncte cardinale.
emigr m, c emigrarea st în firea tuturor.
doar nebunii trâmbi eaz a r zboaie mondiale
i-n eleptul Poe ne spune c-o s-ajungem... nevermore.

blestema i de zodii ro ii ne târâm destinu-n spate,
înfiera i de legea strâmb , de revolt i complot
i, min indu-ne, minciuna tuturor ne zice „frate”
extirpându-ne credin a din trup ca pe Savaot.

dac-a fi poet de seam i lucizi de-a i fi o clip
v-a propune s ne facem râuri, mun i seme i, p duri,
lui Icar s nu-i mai ardem cutezan a-i din arip
i s alung m din codri purt torii de securi.

nechema i pe Terra asta ce ne arde sub picioare
punem flori, zidim poeme i-n cafele citim sor i
pentru puii primi ai lumii, feciori teferi i fecioare
rora le spune nimeni c prin na tere sunt mor i.

ce folos c bietul taica a purtat dou r zboaie?
de-o vecie, plus o clip , to i str bunii au murit.
numai noi ne zbatem înc - i prin geruri i prin soare,
ajungem, chiopi, sau teferi, în gr dina infinit.

a dar r mâne jocul, riscul de-a juca de-a via a.
din pruncie, ducipalii îi mân m spre ani mai mari
i, maturi, în uniforme i cu pu ti ne-apuc grea a
zvr ti i c -i suntem vremii, f sold - mercenari.

acolo, precum se-aude, sunt republicile-n floare.
lumea umbl îngere te îmbr cat -n trupul gol.
dac nu- i plac pre edin ii po i s dai cu pumnii-n soare
i s bei râuri de vodc f s pl te ti vre-un pol.

optimi ti suntem, desigur, c -i i asta o osând ,
ce ne-o leag de picioare invizibili magistra i,
dar sper m, nuntim i noaptea prin unghere st m la pând
-i scopim de omenie pe r ma ii necastra i.

de o vreme lumea fuge din metropole-n p dure.
filozofii alchimiei dau verdicte: sunt sectari,
dar e trist c nu se-ndur înc nimeni s se-ndure,
le-mpart , la plecare, praf de pu
i bi tari.

vezi, Tu, dar de ce b rba ii uneori se-ascund sub nume?
universul sterp ne minte c plutim sub câte-o stea.
la bazar degeaba cau i un gr unte de renume;
haina jenei nu se vede, dar se poart , ARA mea.

oameni buni, pute a arme, cazemate i napalmuri.
c-avem straie negre, ro ii, albe, galbene, verzui,
hai s în m spre ceruri cuviin a unor psalmuri
prea suntem noi, prin lume, mercenarii nim nui.

lerui-ler... de unde vine trupul t u zidit din ap ?
cuno ti tu secretul c ii de la tine c tre cer?
prizonieri în pu ria trupului ce ne adap ,
vânz tori, sau orbi, prin lume emigr m spre lerui-ler...

...mintea unui om cu mintea prins în captivitate,
a scornit, plutind prin febr , tot ce nu e i n-a fost
mi se întâmple mie, care-am respirat dreptate
i-am lucrat pogonul vie ii cu smerenie i rost.

rup i de trup umbl m bezmetici potolindu-ne migrena
cu femei dresate-anume, pe argin i i pe dobânzi.
o... de n-ar fi fost creat ea - Maria Magdalena,
nu eram poe i bezmetici, militari, perver i sau blânzi.

casa noastr era mic dar era înc toare,
taica plug rea p mântul, maica pl
dea colaci
i la masa, cu opt linguri, mai credea c pe planet ,
cum se tie din ceasloave: ferici i sunt cei s raci.

...multe ar avea poe ii s mai plâng pe hârtie
dar n-au timp i nici sandale, nici cerneal , nici femei.
nodul Gordian, cedat-a sub o spad , cum se tie,
îns -n poarta ve niciei înc nu brodit-am chei.

...cel mai trist a fost un August, seceta clocea-n rân .
caden a pe str zi i uzli i cizma lui I.V. Stalin.
cu p duchii sub ruba
i cu balalaici în mân ,
ru ii întrebau bezmetici: „drug… ne znai... cuda Berlin?”
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astfel cancerul tr rii a l sat r ni mari, deschise
i prin vremurile tulburi - bunii ne-au murit, sperând...
nici nu-ncap între cuvinte câte-ar trebui descrise
da-n letopise se tie cine ne-a vândut - i când.
adar r mâne fuga - eroismul de o clip ,
de a trece printre gloan e cu speran a-n cel de sus,
ce ne d , când are vrerea, câte-o vajnic arip ,
migr m zburând în stoluri spre morgana din apus.
i a a îmi pare iar i c e steaua mea - Luceaf r.
bra ul drept prinde condeiul i hârtia ca de nea.
vreau s mai pulsez o clip optimist, lucid i teaf r
mai sunt poeme, înc , de spus multe - ARA mea.
Terra asta geoid duce timpul în spinare
i pe soclul ve niciei s-au zidit apte minuni,
dar spune i-mi, lume bun , de ce oare, de ce oare
nu zidesc minunea-opta fra ii mei convivi, nebuni?
noi, abia zidisem casa, din chirpici i din sudoare,
cas nou , eu i mama, precum soarele torid,
ne bucur m to i ase, câ i ne-am pl
dit sub soare,
ne tiind c voi alege pa aportul de-apatrid.
în m icu a-mi Românie nu se trage-n chipuri sfinte,
ca în Aldo Moro, Reagen, sau în Papa de la Roma;
vai... românii mei uitat-au pre ul „dinte pentru dinte”
de aceea duc în cârc umilin ele i coma...
prietenii din sat întreab pe la pragul meu, de mine.
maic -mea le d ve ti bune, toarn uic i-i mai minte;
adev rul e ca singur, prigonit printre destine,
mân demn i-mi câ tig pâinea dând din bra e i din minte
...am primit mai ieri scrisoare i-o s scriu câteva rânduri
, s -n ir la baliverne mâna dreapt nu m vrea:
pune i mâna pe topoare, ca str bunii-n alt vreme,
ti i? dreptatea v st -n sânge, nu-n re ete, ara mea!
cui nu tie-nstr inarea îi doresc s n-o cunoasc .
noi zbur m în stoluri triste c tre rmul nic ieri.
voi, pe-acas -ave i p unea, miori ele s-o pasc ;
urma noastr ni se pierde c tre mâine, dinspre ieri.
Brâncoveanu, demn ca bradul, i-a privit junghia i, copiii,
iar B lcescu, ara sfânt o c lca în strai turcesc.
Brâncu i, prin str ini cioplit-o mari simboluri Românii
i Enescu, de sub racl , strig cântec românesc.
Doja ar mai fi i Horea, Iancu, Tudor, Eliade,
Coand i p rin ii no tri ce-n statui s-au fost urcat.
ne-au fost demni înainta ii i nici ast zi nu se cade
-i uit m pe avortonii ce destinul ne-au tr dat.
la ciolanul, cât mai este, rod cu l comie tartori
ce r cnesc din cabinete doctrinând în limba rus .
oameni buni, s ine i minte, prin istorii ve i fi martori:
cum ne fuse România i vândut i sedus .
sceptrul rii st -ntr-o mân f vlag , de rahitic
i-un poet cu cap de monstru primu-i între sigisbei.

o!... tu Doamne-Eminescu, vino-n spa iul mioritic
-i împar i, ca i-alt dat , „în sminti i i în mi ei”
carul gloriilor noastre prin istorii s-a sf rmat-a?
oare-a putrezit prin pivni e roata Horei din Albac?
nu mai sunt Mihai i tefani s ne trâmbi e armata
i-n ogorul României nu mai cresc germeni de dac?
n-auzi i cum geme Nistrul h ulind doine de jale
i cum Dun rea se zbate jelind hoituri de fugari?
pentru doliul ce îl poart glia, nu tim alt cale
decât s s m capcane, ca de lupi, pentru tâlhari!
prin i de vrem, s strig m prin ii ce n-au lini te-n morminte.
voievozii bat în lespezi cerând sceptrele-napoi;
ei au sem nat pe glie semin ii de neamuri sfinte
i e drept s mâne ARA un dac pur - de printre noi.
de aceea, mam ar , las istoria s-o scrie
timpul, cronicarul vie ii, scribul lumii cel mai drept,
dar, de s-a brodit condeiul, frate geam n s îmi fie,
noi vom transpira al turi, cât mai am credin -n piept.
secolul acesta-n care Omul i-a dus pa ii-n Lun ,
cum de mai suport ara unde to i se nasc ocna i?
lumea sufer i sper dar speran a-i o lacun
ce-i înv luie cu spaim pe nevolnicii urma i.
ne-am dus în pribegie l sând râuri i Carpa ii,
nu ne c uta i pricin , codrii, doinele-s cu noi;
numai dorul ne apas navigând prin emigra ii
i ne pierdem, dup soart , printr-al timpului uvoi.
...hei ...baladele cum sun chiar i pe la Amazoane
i oriunde, când ogorul îl ar m cum tim ara;
se aude-n limba noastr : d -mi o pip , m Ioane
i soarbe din plosca asta c mai e pân-o-nsera.
ne umble ara-n zdren e, noi n-am vrut-o niciodat .
buni-str buni hambarul gliei l-am inut la ad post.
cuvio i ne-am p strat crezul, în credin prea-curat
i Domni mari ne-a dat destinul, cu smerenie i rost.
preo i buni, cu crucea-n bra e, ne-au dat c i mântuitoare
sfin i i sfinte, pentru rug , n-am cer it de la str ini,
mor ii no tri-s sfin ii no tri i în zi de s rb toare
demni ne împ im colacii, un i de Sfintele-Treimi.
plânge ara, geme Nistrul, Dun rea e despletit ,
Cri ul, Prutul duc spre Mare lacrimi arse, de venin.
ara e la ea acas cu lan greu înl uit ,
iar românul - milenarul e pe glia lui str in.
ast zi, molima pierz rii plou peste neam cu sânge.
din pocalele ru inii au sorbit i mul i din fra i.
geme ara mea, s raca, obosit destinul plânge
i ne duce spre aiurea, cu speran e-mpov ra i.
te rug m: d -ne iertare scump -maic -Românie,
în floarea vârstei noastre roab te-am l sat s fii.
în genunchi privim Ceahl ul, fructul t u de m re ie,
ce-i arat lumii fruntea i te-nal -n ve nicii...
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Iulian CHIVU

Peniten i ai vanit ilor hibride, Prometeu,
Sisif, Tantal i mul i al ii sunt simboluri grece ti definitive ale sanc iunilor supreme, fiindc , într-un fel sau altul, ei au adus atingere
mai marelui lor p rinte Zeus, el însu i trufie
suprem agresiv , nondescendent , dar mereu vulnerabil .
Fiu al lui Zeus, Tantal era rege în bogatul inut al Lydiei, la poalele muntelui Spylos, bog ia acestui inut fiind marea fericire a lui Tantal, mai mare decât îns i iubirea pe care i-o ar tau zeii. Fiul iubit al
lui Zeus avea din abunden acolo toate
bog iile p mântului i s-ar fi bucurat de
toate acestea pân la adânci b trâne i datrufia efemerit ii nu l-ar fi orbit f cândul s rateze pân i ansa la nemurire.
Privilegiul de a fi chemat de zei în
Olimp chiar i când se luau acolo hot râri
importante ce-i priveau pe muritori, ca i
cinstea pe care i-o f ceau zeii când coborau
în palatul lui cel aurit s petreac împreun
îl fac pe Tantal s se socoteasc egal cu nemuritorii, fiindc era tratat chiar de Zeus
asemenea lor. Uneori, când se întorcea din
Olimp, Tantal aducea cu el ambrozie i nectar cu care î i osp ta prietenii muritori i
le împ rt ea dinainte hot rârile ce erau
luate de zei în prezen a lui. Dar astea nu lau sup rat înc pe Zeus care continua s -l
iubeasc la fel de mult i care chiar îi ofer
ansa de a i se împlini o dorin de c tre
rintele Olimpului. Tantal nu se poate
spune c uit statutul s u de muritor i refuz cu vanitatea omului fericit ceea ce zeul
îi rezervase ca privilegiu:
„- N-am nevoie de mila ta. Nu-mi lipse te
nimic. Soarta ce mi-a fost h zit e mai
minunat decât aceea a zeilor!”1
Cu toat aceast înfruntare lipsit de
orice modestie, Zeus nu î i schimb sentimentele fa de Tantal decât foarte târziu,
când acesta va aduce jigniri intolerabile
zeilor. Prima sfidare va fi atunci când regele
Efesului, Pandareos, va fura de la Templul
lui Zeus din Creta câinele de aur care îl
zise în copil rie pân s îl detroneze pe
Cronos. Câinele va fi dus de Pandareos, ca

dar, lui Tantal, iar acesta îl ascunde de zei
în palatul s u. Zeus se mânie foarte tare i
îl trimise pe Her-mes la Tantal s -i cear s
duc înapoi câi-nele, la templu:
„- Pandareos, regele Efesului, a r pit
de la Templul lui Zeus din Creta câinele de
aur i i l-a dat ie în p strare. Zeii din
Olimp sunt atot tiutori; oamenii nu le pot
ascunde nimic. Înapoiaz lui Zeus câinele.
Fere te-te s atragi asupra- i mânia st pânului tunetelor!”2
Tantal a negat fapta chiar acoperinduse cu un jur mânt. El spune c zeii se în al .
Zeus înc nu îl pedepse te, dar Tantal fu ispitit s încerce dac într-adev r zeii sunt
atot tiutori i urzi o fapt mâr av : El î i
ucise fiul, pe Pelops, iar din carnea acestuia
preg ti un osp pentru zei, urmând s vad
dac ace tia tiu adev rul. Doar Demeter,
întristat de r pirea fiicei ei, Proserpina,
de c tre Hades, mu dintr-un um r al fiului ucis, ceilal i zei ab inându-se s m nânce. Mânia lui Zeus nu mai putu fi st vilit . El îl puse pe me terul Hefaistos s -l
refac pe fiul ucis, în locul um rului mu cat
de zei punând o bucat alb de filde vizibil mai apoi i la urma ii lui Pelops. Tantal
fuse pedepsit cu o pedeaps zeiasc , greu
de conceput pentru un muritor: El fuse vârât
într-o ap din care nu putea s bea când
era însetat, i când îi era foame, pomii ademenitori din preajm î i s ltau ramurile înrcate de fructe încât nenorocitul Tanal
nu le poat ajunge. i cum parc astea
dou nu erau de ajuns, deasupra capului îi
este aninat o stânc gata oricând s se
desprind i s -l striveasc .
Celebrul regele al Lydiei, conform acestui
mit, este perceput ca un simbol al suferin ei,
de i nu este nici pe departe cel care sufer
cel mai intens din mitologia greac , doar c
suferin a lui atinge nevoile existen iale: foamea, setea - de unde groz via acestora. Pedeapsa zeiasc îns se acord nu atât cu p catele lui Tantal, cât mai ales cu desf rile
vie ii lui, ea este pe m sura darurilor primite
i nu câ tigate, pe care regele nu a tiut s le
pre uiasc cum se cuvine mai ales în rela iile

sale cu zeii atotputernici. În cazul lui Tantal,
simbolizarea se structureaz pe planul sumativ al vanit ii din direc ia sinelui, precum
i din direc ia curiozit ii ofensive i ofensatoare totodat . F a se fi n scut într-un regat binecuvântat cu bog ii str lucitoare,
Tantal ar fi fost cel mult un rege lipsit de
semnifica ie. Bog ia Spylosului îi este h zit prin voia zeilor, Lydia fiind inutul multor desf ri ale olimpienilor, ferite de ochii
muritorilor i girate de discre ia lui Tantal,
gazda acestora. Banchetele zeilor din palatul
regelui îl îndrept esc pe acesta s se simt
favoritul lor, mai ales c el prime te i cinstea
de a accede în Olimp i de a fi p rta chiar la
unele decizii care-i priveau pe muritori. Ofensiva sinelui încol te în atitudinea lui Tantal
pe m sur ce i se dau prilejuri de a se socoti
egal cu zeii i, dup ce le cunoa te sl biciunile, nu f leg tur cu megalomania implicit a regelui. Tantal vede fericirea exclusiv
în bog iile sale, în aurul muntelui Spylos i
în roadele p mântului lydian. De aceea î i
soar existen a doar în cantit i, nemurirea
fiind o calitate banalizat numai de zei. Spiritul grec nu va dispre ui nemurirea nici prin
orfici, dar nici prin senzualismul hedonismului epicureic. Tantal este un personaj de tip
epicureic i de aceea el refuz cu mult u urin darul lui Zeus: „- N-am nevoie de mila
ta. Nu-mi lipse te nimic. Soarta ce mi-a fost
zit e mai minunat decât aceea a zeilor!” Soarta lui ar putea fi mai minunat
decât aceea a zeilor doar din perspectiv hedonist , nemurirea fiind o povar chiar i
pentru zei, dup cum va fi putut s observe
Tantal înainte de a refuza mila lui Zeus. Refuzul, am putea spune, se face în cuno tin
de cauz , nu sub orbirea unor privilegii ale
lui Zeus: Ce ar fi fost Tantal în condi iile nemuririi? Un condamnat întru salvare, iar simbolic, nu ar fi avut nicio valoare. Ca rege ar fi
fost pierdut tocmai din cauza aceasta; orice
muritor str luce te pentru ceilal i doar prin
efemeritate i destin. Tantal se constituie în
simbol tocmai prin mijlocirea subtil a rela iei
supu ilor s i cu zeii, mereu într-o ostilitate
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tacit , prevenindu-i de orice amenin are i
împ rt indu-le discret acestora din desf rile olimpiene (le aduce ambrozie i nectar
de pe masa zeilor), dar mai ales bucurânduse împreun de p mântul m nos al Lydiei.
Fericirea lui Tantal este exclusiv una a efemerit ii i nu a ve nicirii sale. Trufia lui Tantal este una a incompatibilit ii celor dou
regnuri; zei i muritori. O trufie a împotrivirii,
fiindc regele tia sigur c se deosebe te de
zei doar prin efemeritatea lui, îns aceasta
nu îl împiedica s se cread totu i egal cu ei.
Eroarea apare în apreciere: Tantal se îndoie te c olimpienii pot s tie totul despre
muritori. i în acest sens comite marea nelegiuire: î i sacrific fiul pentru osp ul zeilor.
Trufia lui e totu i ira ional : care ar fi fost satisfac ia lui dac zeii nu ar fi descoperit fapta
ofensatoare? Pierderea fiului ar fi fost irecuperabil . Zeii recupereaz pierderea cu
ajutorul lui Hefaistos, iar în locul um rului
mu cat de Demeter se pune o bucat de filde
ce va fi vizibil i la urma ii lui Pelops, dup
o genetic ce decurge din miraculos. Zeus
este neiert tor i de la sl biciunea manifestat pentru Tantal mai înainte, dup avertis-

mentul dat prin Hermes, sentin a va fi irevocabil . Cum pedepse te Zeus se tie: o
pedeaps impresionant , crud i care mai
mult se m soar în- de-sine, ca intensiune,
decât sanc ioneaz o extensiune. Foamea,
setea i frica sunt trei dimensiuni ale aceluia i
plan existen ial. Primele dou lovesc determina iile primare, pe când cea de a treia pedepse te ra iunea terorizând-o cu incertitudinea. Judecata lui Tantal este ira ional
pentru Zeus i se întoarce împotriva lui. El
pedepse te doar trufia pe care nu o poate i
în elege. A se fi coborât în palatul din Lydia
cu diferite prilejuri, tot a a cum a fi permis
accesul lui Tantal la masa zeilor din Olimp nu
se pot re ine în culpa regelui, ci în seama lui
Zeus care nu în elege s acorde circumstan e
atenuante îns administreaz o pedeaps atât
de crud ; clemen a anterioar pentru a fi divulgat tainele din sfatul zeilor, pentru a fi îmrt it oamenilor ambrozie i nectar de pe
masa olimpienilor sunt simple concesii, probabil reciproce. Numai c trufa ul Zeus alege
îl pedepseasc a a de cumplit pe Tantal
fiindc cu el putea da cel mai conving tor i
pragmatic exemplu de intransigen : Omul
cel mai favorizat de zei este cel mai tare pe-
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depsit de ei pentru nesupunere i ispitire spre
pild celorlal i. A adar, Tantal este doar mijlocul prin care se pune în valoare un simbol
exclusiv epic ce const în pedeapsa atât de
însp imânt toare. Construit pe sciziunea între reprezentat i reprezentant, simbolul nu
este Tantal - regele fericit, ci suferin a lui, fiindc în cazul acesta semnificatul face s p leasc semnificantul, iar asta doar pentru c
a sim i prevaleaz în fa a lui a gândi. Fericirea
lui Tantal nu exprim nimic; condamnarea lui
îns are menirea de a stârni mila aceea care
umbre te ra iunea prin diferen . R ul are
forma determin rii i a compara iei furnizate
cu prisosin de un epic ce înv luie ideea i
lumineaz simbolul. Cu Zeus lucrurile difer
fiind vorba despre un simbol difuz i complex formalizat. În raportul lui cu Tantal, în
cel cu Prometeu ca în multe alte cazuri, Zeus
mâne vag conturat chiar i în jurul ideii de
suprema ie, în jurul reprezentantului i mai
pu in al reprezent rii, al semnificantului i
mai pu in al semnific rii.
1

Citatul e preluat din lucrarea lui N. A. Kun,
Legendele i miturile Greciei Antice, p.136.
2
Ibidem.

Adrian BOTEZ

tulburare-a tulbura
maluri de somn a isca
i p ri de eghipet
erpi de lun - ghem secret

se stârnesc duh i vecìi
pustiind pove ti pustii
din scheletele de stele
vestesc time - bocesc iele

colindând întru dincòlo
la cur i domne ti în tremòlo
în r sp r de ierni r zbim
raza rimei o g sim

crai de ierni - mânii de vânt
scumpul acoper mânt
dinspre minte spre inìm
dinspre vrajb c tre crim

fântânile sparg oglinzi
numai cu mâna te-ntinzi
lun sor - frate soare
totu-i vr jit scrisoare

începe r zboi de îngeri
vrei nu vrei - pe fil sângeri
magii gâng vesc preasfânt
pe hristosul din cuvânt

schimb -mi soarta pe-un pitac
negu ând visuri de drac
împac aur i moarte
într-o carte - într-o carte

zodii scrise f seam
isihii de foc pe gean
lir delir întru nadir
se smere te un satir

st pâne te i cunoa te
cu piciorul peste moa te
slova timpul rânduie te
ceru-l ar i nutre te

ghea a strunei proroce te
arde-n ger - povestea cre te
ning în vii entelehii
struguri cai i cununii

pe tera din bethlehem
e lumin i blestem:
pace-n duh - vifor în sânge
maica de dumnezeu plânge

stigni i pe sfânta rim
raiul înflorit din tin
pironit s-a pironit
ne-am sp lat de asfin it

Fragonard - Cititoare

colindând i scotocind
baladind i nemurind
din scaie i în p dii
floarea raiului s dii
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Al. Florin }ENE

Asemãnãri între alegere,
normã ]i expresivitatea poeticã
]i raporturile dintre ele
cum ne spune St. Ullmann. Defini ia stilului
drept abatere (ecart) este f cut în termeni
negativi, adic afl m din ea ce nu este stilul
i ce este el. În felul acesta s-a putut vorbi la
un moment dat de stil ca anomalie, porninduse de la ceea ce este dat din punct de vedere
lingvistic în sistemul limbii i sugerându-se,
deci, o realitate care contrazice sistemul, prin
faptul c se înscrie într-o alt sfer de fapte,
în domenii diferite ale cercet rii. Pornind de
la concep ia c limbajul poetic este o structur ce se opune limbii prozei, c este antiproz , stilisticianul francez Jean Cohen admite c stilul este o deviere, o violare a codului, ba chiar „une faute”, cu o rezerv - care este de fapt esen ial i submineaz , credem noi, principiul însu i -, formulat astfel
de c tre Solomon Marcus în Preliminarii
ale poeticii matematice, publicat în „Via a
Româneasc ” (nr.9, 1967, p.142 i urm.):
„Credem c , întradev r, nu e de ajuns s
violezi codul pentru a scrie un poem. Stilul
este o gre eal , dar nu orice gre eal este
i stil, iar eroarea suprarealismului a constat
în faptul c a crezut uneori în acest lucru.”
Criteriul abaterilor de la norm în poezie
a fost reluat de c tre Solomon Marcus, care

Fragonard - Leag nul

Aser iunea c principiile care explic valorile expresive ale limbajului artistic ca valori
artistice ne îndeamn s supunem aceast
situa ie unei revizuiri. În acest context, se
pune întrebarea: care sunt aceste principii?
Primul ar fi, deoarece este cel mai vechi, i
trebuie amintit la început, dateaz de la Aristotel, acela al abaterilor, al devierilor de la
norm . Aristotel a avut în vedere, f s -l
formuleze astfel, acest criteriu, pe care l-a
considerat esen ial în definirea specificului
limbii poetice sau, cu un termen mai cuprintor, al limbii artistice. Cuvintele unei limbi
pot fi, dup Aristotel, comune i diferite de
uzul general, a a cum specific în Poetica.
Printre acestea din urm , el include regionalismele, metaforele, podoabele i în general
toate mijloacele de expresie care se abat de
la exprimarea obi nuit i curent . Limba poetic va trebui s fie un complex format din
mai multe elemente. Claritatea, însu ire fundamental a exprim rii, inclusiv în limba poetic , este asigurat de întrebuin area fondului uzual, comun al limbii. Aristotel distinge în limba poetic cuvinte care apar in
limbajului poetic, pentru motivul c acestea
se opun exprim rii uzuale. Clasicul antic d
exemple de exprimare poetic datorit întrebuin rii unor cuvinte rare sau unor inversiuni neobi nuite în limba greac uzual
i care dobândesc prin aceasta calitatea de
expresie poetic original .
Aristotel introduce de fapt un criteriu
care nu este exclusiv lingvistic i formal, i
anume acela al nout ii expresiei, al puterii ei
de evocare; rezult dintr-o opozi ie, dar care
rezid nu în fenomenul opozi iei ca atare, ci
în valorile pe care expresia în cauz le-a dobândit pe aceast cale. Func ia limbii poetice
se caracterizeaz prin ceea ce aduce nou ea iar aceasta este un criteriu estetic i ine de
valorile pozitive ale comunic rii - i nu prin
ceea ce nu este ea.
Principiul c stilul reprezint o abatere, o
deviere, prin care limba poetic se opune normei lingvistice, a fost formulat de Ch. Bruneau i preluat de la acesta de P. Valery, a a

vede în acest criteriu al abaterilor factorul
esen ial spre care converg direct sau indirect
toate celelate explica ii ce s-au dat ori s-ar
putea da în materie de limbaj poetic.
Putem conchide în leg tur cu criteriul
alegerii în stil c el este secundar i exterior
expresiei poetice, care trebuie raportat la
func ia de reprezentare poetic pe care o îndeplinesc elementele expresive ale limbii organizate stilistic într-un întreg elaborate, întro structur artistic determinat de ceea ce se
nume te o situa ie. Reprezentarea literar-artistic nu elimin conceptual, ci-l transfigureaz în imagine str tut de fluxul individual al sentimentelor i emo iilor, adic îl
înf eaz într-o ambian nou , obiectiv
i subiectiv în acela i timp, de concept viu,
de adev r tr it. A a cum nu exist reprezentare a realit ii în afara conceptelor prin care
gândirea construie te ra ionamente i formuleaz adev ruri despre ceva - ce exist în sine,
i independent de gândirea conceptual , dar
care se reflect în ea - tot astfel nu exist
reprezentare poetic a realit ii individuale
în afara cuvintelor private ca mijloace de expresie organizate în întreguri sonore i semantic, structurate stylistic în func ie de ceva care
le transcende: universal i existen a omeneassubliniate în con tiin a artistului i reflectate într-un mod particular în limbajul poetic.
În limba artistic raportul expresie-coninut apare îns într-o alt lumin , pentru
faptul c trecerea de la un semnificant la altul,
adic „alegerea” expresiei, este motivat de
func ia lingvistic a con inutului, care este
o func ie estetic . Prin aceasta ea dep
te
func ia de comunicare realizat prin denota ii,
când apel la conota ii, la sensurile derivate,
individuale, simbolice.
Svend Johansen, în „La notion de signe
dans la glosse-matique et dans l‘esthetique”
(în Travaux, Copenhague, V, 1949), spunea
prin acest fapt expus mai sus se ajunge la
ceea ce s-a numit instrumentalizare, adic organizarea limbii sau a elementelor iradiate din
sensul denota iei în vederea îndeplinirii unei
inten ii artistice sau estetice.
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Janet NIC~

Femeia era, din p cate, foarte virtuoas .
*
rerea mea e foarte clar : totul e tulbure.
*
La 24 Ianuarie 2008, la Ia i, pre edintele rii i premierul au jucat,
separa i, Hora Unirii!
*
Gigi Becali cum s nu fie bogat când scoate numai perle pe gur ?
*
Se vede c acest alerg tor nu i-a ie it din mân .
*
To i la ii sunt eroi pentru c lupt împotriva tuturor luptelor.
*
Oricât s-ar schimba vremea, ea r mâne neschimbat , adic :
probabil , probabil , probabil .
*
Pentru durerea de ureche doctorul i-a recomandat solu ie haotic .
*
Pân acum nu am fost prost, dar niciodat nu e prea târziu.
*
Educa ia e lumina care te face s vezi chipul st pânului.
*
Când oferul e b ut, drumul umbl pe apte c ri.
*
Acest om a fost doborât pentru c i-a p strat verticalitatea.
*
Puterea unora, pu ini, dar din ce în ce mai mul i, e rezultatul
sl biciunii celorlal i, mul i i din ce în ce mai mul i.
*
Întemeietorii Romei au fost germenii Romulus i Rebus.
*
Îi oferea so iei flori zilnic, din an în an.
*
Adev rul este scheletul pe care cre te carnea minciunii.
*
Avea ni te picioare frumoase din cap pân -n picioare.
*
ruta- i-a gândul pe gur . S ruta- i-a limba pe gur .
*
În vremile de azi, Etica e cu moralul la p mânt.
*
Ca s-o dezbrace, a luat-o prin înv luire.
*

A f cut o gre eal major când s-a încurcat cu o fat minor .
*
Libertatea adev rat nu e s faci ce vrei tu, ci s faci ce vor al ii.
*
Ca s în elegi ce se scrie prin ziare, trebuie s tii s nu cite ti.
*
Senatorii i deputa ii se ur sc atât de mult, încât dorm în camere
separate.
*
Dac nu pot s fiu senator, atunci pot s fiu m gar poet.
*
A b ut în ne tire i a ajuns într-o stare avansat de sobrietate
*
Sunt vremi de plumb cele în care exist reguli de fier.
*
zându-se în mijlocul p durii tropicale, urla ca-n jungl .
*
Când a v zut c intrase într-un cerc vicios, a început s dea din
col în col .
*
De ZIUA ÎNV
TORULUI, a venit în coala noastr Sinistrul
Înv mântului.
*
Închide gura,s nu vad nimeni c e ti înarmat pân în din i.
*
i-a luat p rie de la C ciulata.
*
Lipsa locurilor de veci este o problem vital .
*
recomand aceast crem pentru o piele irezistibil de rezistent .
*
Românul are apte vie i în pieptu-i de maram .
*
La un col de strad , dou schelete s-au luptat pân la sânge.
*
Era un tip nervos, î i ie ea repede din fibre.
*
Toat lumea tie c doamna se num bobocii.
*
Chiar i copiii tiu c toamna se num bondocii.
*
tefan cel Mare a fost un mare dormitor român.
*
La acest spectacol ve i g si pântec, oc i soie bun .
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Ac\iuni politice
române]ti în
direc\ia realizãrii
Marii Uniri
În nemijlocit leg tur cu activitatea politic i diplomatic dus pe diferite planuri
de România în scopul realiz rii idealului s u
na ional, cu lupta purtat de cona ionalii din
provinciile aflate sub st pânire str in , un
mare num r de români a desf urat, în diferite
ri din Europa, precum i în S.U.A., o ac iune
multilateral i eficace, în cooperare cu sârbii,
cehii, polonezii etc. pentru cauza comun :
victoria principiului na ionalit ilor i recunoa terea acestuia drept criteriu fundamental
în statuarea postbelic a lumii.
Astfel, în Fran a, Comitetul franco-român, organizat în 1914, a depus în anii 19171918 îndeosebi, o larg i variat activitate
care, în 1917, odat cu sosirea unei misiuni
universitare, condus de profesorul Emil Pangrati; a crescut în mod evident, fondânduse o revist destinat s informeze despre
motivele reale ce determinaser România s
intre în r zboi al turi de Puterile Antantei.
Totodat s-a trecut la o larg i variat activitate care, în 1917, odat cu sosirea delegaiei s determine în elegerea, atât de c tre
oficialit i, cât i de opinia public francez ,
situa ia nou creat României prin pacea încheiat de c tre Rusia la Brést-Litovsk.
În elegerea g sit în cercuri largi ale opiniei publice din Fran a este demonstrat printre altele i de faptul c prin „Comité de l‘action a l‘Etranger” au fost organizate mari manifesta ii de simpatie. Tot atunci, la Palais
Bourbon, Stephen Pichon, ministrul de externe, declar c „a a cum nu vom abandona
Belgia, Serbia, Polonia, na ionalit ile oprimate pentru care lupt m spre a le elibera, împreun cu cele mai mari democra ii din lume,
a nu vom abandona nici România, care sa sacrificat, ca i noi, pentru ap rarea dreptului”. În elegerea pentru cauza României se
manifesta deschis, putându-se afirma c misiunile universitar i parlamentar , colonia
român , ca i mul i al i români afla i temporar
la Paris au contribuit din plin la acest evident
succes. Un rol important în acest sens l-a
avut i Bureau de la presse roumaine, unde

lucrau oameni ca Mario Roques, profesor
de limba român la Sorbona, Ed. Guérin, Sebastian erbesco, Dr ghicescu, Murgoci, Lapedatu .a. În afar de tip rirea a numeroase
bro uri, gra ie acestui birou de pres s-au
putut publica articole despre cauza României
în ziare de larg tiraj ca: „Le Temps”, „Le Figaro”, „Les Débats”, „Le Petit Parisien” .a.
De asemenea, ziarele „La Roumanie” i „La
Transylvanie” au adus o important contribu ie la ac iunea ce se purta pentru a face
cunoscute legitimele drepturi ale României
ca i sensul particip rii ei la r zboi: dezrobirea
teritoriilor subjugate de dubla monarhie i
des vâr irea unit ii sale na ionale i statale.
Odat cu impunerea „p cii” de la Bucure ti, ac iunile patriotice s-au intensificat,
ap rând, concomitent, noi ini iative. Astfel,
demne de semnalat sunt eforturile depuse în
scopul cre rii unei legiuni române, care urma
lupte al turi de armatele aliate pân la
victoria final . În acest scop, românii transilv neni i bucovineni afla i în Fran a, au
constituit un comitet de organizare pentru
formarea unei legiuni române. Concomitent,
generalul Dimitrie Iliescu, fostul ef al Statului Major, care dup „pacea” de la Bucure ti
i d duse demisia, a f cut la rândul s u numeroase demersuri pe lâng forurile franceze
de resort, solicitându-le concursul pentru
organizarea unei legiuni române. Printre cei
solicita i a fost i Albert Thomas, care a primit
imediat s fac parte din Comitetul francoromân,ce urma s conduc legiunea. Ideea
form rii legiunii a cuprins curând masele de
români afla i în Fran a, Anglia i alte ri, concretizându-se prin nenum rate scrisori de adeziune, adresate Comitetului de organizare,
ca cele trimise de inginerul naval C. IonescuBu il , de sublocotenentul Grigorescu, care
luptau pe frontul aliat din Algeria sau scrisoarea c pitanului Mavrichi, aflat la Stockholm .a.
Formarea legiunii române a stârnit un mare
entuziasm i printre francezii care sim eau
nevoia s i manifeste pe aceast cale sim-

patia i respectul fa de România.
Printre scrisorile primite de generalul
Iliescu, în august-septembrie 1918,au fost i
cea a locotenentului de Méru, a lui Alfred
Charles Lavauzélle, precum i scrisorile locotenen ilor Chamard, Casanelli, ca i a multor
ofi eri i osta i care mai luptaser în România.
De asemenea, în august i septembrie 1918,
se putea constata o mare efervescen , o mare
mi care i în taberele de prizonieri transilv neni de la Bordeaux i La Rochelle, care, dup
cum atest atât m rturiile locotenentului Mario Roques cât i cele ale colonelului Déspres,
subscriau cu mult însufle ire la formarea legiunii, dorind din toat inima s lupte în rândurile ei.
Sus-amintita activitate era sus inut i
de o ampl campanie publicistic împotriva
cii dictatoriale de la Bucure ti. Imediat
dup semnarea ei, senatorul Dr ghicescu a
publicat în „Le Temps” un articol, ar tând c
„acest tratat constituia, de fapt, o declara ie
de r zboi, adresat întregului popor roman”.
A urmat apoi protestul tuturor românilor afla i
la Paris i anume: Colonia român , prin Comitetul s u, Comitetul Românilor din Transilvania i Bucovina, delega ii la Congresul Naiunilor oprimate, misiunea parlamentar , misiunea universitar , publici tii i multe alte
persoane. S-a demonstrat opiniei publice c
tratatul de la Bucure ti constituia „un odios
instrument ob inut prin violen , în dispre ul
celor mai elementare principii de justi ie” i
românii afla i în Fran a ridic cu mânie
vocea lor pentru a vesteji acest act monstruos. Imediat dup publicarea acestui protest,
a ap rut în „L‘Homme libre”, organ oficial al
guvernului, un articol în care se enumerau
marile mutil ri produse României de Puterile
Centrale, ar tându-se: „Germania a spoliat-o
de bogatele sale z minte de petrol i de
controlul asupra grâului i al c ilor ferate;
Ungaria i-a r pit, prin rectific ri de frontier ,
defileul Alpilor Transilvaniei i Por ile Durii; Germania i Austro-Ungaria împreun
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au privat-o de dreptul suveran asupra naviga iei pe Dun re i asupra magnificului port
Constan a”. Opinia public francez , adânc
emo ionat i-a manifestat indignarea scriind,
fie Comitetului coloniei române, fie altor foruri române ti, scrisori pline de cele mai puternice sentimente de prietenie. Guvernul
francez de altfel, în ciuda acestei p ci separate, continua s verse 500.000 franci lunar
pentru prizonierii români, iar în ar soseau
tiri, destinate s sus in moralul celor atât
de crunt lovi i.
O activitate de propor ii se desf ura tot
atunci i în Italia, unde largi cercuri democratice, cultivând glorioasele tradi ii politice
mo tenite de la Mazzini, Cavour i Garibaldi,
apreciau în mod deosebit eforturile de organizare ale românilor. Prizonierii primeau de
aceea un tratament mai mult decât favorabil,
putând s ia ini iativele de organizare pe care
le credeau cele mai adecvate pentru scopul
urm rit.
Astfel, profesorul Simion Mândrescu,
pre edinte al „Societa Romeni Transylvaniae-Banato-Bucovina”, dup ce a vizitat tara de la Cittaducale, i-a comunicat primului
ministru Orlando, c prizonierii români cer
favoarea de a lupta al turi de armata italian ,
contra inamicului comun. Concomitent, ofierii din tab ra de la Cittaducale au informat
pe Alexandru Lahovary, ministrul României
la Roma, c doresc s i fac datoria de români fa de neam i s lupte al turi de armata
italian .
În aceste zile, când la 24 mai se aniversa
intrarea Italiei în r zboi, o delega ie de români
condus de profesorul S. Mândrescu a a ezat steagul român la monumentul lui Victor
Emanuel, constituindu-se tot atunci i un Comitet Italian „Pro Romania” . În cadrul acestui
Comitet, la 30 mai 1918, Orlando a exprimat
profunda admira ie a poporului Italian pentru
bravura armatei române, ca i ferma credin
România îi va reuni, în curând, sub aceea i
conducere, pe to i fiii s i.
Într-o atare atmosfer , s-a constituit, la
18 iunie 1918, la Cittaducale, Comitetul de
Ac iune al Românilor din Transilvania, Banat
i Bucovina, compus din 16 membri i având
ca pre edinte pe Simion Mândrescu. Obiectivul imediat al acestui comitet era coordonarea activit ii, strângerea într-un singur
corp al celor 18.000 români din Italia, urmând
ca mai târziu s se treac la organizarea tuturor românilor prizonieri din Austro-Ungaria.
În expunerea de motive a actului constitutiv
se sublinia, în mod deosebit, c dup „pacea”
de la Bucure ti „ne revine datoria i dreptul
de a continua lupta pentru unitatea na ional
a tuturor românilor”.

La 9 august 1918, primul-ministru Orlando
a primit în audien solemn Comitetul de
ac iune al românilor, declarând c : Italia a
privit i prive te întotdeauna cu simpatie aspira iile juste ale surorii sale mai mici România. Pe noi, a ad ugat el, „nimic nu ne desparte i totul ne une te”. Concomitent, opinia
public , prin Comitetele Pro-România, a organizat în multe ora e manifesta ii, iar presa
italian a consacrat multe i calde articole
cauzei na ionale a României.
Consiliul pentru unitatea na ional , prezidat de Take Ionescu, care î i avea sediul la
Paris, considerând c prin înfiin area acestei
legiuni se produsese un eveniment important
favorabil luptei pentru realizarea idealului
na ional, a trimis doi delega i - p rintele Vasile Lucaciu i profesorul I. Ursu, stabilind
astfel contacte permanente, atât cu Comitetul
de ac iune, cât i cu Comandantul legiunii.
În acest timp, guvernele Puterilor Aliate
i Asociate urm reau cu interes activitatea
românilor de pretutindeni, în serviciul patriei
pentru des vâr irea unit ii na ionale i statale.
Ambasada Statelor Unite de la Roma, de
pild , a adresat înc în iulie 1918 o scrisoare
Comitetului de ac iune, declarând c : „Guvernul S.U.A. observ cu simpatie i interes
progresul iredentei române în admirabila sa
cooperare cu Italia i cu al i cobeligeran i
împotriva du manului comun”.
Dac în Fran a i Italia organizarea românilor s-a realizat pe o scar relativ larg , în
cel lalt mare stat european aliat, Anglia, formele de organizare au fost mult mai restrânse.
În anul 1917 a luat fiin , la Londra, Societatea
Anglo-Român , având ca pre edinte pe lordul Hugh Cecil, membru al parlamentului.
Principalul scop al Societ ii era acela de a
face cunoscut opiniei publice britanice, atât
dreptatea cauzei României, cât i importan a
acestei cauze pentru pacea i securitatea Europei în general. Se alc tuise de asemenea
un Comitet al prizonierilor români, proveni i
din armata austro-ungar , al c rui pre edinte
a fost lordul Bessbough; generalul Iliescu a
organizat, împreun cu Nicolae Mi u, ministrul României la Londra, un serviciu de
pres i de informa ii, serviciu care era sprijinit în mod special de lordul Derby, ministrul
de r zboi. A ar tat c propaganda româneasa primit un substan ial sprijin de la Scotus
Viator (Robert Seton-Watson) un mare prieten al României. El a ajutat munca Ligii angloromâne, u urând publicarea în ziare de mare
tiraj ca „Times” a unor articole referitoare la
glorioasele b lii ale armatei române. Dup
semnarea p cii dictatoriale de la Bucure ti,
activitatea românilor din Marea Britanie s-a
intensificat, concentrându-se mai ales asupra ideii, c „pacea impus de Puterile Cen-
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trale nu izbutise s separe poporul roman de
alia ii s i”.
Serviciile de propagand române au activat nu numai în rile aliate, ci i în unele ri
neutre ca Elve ia i Suedia.
Astfel, cu ajutorul guvernului i al Statului Major francez, românii au izbutit s înfiin eze un serviciu de pres i informa ii la
Berna. A fost trimis acolo, de la Paris, colonelul Ureche, care împreun cu Candiani,
ata atul de pres al lega iei i cu al i români
afla i în Elve ia, informau opinia public îndeosebi despre grava situa ie din teritoriile
române ocupate de du mani.
Folositor i bine informat a fost i Serviciul de tiri, organizat la Stockholm de Consiliul Na ional Român. Acest serviciu a fost
condus de Gh. Derussi, fost ministru la
Stockholm, care demisionase imediat dup
încheierea „p cii” de la Bucure ti. Biroul de
pres i propagand din Stockholm a activat
în special pentru cauza reîntregirii rii, dând
tiri ample despre situa ia românilor din
Austro-Ungaria, sus inând totodat adev rul c „pacea” de la Bucure ti, impus prin
for , nu a desp it România de alia ii s i
fire ti.
Un deosebit interes ofer i eforturile
consecvente ale românilor, cet eni americani, depuse în scopul sus inerii luptei pentru reîntregirea rii lor de origine. Desigur,
lega ia din Washington desf ura i ea o intens activitate în aceast ar aliat , dar fiind
sus inut de o mas electoral de aproape
200.000 de oameni, putea s exercite o influen mai eficace, atât asupra guvernului, cât
i asupra membrilor congresului. Astfel, românii, organiza i în 27 parohii ortodoxe i
posedând cinci ziare, consterna i de faptul
în mesajul din 4 ianuarie 1918 c tre congres, pre edintele Wilson nu în elesese clar
problemele vitale ale na ionalit ilor subjugate de Austro-Ungaria, au protestat cu
vigoare. De aceea, când la 14 ianuarie 1918,
dr. C. Angelescu, ministrul României i-a ar tat
lui Wilson situa ia românilor din dubla monarhie ca i elurile de r zboi ale rii sale,
pre edintele l-a asigurat c „Statele Unite
sunt fericite c pot lupta pentru libertatea
popoarelor i c vor sus ine ara noastr ”.
În acest climat dr. C. Angelescu a vorbit la
Asocia ia presei din Washington ca i reprezentan ilor presei din Chicago despre legitimitatea aspira iilor na ionale ale poporului,
despre lupta sa de veacuri, ca i despre modul
cum na iunea român a intrat în r zboi exclusiv pentru a- i elibera cona ionalii.
În elegerea i simpatia opiniei publice
americane s-au manifestat curând: au ap rut
numeroase bro uri-afi e, reprezentând România i Belgia, c lcate de cizma german .
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Apoi, Societ ile „Roumanian Relief Commitee of America” sau ,,The Roumanian Red
Cross Society” au început s strâng fonduri
pentru România, sub deviza: „Ajuta i România, acest centru al civiliza iei latine din est”.
Concomitent, românii americani au horât ca episcopia ortodox din Statele Unite
nu mai in de mitropolia Sibiu, ci de cea
din Bucure ti. Preo ii au declarat c doresc
„s se sustrag din jurisdic ia mitropoliei din
Sibiu, pân când în fruntea acestei mitropolii
se va mai afla colabora ionistul Vasile Mangra i pân când Transilvania nu va trece
sub st pânire român ”. A urmat apoi o mare
solemnitate la Youngstown, unde, în fa a
unei asisten e de mii de români, s-a citit „Hrisovul de închinare i supunere a românilor
ortodoc i din Statele Unite” care se legau
de mitropolia din Bucure ti. A doua zi, la 12/
25 februarie, protopopul Ioan Podea a remis
lui Wilson acest act solemn. Pre edintele,
care înc la 30 ianuarie /11 februarie 1918,
declarase c r zboiul va continua pân când
na ionalit ile vor c ta satisfac ie deplin ,
a exprimat întreaga sa simpatie acestor cet eni americani ce luptau pentru unitatea rilor
de origine. În asemenea împrejur ri, „pacea”
de la Bucure ti, a produs întristare i indignare. Dr. C. Angelescu i-a expus lui Robert
Lansing, secretarul Departamentului de Stat,
cauzele care au provocat întreaga situa ie i
de ce România a fost silit s semneze o atare
pace oneroas . Lansing i-a ar tat c Statele
Unite acordau României întreaga simpatie,
asigurând-o în prezent de tot sprijinul lor moral, iar pentru viitor de un sprijin concret i
efectiv.
Între timp, românii din S.U.A. au ac ionat
cu vigoare contra „p cii” de la Bucure ti,
fapt concretizat i prin scrisori i telegrame
care exprimau voin a lor de lupt pentru devâr irea unit ii na ionale. Men ion m, de
pild , scrisoarea românilor din Detroit, cele
ale Societ ilor „Dorul”, „Avram Iancu” i
„Unirea” din New York, cea a „Comitetului
Central patriotic român” din statul Indiana
precum i cele ale unor români din Chicago
i din multe alte localit i.
În ceea ce prive te personalul diplomatic
al lega iei din Washington, de notat c to i
i-au dat demisia dup semnarea „p cii” de
la Bucure ti, activând apoi intens pentru formarea unei legiuni române. Dr. C. Angelescu
era de p rere înc în martie 1918 c existau
condi ii propice pentru formarea unei atari
legiuni i c dac România va fi obligat s
semneze o pace separat , diviziile formate în
S.U.A. vor avea o deosebit valoare la conferin a p cii. De altfel, ar ta el, românii din Statele Unite au declarat c dac România va fi

obligat s semneze o pace separat , ei consider de datoria lor s se înroleze în armata
american i s formeze divizii române, în
scopul de a lupta pentru emanciparea fra ilor
din Austro-Ungaria.
În aceast atmosfer , solii României Vasile Lucaciu, profesorul dr. V. Stoica, odat
sosi i în Statele Unite - tocmai în scopul f uririi unei legiuni, se g seau în fa a unor premise deosebit de favorabile, aceasta, cu atât
mai mult, cu cât, a a cum îi scria Stoica lui
Dr ghicescu de la Paris „chestiunea dezrobirii depline a na iunilor a p truns pretutindeni în spiritul poporului american”.
În iulie V. Stoica avea s comunice d-rului
Angelescu faptul c 182 de organiza ii i parohii, întrunite la 22 iunie/5iulie 1918, într-un
congres, au hot rât s se uneasc , creând
Liga Na ional a Românilor din America i
un mare num r de tineri „vor s mearg
voluntari pe front, sub steagurile noastre ardelene”. În august, activitatea pentru formarea legiunii române cre tea odat cu voin a
românilor americani, de a contribui la eliberarea teritoriilor subjugate de Austro-Ungaria.
În atare împrejur ri i mai ales, dup „pacea” de la Bucure ti, s-a sim it imperios nevoia constituirii unui Consiliu al unit ii naionale, care s serveasc i drept for de contact cu Puterile Aliate i Asociate, conducând concomitent i diferitele ac iuni ini iate
în scopul realiz rii idealului na ional. La începutul lunii octombrie 1918, s-a ajuns la o
în elegere deplin între diferitele grup ri
române din emigra ie, hot rându-se constituirea acestui consiliu, la Paris, sub pre edinia lui Take Ionescu, cunoscutul om politic,
fidel i înfl rat prieten al Fran ei. În componen a Consiliului Unit ii Na ionale au intrat
oameni politici atât din Transilvania cât i
din vechea Românie. Astfel au fost ale i vicepre edin i Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr.
C. Angelescu, Jean Th. Florescu, iar printre
cei dou zeci i cinci de membri ai consiliului,
cei mai mul i erau transilv neni, marcânduse astfel i caracterul irident al noului for.
Consiliul reprezenta interesele na ionale
române ti i avea un rol important pe plan
extern. Guvernul Italian l-a recunoscut, angajându-se c -i va da întregul sprijin pentru
satisfacerea drepturilor politice i teritoriale
ale poporului român. La 29 septembrie/12
octombrie 1918,guvernul francez l-a recunoscut i el, iar ministrul de externe Stephen
Pichon declara în scrisoarea sa c tre Consiliul
Unit ii Na ionale c el îl consider ca pe interpretul autorizat al aspira iilor na ionale. De
asemenea, Pichon a ar tat c este sigur de
victoria final i c spera s vad în curând
steagul românesc fluturând din nou pe teatrul
de r zboi al turi de cele ale Alia ilor. Încheia,
afirmând c Fran a i România, vor ie i mai

Anul IV, nr. 12(40)/2013

strâns unite din grelele încerc ri comune prin
care au trecut i trec, cimentându-se astfel
în adâncime tradi ionalele simpatii i afinit i
reciproce. Asigura apoi consiliul c „poate
conta pe întregul concurs al acestui guvern”.
Înc din primele zile ale activit ii sale,
Consiliul Unit ii Na ionale i-a dovedit utilitatea, protestând cu fermitate împotriva propunerii de federalizare a împ ratului Carol.
Împreun cu Consiliile cehilor, slovacilor, sârbilor i polonezilor, a adresat o not Puterilor
Aliate i Asociate, demascând noul subterfugiu al dublei monarhii care, conducânduse dup o veche tradi ie „c uta prin formule
seduc toare s evite marile adev ruri ale gândirii politice” pentru a continua astfel „sistemul s u amoral i anacronic de guvernare “.
Denun ând aceast nou ipocrizie diplomatic , Consiliul Unit ii Na ionale a Românilor, al turi de celelalte consilii na ionale
cerea s se in seama de voin a poporului,
care, prin lupta na ional a românilor subjuga i, prin participarea României la r zboi,
ca i prin elurile ce ea urm rise intrând în
acest r zboi, î i exprimase categoric voin a
de a- i des vâr i unitatea na ional i statal .
Aceast ac iune, ca i multe altele cu caracter
similar, au impus Consiliul Unit ii Na ionale
pe arena politic interna ional . Acest for a
putut astfel servi, în mod real patriei, tocmai
când aceasta tr ia zile de grea cump .
Note:
1. Conferin ele p rintelui Lucaciu, p.65; în
„Adev rul”, an XXIX, nr.10473, din 8 mai 1916.
2. „America” (Cleveland), an XII, nr.56, din 15
iulie 1917
3. „America”, nr.52, din 1 iulie 1917. „În numele
românilor con tien i de chemarea i dorin ele lor
fa de neam i ara - scria ziarul - salut m cu bucurie i cu însufle ire Misiunea român ”. Vezi i
„Libertatea”, nr.1, din 2 august 1917; „America”,
nr.56 i 78, din 15 iulie 1917 i 31 august 1917;
„Transilvania”, din 30 august 1917; „Tribuna”,
din 28 iulie 1917; „Românul”, din 18, 24 i 30
august 1917.
4. V. Stoica, „În America pentru cauza româneas”, Tip. Universul, Bucure ti, 1926; vezi i articolul „Unirea elementului românesc din Statele
Unite, înf ptuit ”, („America”, nr.109, din 16 mai
1918) .
5. „Libertatea”, nr.5, din 30 august 1917. Vezi i
„Transilvania”, nr.2 din 29 august 1917
6. „Transilvania” (Youngstown), nr.3, din 5
septembrie 1917.
7. „America”, nr.98, din 25 septembrie 1917.
8. „Diminea a”, an XII, nr.4021 din 15 mai 1915.
9. „America”, nr.46, din 2 martie 1918.
10. „America”, nr.54, din 12 martie 1918; nr.58,
din 16 martie 1918 .
11. „Roumania”, an.1 nr.8, martie 1918, p.201203; „America”, nr.54, din 12 martie 1918
12. „Românul”, din 20 noiembrie 1918.
13. Ion Clopo el, „Revolu ia din 1918 i Unirea
Ardealului cu România”, Ed. revistei „Societatea
de mâine”, Cluj, 1926.
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Mut urbea, mo Ajun, la ar
Fac ghe eft prin pivni e samsarii.
tarii repurteaz glorii.
Urbea- i ine-n bezn muritorii.
Mo Ajun strune te arm sarii.
Dârdâie prin pârtii ur torii.
Ur ii salt cum le cânt’ ursarii.
Cete de jieni, precum corsarii,
Vântur mahalele notorii.
Sun de-l iau dracii, interfonul.
Boii, în elep i, pornesc pe brazd .
Fuge-n debara cinstita gazd .
Blocul parc -i surdo-mut, afonul.
Mut urbea, mo Ajun, la ar ,
n-ajung datina povar .

DANS
Nu tiu când,
dar odat
am s -mi desfac pletele negre
i am s dansez printre ele,
cu ele, pân când v zduhul
va fi plin de pletele mele negre,
pâna când universul
va fi negru, negru intens,
ca intensitatea primei iubiri.
ÎNTOARCERE

Pilda cu momeli i fi e po i s-o crezi, c -i de la surs
Pi ipoance din n scare, azi pretinse manechine,
uiesc prin cazinouri cu figuri de mucava,
Cu picioarele-mpletite i brodând pe canava
Mucenici din alte vremuri, pistosi i de cabaline.
Granguri grei le duc cu cobza când se fac a degreva
Tenta fi elor, rigid , spre-un reper cu trei chenzine.
Bagatel . Pentru-o noapte de r sf uri luxurine
Nu doar poturile groase, pungile i-ar decava.
Curs -mb toare, nada. Cad, pl ticile, în plas ,
Se învolbur -n bulboane, fac i frec ii, i otron.
Grangurii, capii, se-mburd ca-ntr-un sincrofazotron.
Ele-i cur de euro i o terg, gr bite,-acas .
Pilda cu momeli i fi e po i s-o crezi, c -i de la surs :
Când stau rcile la pând cad i grangurii în curs .
Po i s ai tu reflectoare, fonograme, microfon
Sus, pe scen , la Mamaia, sub extatic calembec,
Cu lumina semistins i sonorul dat la tare,
De pe soclul s u de paie, îngâmfat nevoie mare,
Un cioroi în frac, pe tocuri, în joben, cânta play-back.
Exaltat la culme juriul, lumea toat -n frem tare.
Când s ia o not -’nalt , corbul ui calc pe bec,
Distrugându- i fonograma, i t cu, pe loc, culbec.
Cum în jur nici bleau, timid , suie o privighetoare.
Cu pistrui din podul casei, cu bujorii din ponoare,
În fusti cu volane i în ie cu alti ,
Ea începe live un cântec ce pe loc te-mbat cri .
microfon i fi e, scoal lumea în picioare.
Po i s ai tu reflectoare, fonograme, microfon,
De n-ai voce de la mama, chiar mimând, r mâi afon.

Într-un amurg, lâna de aur
s-a desprins de catarg.
Speran ele s-au r stignit
printre valuri,
timpul s-a înecat odat
cu ultimul stol de lumin .
... i ne-am întors b trâni
înapoi...
OR
Când luna se leg na în cais
Despleteam amândoi primul vis.
s tim, în vuietul orei,
Deschidem o cutie-a Pandorei.
DE CE?
Mergeai
Mângâind salcâmii din drum
strecuram printre cire i
ca un fum.
De ce n-am zâmbit
aceluia i pom înflorit?
IUBITUL
Iubitul nu a existat
sau a fost un om oarecare,
Poate chiar un salcâm
În crengile c ruia
am aruncat ve mintele negre.
Iubitul nu a existat
sau a fost un nor alb
în care zefirul, din joac ,

modelase o inim .
Iubitul nu a existat,
sau a fost un desen
cut de o mân de copil
juc
.
SEAR
Nu plânge, mam :
tata-i cu noi
a plecat s aprind lumin
sub iarb
i se-ntoarce-napoi.
CA NORII ALBI
Ca norii albi obosi i de drumul
prin stele, uneori ancorau
la rmuri vapoare.
Noi, de pe mal, îi iubeam
pe b rba ii aceia
culeg tori de furtun
ale c ror bra e
legau de catarg uragane.
Nu tiam,
nu încercam s tim cine sunt
soseau în amurg de pe valuri
poat iubi pe p mânt.
Diminea a, femeile, vedeau
doar catarge-azvârlite pe cer
ca turlele bisericilor în care
o astfel de nunt se face.
MATURIZARE
E vremea s ucidem cire i,
leag nul a r mas
negând printre crengi
rci de hârtie se-mpiedic -n
valuri, trotinete lunec
pe asfalt, mingea s-a rostogolit
printre noi i e sear ...
e vreme s ucidem cire i.
RUG
Se scald cucuvelele-n sunet:
unul din noi va trebui s ne uite.
Doamne, las pas rea aceasta
nemodelat sau nu o-nv a
mai cânte!
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Napoleon S~VESCU
(SUA)

...Despre conferin\ele
organizate de ICR - New York
Azi, 12 decembrie 2013, am avut nepl cerea s -l ascult, la New York, pe Prof. univ.
dr. IOAN AUREL POP, Rector al Universit ii
Babe -Bolyai din Cluj Napoca (sau cum i-a
pl cut s -l numeasc : „Kolozsvár”) vorbind,
dintr-o perspectiv „academic ”, despre valorile multiculturale din Transilvania, create
de români, germani, maghiari, evrei i alte
na ionalit i, de-a lungul veacurilor.
Spre surprinderea mea, nu s-a men ionat
nici un nume românesc de creator de cultur
sau art din Transilvania.
Tot de la emeritul profesor român (?) am
aflat cu surprindere c Transilvania a aparinut Ungariei pân la anul 1688 când a fost
ocupat de imperiul Habsburgic. Oare emeritul profesor român nu a auzit de Pa alâcul
de la Buda din anul 1526 sau poate o fi fost
i un Pa alâc la Kolozsvár ?!
L-am întrebat de ce nu vorbe te i despre
daci, când în inima Transilvaniei sunt r
ele Statului Dac la tot pasul, iar domnul
profesor mi-a r spuns c aici se discut numai de Transilvania, începând cu perioada
de când a primit acest nume de la unguri, în
secolul al XI-lea (!)
I-am replicat c Laonic Chalcocondil
(1423-1490) [1], unul dintre cei mai de seam
istorici bizantini din secolul al XV-lea (sic!),
nume te „Transilvania”, Dacia peonilor, dovedind o cunoa tere exact a realit ilor etnice (popula ia predominant „dac ”) dânsul
nu p rea s i aminteasc numele de Dacia
Peonic , dar a inut, academic, s -mi corecteze pronun area numelui lui Laonic Chalcocondil, cu toate c atunci când se referea
la F ra pronun a numele acestuia foarte
ciudat... „Fogaras” (!?!).
Când, în pauz , îi spuneam unui prieten
:
„Cine vrea s m asculte,
Sfatul meu îi poate prinde bine,
Se pot spune prostii multe
i-n cuvinte mai pu ine!”,
un colaborator al distinsului Prof. univ. dr.
IOAN AUREL POP, Rector al Universit ii
Babe -Bolyai din Cluj Napoca, tocmai trecea
prin spatele meu, i nu a putut s se ab in
nu men ioneze c ... m-a auzit. Sigur c

frica m-a cuprins pe loc (!)... a a c , acum
doresc s -i dau un r spuns, în scris, domnului
Prof. univ. dr. IOAN AUREL POP, Rector al
Universit ii Babe -Bolyai din Cluj Napoca,
cu privire la multiplele erori voite (sic!) din
prezentarea domniei sale i o fac din dou
motive: o dat pentru c îi respect pe maghiari
deopotriv cu românii i apoi pentru c Mi carea Dacologic iube te adev rul.
Maghiarii au preten ii teritoriale la to i
vecinii. Dac aceste preten ii sunt întemeiate
sau nu, dac ele sunt corecte i argumentate
istoric, e treaba istoricilor maghiari, sloveni,
slovaci, austrieci, sârbi, croa i i ucrainieni.
Pe mine m prive te Transilvania.
În colile române i maghiare din Transilvania se înva faptul c la venirea maghiarilor - la începutul secolului X - în Transilvania
era vid de popula ie. Asta e principala teorie
pentru care maghiarii în ziua de azi revendic
Transilvania. Astfel pentru maghiari:
- nu are nici o importan faptul c popula ia majoritar - de aproape 80% ( i nu de
45 % cum ne explic academic domn’ Profesor) - din Transilvania e de origine român ;
- nu are nici o importan c în inima Transilvaniei sunt r
ele statului DAC la tot
pasul;
- nu are nici o importan c românii vorbesc i ast zi limba lor str veche ( i NU o
„new latin language”, cum academic ne explic domn’ Profesor Pop), de i sunt în mijlocul unor state de origine slav ;
- nu are nici o importan c într-un interviu acordat postului de televiziune TVR
Cluj, Miceal Ledwith, fost consilier al Papei
Ioan Paul al II-lea i membru al Comisiei
Teologice Interna ionale, unul din oamenii
care au avut acces la documente secrete din
arhiva Vaticanului, a f cut o declara ie surprinz toare: „Chiar dac se tie c latina e
limba oficial a Bisericii Catolice, precum
i limba Imperiului Roman, iar limba român este o limb latin , mai pu in lume
cunoa te c limba român , sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba
latin , i nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba
român este o limb latin , ci mai degrab
limba latin este o limb româneasc . A a-

dar, vreau s -i salut pe oamenii din Mun ii
Bucegi, din Bra ov, din Bucure ti. Voi sunte i cei care a i oferit un vehicul minunat
lumii occidentale (limba latin - n.a.)”;
- nu are nici o importan c Transilvania
îns i poart un nume latin i nu maghiar, i
nu are importan c Transilvania nu a f cut
parte niciodat din Ungaria (iar nu a a cum
ne explic academic Pop c inclusiv dup
Pa alâcul de la Buda, Transilvania a f cut
parte tot din Ungaria, pân la ocuparea ei de
tre Imperiul Habsburgic în anul 1688);
- nu are absolut nici o importan c ungurii în i se recunosc pe sine ca migratori,
venind din Asia i asediind o mare parte din
Europa.
Nu! Ei spun c Dacii au disp rut din istorie i c Transilvania era goal când s-au refugiat ei, în urma r zboiului cu moravii i bulgarii, care i-au împins spre Nord.
Documentul care consfin te aceste
convingeri maghiare este celebra: „Gesta
Hungarorum” a lui Anonimus. Problema e
pân i aceast scriere vorbe te de lupta
de 200 de ani a maghiarilor pentru a cuceri
Panonia i mai târziu Transilvania i de faptul
s-au luptat cu ducii Menumorut i Glad,
iar în anii 904 au de-a face în Transilvania cu
un localnic pe nume Gelu care conduce o
forma iune statal local .
G.D. Iscru aminte te de o informa ie din
sec. IV transmis prin cartea „Origines Hungaricae”, scris de Franciscus Foris Otrokocius, la 1693, referitoare la limbile vorbite
la curtea regelui hunilor: limbile gotice i
ausonica, unde prin limba ausonilor se înelege dacic , adic , de fapt, latina vulgar ,
potrivit prelatului maghiar Otrokocius.
Attila Hunul (406-453 d.Hr.) însu i se
intitula „rege al hunilor, al medu ilor, al go ilor
i al dacilor”, dovad c dacii existau i erau
recunoscu i de Attila.
nu uit m i de Memoriul din 1784 al
grofilor i al baronilor unguri, care, sim induse, pe bun dreptate, venetici în Transilvania,
cerând ajutor armat de la administra ia habsburgic , pentru în bu irea revolu iei vlahilor
de la anul 1784, condus de Horea, Clo ca i
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Florin M~CE{ANU
Cri an, recuno teau c : „P rin ii no tri, veni i din Sci ia, au cucerit cu lupte victorioase i cu sângele lor aceast scump patrie
i dup ce au supus i au f cut iobagi pe
rin ii vlahilor care s-au revoltat ast zi,
1784, asupra noastr , dân ii (n.a. adic
ungurii) au domnit lini tit peste ei, inândui totdeauna într-o aspr disciplin .”
Domnule Prof. univ. dr. IOAN AUREL
POP, Rector al Universit ii Babe -Bolyai din
Cluj Napoca (sau Kolozsvár, cum v place
-l numi i), sunte i o crunt dezam gire pentru un profesor care î i prime te salariul lunar de la statul român, din munca milioanelor
de români, i pentru cet enii românii care î i
trimit copiii la dumneavoastr pentru înv tur !
În final ce trebuie tiut este c , de-a lungul
zecilor, sutelor i miilor de ani, dacii i urma ii
lor legitimi de azi, noi românii, nu am avut
nevoie de migratori, ci migratorii au avut nevoie de noi, i ceea ce le cerem noi azi este
pu in respect!

Fragonard - Declara ie de dragoste

[1] Laonic Chalcocondil (cea 1423 - cea 1490)
este unul dintre cei mai de seam istorici
bizantini din secolul al XV-lea.

Jean-Honoré
Jean-Honoré
Fragonard
Fragonard
Arta sfâr itului de veac XVIII
explodeaz într-un foc de artificii sub
penelul lui Jean-Honoré Fragonard,
meridional plesnind de s tate i
dispozi ie.
S-a n scut pe 5 aprilie 1732 la Grasse,
în sudul Fran ei.
Datorit înclina iilor sale spre pictur ,
familia îl trimite s studieze desen i pictur
cu Jean Simeon Chardin. Dup ase luni
este primit în atelierul lui Francois Boucher,
unul dintre pictorii cei mai renumi i din
Paris în acea perioad .
Recunoscând talentul tân rului
dar i lipsa de experien , Boucher
îl pune s realizeze replici ale
tablourilor sale. De i este înc elev
al Academiei, Fragonard devine
pictor des vâr it. Aici se
împrietene te cu pictorul Hubert
Robert, plecând împreun în 1760
într-un turneu i realizând
nenum rate lucr ri ilustrând
peisajele întâlnite.
Studiaz de asemenea arta
renascentist fiind fascinat de
Tiepolo. Se c tore te cu MarieAnne Gerard în 17 iunie 1769, fiica
unui produc tor de parfumuri.
Începând cu anul 1770 prime te
comenzi de la palatele Louvre i
Belevue pentru picturi decorative.
Fragonard este nevoit s
seasc Parisul împreun cu
familia dup izbucnirea Revolu iei
Franceze în 1789, dar revine

membru al Conservatorului de Arte i
Meserii. Aici se ocup de administrarea i
organizarea colec iilor de art de la viitorul
muzeu Louvre.
În 1797 va administra i organiza i
noul muzeu ce va lua fiin la Versailles.
se te în 1806 Louvre i se mut
într-o locuin din gr dinile Palais Royal.
Moare subit pe 22 august 1806, în timp
ce mânca o înghe at .
Este înmormântat în cimitirul vechi din
Montmartre.

Fragonard - Autoportret
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George PETROVAI

To\i oamenii trãiesc, dar
numai unii dintre ei existã
1. Binomul acumulare
material – înstr inare
(alienare)
Nu doar credin a, ci i tiin a prin descoperirile sale i prin frecventele dest inuiri ale
unora dintre cei mai prestigio i slujitori ai ei
chiar din rândul evolu ioni tilor pursânge,
ne încredin eaz c via a este un miracol mai
presus de vlaga gândirii umane i c omul
reprezint pentru crea ioni ti încoronarea
întregii concep ii i munci divine din cele
ase zile ale facerii, respectiv produsul de
vârf al evolu iei viului pentru înver una ii
adversari ai crea iei.
Sigur, convergen a opiniilor celor dou
tabere ireconciliabile vizavi de rangul omului
în lumea viului i de uria ele sale resurse de
exprimare pe care le de ine (utilizeaz maximum 15% din capacitatea creierului i, dup
cum se prezint , cu mult mai pu in de-atât
din cea a inimii i sufletului), nu exclude categorica divergen a pârghiilor întrebuin ate
în argumentare: Credin a neclintit în Aderul revelat prin Cuvânt, împotriva cuvântului tiin ei, care, respingând Adev rul de
dragul adev rurilor accesibile prin cunoa terea uman , este pe bun dreptate condamnat s nu cunoasc în vecii vecilor m re ia
i des vâr irea întregului prin punerea cap
la cap a fragmentelor, a a cum cum ulciorului
spart nu-i este dat s fie ref cut vreodat
din cioburi!
ci dac întregul premerge partea, un
adev r evident prin el însu i pentru orice
om cu scaun la cap, sensul judec ii umane
mai presus de orice îndoial trebuie s urmeze aceea i cale: de la întreg la parte, de la
general înspre particular.
Îndeosebi atunci când evolu ionismul, o
teorie îndr znea , dar cu fundamentele ubrede (a recunoscut acest lucru însu i Charles Darwin), se arat - în pofida eforturilor
depuse - incapabil s i elimine lacunele de
structur , nereu ind pân în prezent s dea
de urma acelor fosile intermediare, care ar
avea rolul mortarului tiin ific dintre c mizile
edificiului darwinist.

În aceast situa ie precar i jenant pentru evolu ionism, dar imposibil de remediat
prin vrerea Celui care a pus bariere de netrecut între regnuri i specii, adev rul trebuie
descoperit în cuvintele Genesei, adic acolo
unde Adev rul absolut se prelunge te tainic
i în acela i timp cutremur tor de firesc în
fiecare dintre noi: „Domnul Dumnezeu a f cut
pe om din râna p mântului, i-a suflat în
ri suflare de via , i omul s-a f cut astfel
un suflet viu” (Genesa 2/7).
Asta deoarece credin a sincer i puternic în Atoatef tor are capacitatea de-a
surprinde v zutele i nev zutele într-un atotcuprinz tor cosmos al harului divin, care duprefacerea sa în iubire, cade aidoma unei
unei ploi binef toare pe entit ile viului
mântesc i ceresc.
...C zut în p cat, adic exclus din ecua ia
eternului, nu-i de mirare c omul a luat-o pe
calea larg a timpului din ce în ce mai r u i
mai bolnav, sub a c rui povar neîndur toare
este nevoit s i duc trudnica sa via de
rob al propriului trup i al propriilor sale pofte.
Pentru c dup absorb ia sa în imperiul
efemerului, omul i-a pierdut (mai exact i-a
fost retras pân la repurificare) des vâr ita
unitate existen ial conferit de ve nicie i
nevinov ie, o unitate eminamente imaterial ,
iar el a primit în schimb alc tuirea dual trupsuflet (materie-nematerie), care se potrive te
ca o m nu cu noua lui condi ie de fiin
muritoare: Pe de o parte trupul supus durerilor, îmboln virilor i în final mor ii, un trup
sortit dispari iei prin descompunere oricât
grij ai avea de el, pe de alt parte sufletul
tot mai neglijat în apriga campanie de strângere a bunurilor „pe care le m nânc moliile
i rugina” (Matei 6/19), de i acest strop de
divinitate reprezint unicul element de leg tur dintre aici i dincolo, altfel spus el este
colacul de salvare al omului dup moarte.
i astfel, tot mai preocupat de satisfacerea
trebuin elor imediate ale trupului, depozitarul
vremelnicului, omul d uit rii trebuin ele
aparte ale sufletului, iar aceast înstr inare
de Dumnezeu, de sine însu i i de ceilal i semeni se tot adânce te, pân când devine principala cauz a nefericirii sale.
Cu completarea c tot în alienare trebuie

utat cauza sporirii ratei sinuciderilor, inclusiv în rândul adolescen ilor i tinerilor,
precum i cauza atâtor oribile infrac iuni (crime, violuri, tâlh rii), îndeosebi atunci când
cei atin i de ea caut s se trateze prin droguri i alcool...
Dualismul trup-suflet conduce cu necesitate la distinc ia dintre via i existen .
Toate animalele au fost înzestrate la facere
cu instincte de atac sau ap rare, cele mai potrivite speciei din care fac parte, deci toate
i ap
cu ghearele i cu din ii via a din
propriul corp prin uluitorul instinct de conservare, precum i via a urma ilor pe care iau z mislit prin la fel de uluitorul instinct de
perpetuare a speciei.
Fire te c în familie, ceat , hoard sau
stol, devin dominan i acei indivizi ale c ror
ambi ii hegemonice se bizuie pe însu iri ce-i
fac fie respecta i din team (în majoritatea
zdrobitoare a cazurilor), fie din iubire (cel mai
adesea într-o familie).
Dar numai omul a fost înzestrat la facere
cu scânteia divin numit suflet sau spirit,
parte component din spiritul universal, prin
urmare numai el, între toate vie uitoarele P mântului, prin inteligen a sa înc lzit la flara vie a iubirii, î i poate urca via a pân la
cerul existen ei, pentru c numai el are contiin a mor ii întru mântuire i a vie ii plenare
prin disocirea clar dintre bine i r u, dintre
adev r i minciun , dintre smerenie i trufie.

2. Reumanizarea i
salvarea prin renun are
Este evident pentru oricine c lumea
noastr , lumea celor care am intrat în secolul
21, se afl într-un mare impas. Nu atât din
pricina s ciei i foametei care cuceresc arii
tot mai întinse ale planetei, nu atât din pricina
polu rii, actelor teroriste, conflictelor militare,
bolilor endemice i cataclismelor naturale
(cutremure, uragane, ploi toren iale), care se
abat nimicitor i din ce în ce mai des cam
peste tot, cât mai ales din pricina gravei disolu ii morale la care s-a ajuns prin victoria materiei asupra spiritului, a pragmatismului asu-
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pra contemplativismului.
Îmboldite de imperativele dezumanizante
ale concuren ei i profitului, toate societ ile
zilelor noastre lupt din r sputeri s se înfrupte din iluzoria fericire dobândit cu ajutorul celor trei legi specifice tuturor grupurilor umane, legi cu rol de motor pentru actuala civiliza ie:
a) Legea fundamental a progresului social - rezultatul îndelung lefuit al necontenitelor interac iuni dintre ipocrizie, egoism
i cruzime;
b) Legea celor trei „c”-uri: consum - comoditate - confort;
c) Legea celor patru „p”-uri: prostitu ie proxenetism - pedofilie - pederastie.
Societatea româneasc postdecembrist
este imaginea vie a dezastrului la care inevitabil se ajunge prin minciun servit în ambalaj democratic, tâlh rie mai ceva ca-n codru
(dar unde-s codrii no tri de mai an?), impostur i tr dare, pe scurt printr-un neîntrerupt
proces de degradare moral , vas zic o societate în care grosul membrilor ei - dezorienta i, în ela i, înstr ina i i nedori i în propria lor cas ( ar ) - simt pe propria piele tristul
adev r cuprins în spusa Homo homini lupus (Omul este lup pentru om)...
Ce-i de f cut, acuma când tot mai mul i
oameni sunt încredin i de r nile sup toare ale planetei c actuala civiliza ie (o civiliza ie a veritabilei sinucideri prin risipa la
care se ded i poluarea pe care o genereaz )
antreneaz întreaga omenire în frenezia viitoarelor cataclisme?

ci conduita moral a civiliza iei noastre
este captiv în intervalul îngrijor tor de
strâmt dintre Tr ie te- i clipa i Dup noi,
potopul...
Oricât am suci-o i învârti-o, nu exist
alt solu ie viabil înafar de renun area omului la deprinderile i comodit ile alimentate
pân la dezgust tor de carnal, punct de întoarcere pe traseul s u existen ial înspre izvoarele curate ale simplit ii i în elepciunii.
Numai în acest chip el se poate purifica, ceea
ce este totuna cu reumanizarea de dup eliberarea moralei i con tiin ei din arestul materiei, pentru c numai astfel el face trecerea
de la via la existen i tot numai astfel lucrând intens la mântuirea sa, inclusiv la
cea a semenilor - el poate cunoa te adev rata
fericire.
Doar câteva cuvinte despre actul deliberativ al renun rii. Este nu numai fapta de
mare curaj prin care cel în cauz azvârle
de artele zorzoane ale acestei lumi (bog ie,
putere, faim ) i cu umilin se dedic medita iei i rug ciunii în singur tatea unui color sau al unei chilii m stire ti (avem nenum rate exemple de senza ie în acest sens),
ci este i singura modalitate eficace prin care
smeritul se înal , stabilind rela ii de negr it
bucurie spiritual cu cerul, cu el i cu ceilal i
semeni. Adic taman ce-i recomanda Mântuitorul tân rului bogat: „Vinde tot ce ai,
împarte la s raci i vei avea o comoar în
ceruri. Apoi, vino i urmeaz -M ” (Luca 18/
21), precum i ceea ce credea Imanuel Kant
la vremea lui c -i esen ial pentru condi ia
uman - cerul înstelat deasupra noastr i
legea moral din noi.
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Constantin MIU

FLOAREA CR CIUNULUI
Cerul plânge-acum cu stele,
Doar în noaptea de cr ciun,
Vestind dorurile mele
Pentru Pruncul cel mai Bun.
Noapte sfânt , luminat –
Domnul nostru intr -n cas
To i icoana-n suflet poart ,
Sfin ind bucate la mas .
An de an e s rb toare,
La Na terea lui Iisus
i-atunci inima-i o floare
Cu iubire de nespus.
NA TEREA MIRACULOAS
Aur, smirn i t mâie
Magii Lui i-au închinat,
Ca Iubirea s r mâie
În cel Suflet ne-ntinat.
Au venit cu plec ciune
La-mp ratul Lumii Noi,
Cele bune s se-adune,
ne spele de nevoi.
Na terea miraculoas
An de an noi o primim,
Vestea ce ne intr -n cas
Umple Sufletul divin!
SLUJIRE
Doar în noaptea de Cr ciun
Stelele s-aprind cu dor
Pentru Pruncul cel mai Bun
i-L sfin esc Nemuritor.
Noaptea asta iar s fie
A Iubirii pe p mânt,
ci Mântuitorul tie
Iubirea-i Leg mânt.

Fragonard - Concurs muzical

Pentru El cu to i se leag
Cu credin s -L slujeasc ,
Iar apoi s îi aleag
La o Via -mp teasc !
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Beatrice Silvia SORESCU

Undeva, între p mânt i cer
Iubirea mea ip c tre tine
ca o pas re
sechestrat într-o colivie de foc,
undeva între p mânt si cer,
mereu deasupra inimii tale,
ca un felinar ceresc
ce- i îndrum pa ii spre mine,
în ritmul ro ilor de tren,
sau al cale tilor cu cai polei i,
în salutul puternic al navelor
din porturi, în forfota mul imii
care mereu vrea s te corup
din alerg rile tale c tre mine,
mereu suntem i vom fi împreun
în templul iubirilor noastre.
Inocen
Tu-mi d ruiesti cele patru z ri
Împ turite cu tandre e;
Iar eu: simpl , vis toare i
Dureros de adev rat ,
Îmblânzit de iubirea ta,
Ve nic inocent , caut
În fiecare noapte
Luceaf rul de diminea , i
Carul Mare, s -l întâmpin
Când va trece zarea
Prin ora ul meu, ... cu tine.
Paradis pentru indr gosti i
dor toate celulele
de atâta iubire,
Zi i noapte tr im într-un cerc
Atât de râvnit de orice
îndr gostit
tim c suntem ca i invizibili
pentru ceilal i,
tim c suntem invizibili pentru
demoni i responsabilit ile unei
zile normale.
Dinspre lumina aceea unic i
inconfundabil , vin tot mai rar
semnale prelungi
i auzite numai de noi,
Ca o muzic a sferelor
Ne captiveaz i ne ine înl ui i
În cercul nostru fericit ...

NOAPTE DE CR CIUN
Iscoade
ti atât de departe,
tu într-o arip a timpului
iar eu în cealalt arip ,
utându-ne parc prin
transparen a cuvântului crud.
Purt m timpul cu noi
ca i cum ar fi un trofeu
al iubirii, iscoadele lui nu ne
iart î i pleac ru inate capul
de atâta dragoste,
de atâta iubire.
Îngerul meu
Totdeauna când sose ti acas ,
i abandonezi aripile
în fa a por ii
i vii în fa a mea precum
un înger abandonat
De Dumnezeu i de clien ii s i
probleme,
Tu vii în fa a mea foarte fericit,
prive ti dezarmat i foarte
încântat...
Prim vara sufletelor noastre
inund toate lucrurile i toate
cuvintele,
Noi suntem mereu ferici i,
dar totodeauna numai în doi.
Trofee

Privirile ierbii se reped s ipe
precum clipele din ceasul
de tept tor.
Clipa i clopotul de cristal
se rostogolesc pe podeaua
timpului ca ni te juc rii bizare,
zorn itoare, pline ochi! de
necuvintele-cuvintele noastre
Brâncu i a cunoscut acest
ca ni te r uf tori ai
paradis, altfel nu i-ar fi strecurat universului, în timp ce secolul
iubirile prin poarta s rutului
i târ te l bu ele
dinspre Jiu, c tre eternitate...
ca pe ni te trofee.

Sunt nop ile mai lungi ca niciodat
i îngeri sunt destui s ne vegheze,
Pe bolt , lumini ele sunt treze
i primii fulgi au i-nceput s cad .

ADMIRÂND DOMUL

Se-nal Domul ca un sfinx,
În jur, plute te iz de floare,
i candelele s-au aprins,
Cr ciunul, cu mireasma lui fierbinte,
Cerul se sparge în culoare,
te-ncet, s-ajung iar la noi,
Afar , pomii sunt atât de goi,
Dar mâine, s-or g ti cu straie sfinte. Inima-mi bate ca o tor ,
Sufletu-mi arde foc nestins,
În jur, se-aude râset i colind,
Vântu-n c ma a lui de for ,
Pe co uri, fumul valuri se desface,
Se n puste te viu, aprins,
Pâinea umflat -n spuz , lin se coace,
De-atâta somn, i genele se prind.
Se-nal Domul lini tit,
Floren a-i gata de culcare,
Cu bucurie, a tept m cumin i,
În mine, ast zi, a-nflorit
ning dens, la fel ca-ntotdeauna, Livad de m rg ritare.
i s miroase-a cozonaci fierbin i
În timp ce pomii-n p r, i-au pus cununa.
CHIPULMAMEI

RAIUL DIN MUN I

Înmuguresc ghiocei sub z pezi,
Tu stai într-o stea, colo sus,
Se-ntind orele peste amiezi,
Lacrimile mele nu au apus,

Domne te lini tea-ntre mun i,
Doar cântecul de mierl sun ,
Ea- i cere dreptul s-o ascul i,
durea cre te-n sus, nebun ,

E Muntenegru rai, e oaz ,
Iat soarele, a c zut peste sat,
Luna se-adap doar din v i,
Cerul s-a luminat dintr-odat ,
La poarta sufletului, amintirile bat, Pe cer, se-arat iar o raz ,
i-aici e Dumnezeu cu noi!
Chipul mamei îmi apare în poart .
SFÂR IT DE NOIEMBRIE
Vino s vezi, frunzele-s c zute de mult.
Lumina e din ce în ce mai îngust ,
Între crengile-uscate, vuietul mor ii e surd,
Toamna a adunat frunzele toate sub fust ,
Vino s vezi cum se tânguie plopi dezbr ca i!
Vântul le-a r cit pân i oasele,
Norii albi stau pe cer atârna i,
Noi am început s -nc lzim casele,
Vino s vezi cum nop ile sunt de metal!
Frigul rânje te, mu când din cenu ,
Visul are chip de smoal , oval,
Prietenii iernii a teapt la u .

Anul IV, nr. 12(40)/2013

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

19

Petru HAMAT

Labirintând în reflexul
autocunoa]terii
Volumul lui Cristian Gabriel
Moraru, Labirintul cunoa terii,
publicat la Ed. Tipoalex, Alexandria, 2011, se constituie drept
morfem estetic al inciziei în starea
primordial a marginalit ii excesive i a sugestiei, printr-o deformare a sentimentului de tr ire
în sfera iluziei i speran ei discrete de a (se) autodep i reflexul
nominal al cunoa terii. Poezia
devine element al sensului extravertit al iluziei de a construi un
topos al suficien ei lirice, al acelei
magii interne, prin intermediul
reia se adânce te tr irea în anatomia simulacrului atrac ierespingere, de un fatalism covâritor, printr-o demitologizare a
tramei neanun ate. Labirintul
cunoa terii se consum în interiorul tr irilor estetice, eul poetic
nu se dedubleaz , ci se produce
un efect liric, prin care voiajul spre
tensiunea existen ei se transforîn artificiu, de cavern melancolic-roman at . Întregul demers
poetic este o ancor logoreic spre
ciclicitatea unor muta ii, unor develop ri ale fiin ei, ce se supune
unei arderi, permanente, în corporalitatea spiritual-tradi ional .
Starea autentic a mitului reia
argumentul unei decizii atractive,
în reflexul unei organicit i ne-

dumerite, se produce, astfel, în
câmpul semantic al motiva iei
scenice, o anume încordare în
tradi ie, în acea ipostaz a configur rii unei retr iri, în specificul
figurilor înghe ate, în frumosul
estetic. Este o decriptare sincretic a himerei mitului repunerii în
drepturi deontologice a unui
destin al senzualit ii i al curgerii spre axa spa iu-timp, într-un
sens al paradoxului unei acalmii,
de natur fictiv , astfel încât
Traian i Dochia se desprind de
tranzi ia spre centrul lumii inversate, într-o autocunoa tere posttraumatic , pentru c drama este
inclus în psihoza genuinului
absent: „Un noian de secunde
aspre.../ S lbatica t cere din huceag/ Un ropot dulce d -n vileag./ E licornul ce alearg spre/
Lacul Destinului. Ajuns la ap ,/
Acesta melancolic se adap .”
(Traian i Dochia) Dec derea
din transmiterea unei confesiuni
-r spuns/scindare a mitului, în
buc i etice, ine de acea atitudine subiectiv a poetului, demitologizarea imaginilor poetizate,
despre marea tain , ce reune te
un sens al dinamicii, toposul Daciei cu figurile ancestrale, precum
i implicarea în rug ciunea-ruminte, sunt elemente ale neantiz rii fiin ei numite, m rginite,
finite: „Era chiar trufa ul împ rat
Traian./ Venit în Dacia, cu-ale sale
legiuni,/ Pentru a cuceri ast ar
de basm,/ El a înc lcat datinile
din str buni.// Dochia se repezi
îndat i smulse/ Cornul de Aur
al licornului i inti/ Cu ur spre
inima craiului Romei./ Acesta,
pit de-a Dochiei frumuse e,//
De-abia reu i la timp a se feri.”
Se intr într-un senzor al labirintului cunoa terii, al rupturii,
ce include iluzia, transparen a
unui scenariu, ce se dore te irum-

pere în starea primordial , în timpuri imemoriale, a adar, poezia de
debut a acestui volum este o anume respira ie încordat , un argument-sfat, ce materializeaz
dorin a expres de a valoriza perspective obiective, de reflexivitate extern . Lirismul urc , în trepte, spre senza ia de ecua ie experimental , de valen poetic , din
care se desprinde afirmarea unei
dinamici, ce nu amplific tr irea,
ci se guverneaz specificitatea
unei îndatoriri morale, spirituale,
a unei atitudini complexe de modelare a mitului, într-o fantasmagorie sceptic . Invocarea zeit ilor dacice devine paradox al lirismului transfigur rii organice,
Dochia se constituie în elementsimbol al trecerii prin marea fatalitate a destinului, al fluxului
intern, de cunoa tere i cenzur
a povestirii, în materie sensibil ,
valid i existen ial : „M rite
Zalmoxis, P str tor al Tainei,/ F
ca Roma cea plin de fiere i venin/ S fie distrus în vremurile
care vin./ Iar tu, Traiane, de pulpana hainei// Lui Jupiter, nu vei
mai putea s speri/ C te vei atinge decât de 11 prim veri./ În veacurile viitoare, Dacia nu va fi scutit / De pr tori, dar veni-va,
pân / La urm , o vreme când va
fi regina/ Întregii lumi […].” Ficiunea existen ial ine de meteahna tragediei antice, este o
incizie organic în spiritualitate,
în acea magm a funebrului, dispus în sfer circular , astfel, finalul poeziei propuse de Cristian
Gabriel Moraru ine de o atingere
a spectrului sintactic al himericului, al acelei plasme, însufle ite
prin tr ire în golul paradoxului
liric. Starea de murire i de flexibilitate estetic se leag de un
drept la timp, la credin , la demitologizare for at , pentru c

transcenderea unei iluzii, a unui
spa iu nu este altceva decât
apropiere de o redevenire, prin
absen , a eului poetic, transpus
în singularitatea plural a formelor ludice: „[...] Astfel gr i
Dochia,/ Geniul dacilor drep i,
puternici, liberi,/ Credincio i întru
Zalmoxis i nemuritori./ i, deatunci încoace, profe ia s-a adeverit./ Dacia-i o nestemat ce pe
mul i i-a ademenit.”
Catrenele creativiste desemneaz modalit i de autocunoa tere ale unei atitudini i reflex în
modelarea estetic a poeticului,
astfel, se face i se desface viziunea despre acordul, tacit, cu mitul spiritualit ii numite, dar i cu
mitul personal, acela al fiin rii
în tensiunea mocnit din actul
artistic. Crea ia este lirism al infuziei, ce se manifest în starea
reveriei i a vis rii nem rginite,
necuprinse în jocul cu fragmentarea, în interiorul punerii în
scen , este, a adar, o reîntoarcere la fazele intermediare ale
primordialit ii, ale reconfigur rii
în spatele m tilor lirice. A visa
înseamn readucere, în planul
prim, a materiei, prin care aceasta
este pus în acord cu dimensiunea acablant a eului de a for a
intrarea într-un timp i spa iu,
descompuse de rotirile în aria
inflexibil a unei nuntiri cu golul,
cu existen a vid a iluziei unui
deziderat, real i ireal se a az pe
acela i palier al organicului, al
derii în abisul m rginirii fiin ei:
„Virtu ile uit rilor de ieri danseaz / Pe culmea visului de alabastru,/ Care precum un arm sar
necheaz / Dincolo de hotarele
unui dezastru.” (Pe culmea visului)
Desenarea himeric nu este
doar mimesis al devenirii, în spe-
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cificitatea jocului la dublu cu
orgia împletirii în materialitate a
motorului poetic, ce ordoneaz
duplicitatea i tr irea, ci dinamica
lirismului propune o perspectiv
a reful rii intuitive, astfel, licoarea
zeiasc se subsumeaz unei configura ii a spa iului i timpului.
Cunoa terea ine de o destindere
a vocilor interne i externe ale
eului, iluzia existen ial produce
i o scindare a fiin ei umane i a
insului fantast, ce decupeaz
starea impersonal de murire, de
vid al percep iei ochiului singular al pluralit ii, al colectivului,
indiscret, ce une te ursitoarele
destinului, într-un carnavalesc al
relu rii unei rotiri, al perfec iunii
uman-divine, de tragedie greac ,
deshumat : „Înainte s dea pe
gât ipul/ Cu r coritoarea licoare
a Nemuririi,/ Ursitoarele lui Euclid au desenat un cerc pe nisipul/ Fierbinte ca lava cutremutoare a Firii.” (Ursitoarele lui
Euclid) Împ rt ania uman nu
se accentueaz prin reflec ie asupra condi iei fragile a eului marginal, ci se realizeaz o intui ie a
unei ac iuni, în interiorul mitului,
în specificul jocului cu ideea de
a corija vraja, ce pune st pânire
pe artificiul ermetic al iluziei. De i
subiectiv , prin atitudine, poezia
devine impersonal , inundând
spa iul plural-organic, astfel, se
concepe un lirism, de fatalitate
discret , de magie a mesajului
ontologiei creativiste. Revenirea
la toposul dacic produce o imagine a sacraliz rii, în afar , a acelei
acolade transparente, pentru c
modelul propus de Cristian Gabriel Moraru este subsumat unei
inten ii de a fraterniza, introspectiv, cu tradi ia istoric : „Canicul .
împ rt esc cu ap / Rece, ca
vechii daci/ Din Dun rea cea
Sfânt ,/ Înainte de a pleca la
vreun r zboi.” (Împ rt anie)
Prezen a reflexului autocunoa terii se recunoa te în punerea în reflexivitate a unui spa iu
exotic, acela în care se redimensioneaz aventura în organicitatea arabescului, a ceea ce se
extinde spre o corelare cu materia inflexibil i insuficient a
specificului unei induc ii în sensibil. A adar, rela ia cu povesti-
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rea ine de o complicitate între
eu i uman-divin, zeiesc, acest
raport, aproape, impersonal ce
iluzioneaz atrac ia magic . A
cunoa te un spa iu exotic este,
în primul rând, integrare în tradi ia controlat , de paralax a
destinului, a acelei rotiri, ce se
rupe de momentul creativist, prin
devenirea cu el însu i a eului i a
eului-personaj-evocator, distant
i denun at, prin punere în abisul
propriei cunoa teri, indirect i
plauzibil: „ eherezada de zei fu
zit / S spun pove ti în
nop ile arabe/ Sultanului cu inima împietrit / Din pricina infidelelor sarabe.” ( eherezada)
Barbian, de dinamic inversat ,
textul Increa ie solu ioneaz o
percep ie, în sfera circular a marginalit ii i a marginii poetice, a
universului-gol, a acelui produs
iluzoriu, din care se desprinde o
cuvântare creativist , ce se tope te în nuan ele colorate ale mobilit ii estetice. Misterul nu se
rediscut prin inven ie, ci noutatea limbajului i a imaginii ine
de o disolu ie a primei c deri din
existen în acea existen secund , în acel iluzoriu punct terminus al c toriei spre increat,
spre obiectul v duvit de subiect.
Astfel, vidul, adâncul se îndep rteaz de iluzie i de aproapele ce
nu se recunosc în enigmaticele
rginiri ale agoniei i ale extazului eului, aparent, neprezent,
maladiv: „Un întuneric des vârit era/ Deasupra AdânculuiAproape,/ Iar Duhul în tihn cutreiera/ uvoiul cel enigmatic de
ape.”
Labirintarea în logos este o
comprehensiune a sferelor interne ale unei logici, prin care se argumenteaz prezen a fictiv a
eului poetic, în modelarea transparent a jocului cu limbajul poeticului, cu acea cuvântare sensibil-auditiv a verbului, ce irumpe în strategia care provoac un
dialog-confesiune ori o monologizare, afectiv , a intr rii în starea
de tensiune in crescendo, pentru
moment, subsumat acordului cu
particularul i individualul. Eul
mâne s accentueze perspectiva creativist a poeziei, prin accesul la matricea unei imagini
plastice, fugitive, dinamica liris-

mului submineaz , astfel, tarele
unei coborâri în infernul dantesc
al artei, al unei îndatoriri a fenomenului, care d o form reflexiv
gândirii umane, în perspectiva
cuvântul-verb, prin intermediul
ruia actul artistic se închide în
rotundul eon al stigmatiz rii, creia sui-generis a mimesisului:
„Scriu precum respir./ Cuvintele
coboar , aidoma unor siha tri,/
Din creierii mun ilor limbii române -/ Spre a se întâlni, la ceas
de tain ,/ În poezia mea.” (Confesiune)
Cratima poetic este pentru
Cristian Gabriel Moraru un moment de respira ie în interiorul
unei fecundit i gastronomice a
autocunoa terii i a tensiunii, ce
nu deschid spa iul ermetic, mai
curând produc o ini iere în tainele
enigmatice ale himericului, ale
model rii în arca noic a istoriei
i timpului, a timpului i istoriei,
printr-o sciziune a eului simpatetic, sincretic: „Din ochiul unui
rbat tân r,/ Care t iase luna în
felii sub iri/ Ca pe un cartof i
încercase/ S-o pr jeasc în cadavrul-tigaie/ Al timpului numit
Istorie/ Ie eau Furnicile Cunoa terii.” (Furnicile cunoa terii) A
labirinta în utopia neîmplinirii
semnific o modalitate de a fantasmagori prin ini iere, este un
fel de restric ie, ce se impune drumului invers spre devenirea poetic a eului, a adar, se manifest
o cale întortocheat a absen ei
plurale, prin care se ajunge la
fluxul continuu al unei dezl nuiri melancolice, în tratamentul
fantast al psihozei, ce pare a cuprinde pe Domni oara Moarte i
individul cotidianului prezent,
inflexibil i al descompunerii în
acel patern carnaval, de org
plastic , de cavern oarb , orgiastic : „O diminea pl pând îmi
ie i în cale./ Eu,/ Îmbr când
melancolia-mi/ Ca pe un costum
Armani,/ Îi oferi bra ul/ i merser m împreun la balul/ inut
în Castelul Dezm rginirii...// În
rest, toate bune!/ Cabaline alearpe Câmpiile Libert ii,/ F
le pese/ Cu cine i-o pune
Domni oara Moarte.” (La bal)
Labirint latent al mo tenirii
orfice, poemul Istoria secret a
privirii se define te prin restrân-
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gerea provoc rii mitului adamic
în cerc-rotund, ce iluzioneaz
traumele c derii în spiralele temporale ale fatalit ii, curgerea violent a imaginilor-melancolii face
din demitologizarea st rii tensionale un argument pentru reflexivitate i autocunoa tere, pentru repunere în drepturi a himerei
transcendentale. Abrutizarea
umanului, prin resurec ia orfic ,
este o amplificare în placenta matern a Gr dinii Raiului, a acelei
emergen e nesigure, în care se
scald Orfeul uman al adamismului. Ochiul divinit ii devine
caracteristic a plenitudinii, în
care se urc treptele descompunerii, pentru c nu este o na tere
în sentimentul estetic, ci este un
element minimal, ascendent al
fugarelor tr iri i priviri în corpul
ciclopului imaginar. A privi înapoi
spre Orfeul cenzurii adamice devine punct comun al sinelui impropriu, al acelei circulare magii,
în care renasc oamenii dec derii
în timp, astfel, Cristian Gabriel
Moraru nu construie te un spaiu, o loca ie auditiv-senzorial ,
ci proiecteaz o demitologizare,
prin autocunoa tere, un reflex
ludic i violent, în acela i timp,
în labirintul privirii, în mutilarea
genuin , în magma pl smuirii
Evei euridiceene: „Adam, de pil, o privea pe Eva/ Cu bustul ei
robust i gol/ Sau la apa la izvor
cum curge domol;/ i-n copacii
din Gr dina Raiului/ Circula seva
vie ii! Iar rodul acestora/ Pl cut
era, Doamne, la privit!/ Închizi un
ochi i po i privi ca un/ Ciclop,
ce î i g se te-ntr-un ceaun/
Dou capre din turmele-i de fiu
de zeu./ Po i privi înapoi precum
Orfeu,/ Cu inima cât un purice -/
De team ca scumpa ta Euridice/
nu se r ceasc / Pe c rarea
ce iese din Infern.”
Ecou al dezm ului tragediei
grece ti, labirintul verbiajului
metaforic ine de o receptare
simbolic a fluxului con tiin ei,
astfel, imaginile invocate, în carnavalescul discre iei logicii i
argument rii estetice, Venus,
Aeneas, devin proiec ii în oglinda unei margini fie a apropierii,
fie a dep rt rii de sinele ermetizat, de acea dezlegare de fobia
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unei paralizii, ce se produce în
regândirea lucre ian . Muz a
decript rii orgiei nuntirii magmatice a organicului, poezia imaginilor tragice se transform întro org a a tept rii i a del rii
în mrejele unei incertitudini, ce
mutileaz eul poetic, îl stoarce de
starea de labirintare, în care se
întorc, de fiecare dat , rev rs rile
înc rcate i pline de euforie liric
ale sufletului, desc rnat de draspiritual . C toria pe Marea
cea nenumit este modul prin
care se sustrag iluziei eroii greci,
adar, Cristian Gabriel Moraru
realizeaz o introducere în starea
închis a mimesisului, este un fel
de complex al rotirii în func ia
estetic a mitului, realitatea fiind
dep it doar de prezum ia acost rii în ireal, în acea str fulgerare
de cro ee umane, divine, în corpul sufletului-matc , în hora tragediei descânt rii, a urgiei frumoase i potolite, matern-paterne: „O, tu, pream rit Venus!/ Maa lui Aeneas/ i a celor scoborâtori din el,/ A zeilor desf tare,/
Tu... e ti cea care/ Sub stelele ce
alunec domol/ Pe bolta Cerului
senin,/ Umpli de fiin e Marea/ Pe
care plutesc bogatele cor bii/ i
mântul ce d roade din plin,/
De vreme ce prin Tine/ Se z mislesc vie uitoarele toate i,/ Odat
scute, v d lumina din eter./ De
tine, Zei , de a Ta venire,/ Se risipesc vânturile,/ Fug norii de pe
cer.” (Pëan închinat zei ei Venus
Anadyomene)
A fi toreador constituie în
poezia lui Cristian Gabriel Moraru
un labirint exterior, în care se decanteaz tr irile, fic iunile sentimentale, se manifest o înl nuire de acorduri muzicale cu
natura i realitatea creativist , o
ungere aproape ludic i paradoxal a înscen rii unei harpe, ce
nu resimte durerea melancoliei,
stupefac ia, ci r mâne, mai de
fiecare dat , înr mat în cadrul
enigmatic, figurativ. Eul poetic
taie în armura cuvântului i r ceala, care germineaz în spa iul
creativ, este aceea a unei deta ri
bru te de iluzia unei înf
ri
tainice, în lumea ascendent . Se
reprezint un anume simbol al
senza iei, transmise estetic, o for-
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sibilic , ce vizeaz receptarea
imaginarului, în labirintul canicular, perceput în coordonatele
osaturii unui copac, în Umbrarul
unui ideal utopic, i parc , totu i,
aproape de spiritualitatea creatoare: „Din dep rtare,/ Un stejar
falnic se arat-a fi/ Umbrarul ideal/
Unde po i citi din Pëtoffi.// M nânc o înghe at / Având forma
unui extatic semn de întrebare,/
Iar acum nici c m uit/ La diforma înf are a verii ce tresare./
/ Drumul pân la stejarul cela/ E
totu i primejdios/ Ca varicela.”
(Toreador într-o zi torid )
Povestea esopic a labirinrii, din lirica lui Cristian Gabriel
Moraru, se rostuie te prin duplicitatea acordului cu realitatea
imediat , cu acea himer a Penelopei, în care tensiunea produs de Ulise se conjug cu perspectiva asupra model rii cu lira
cântotecii apropierii de tragedia
înf ptuirii agonice. Labirint al autocunoa terii, poemul Odisee
personal propune o vindecare
de maladiva stare de reverie, în
care eul se resimte spectator al
unui spectacol al imaginarului, al
resurec iei înscen rii, ce se aprob prin trimiteri la mitologie,
la marea c torie spre încarcerarea în acea himer a materiei,
ce se tope te, prin ardere, în
liedul fictiv, al poetiz rii nem rginirii. De i personal , odiseea
spectaculosului fantast se închide în carapacea unui silogism
al încerc rilor existen iale, în care
se ascut din ii l pto i, c rno i ai
utopiei, tr irea, în materialitatea
ardent , este o tendin de autocunoa tere i de incizie în nominal i individual, în care labirintul
i labirintarea devin fic iuni poetice, închise în cercul proiec iei
în vocile eului din mitul unui
Ulise imagologic, este o r sfrân-

gere în acordul, tacit, cu pasajul
spre luntrea lui Caron a Penelopei, cu es tura aducerilor aminte, neclare i imprecise: „R cesc precum Ulyse/ Pe m rile
învolburate ale epocii mele,/
Dorind/ S ating rmul sorind/
Al rii natale din visul/ De-abia
sc pat de recul.// Acas m-ar
tepta Penelopa,/ Îmbr cat cu
rochia esut din amintiri/ i
frumos ca antilopa,/ La care
jinduiesc leii pentru festin,/ i un
fiu botezat Telemac/ Care s nu
fie prea tolomac.// Oare nep rtinitor o fi Aedul/ Ce îmi va cânta
aventurile/ Pân la întoarcerea
pe meleagurile/ Unde am tras
prima oar cu arcul?/ La revedere!/ M gr besc s-adun speran e în arcul,/ Construit din clipe de c tre enigmaticul destin.”
Lirism al agoniei l untrice,
cartea lui Cristian Gabriel Moraru
este un reflex în sferele transcenden ei, în materialitate i primordial a unei induc ii poetice, din
care transpare modelul de autocunoa tere, de frazare în verbiajul metaforic al tragediei, într-o
demascare a percep iei în arhitectura logosului. Poezia propus se conjug în sensibilitatea
denumit a atrac iei, în reflexul
unei labirint ri în realul necesit ii de a absorbi complexul
estetic al eului-personaj, al acelei
prezum ii ce ancoreaz în arca
ionic a iluziei, ce sap în argument, pentru a redescoperi, în
universul ancestral, „cerul cu o
hain de stele”, acolo unde eroul
liric se reîntoarce în spiritul comun al toarcerii mecanice, în
spa iul i timpul uliseene, ref cute prin desperecherea enigmatic a dublului plural: „M simt
precum m re ul crai Alcinou/ Bucuros de a ospe i Uli ii vremii
mele.” (Alcinou)

Fragonard - Diana i Endymion
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VOICU

1 IANUARIE
prima zi
singur
într-o singur tate
printre alte zile
unice
irepetabile
separate
precum
sufletele noastre
solitare
paralele
i lupta continu
timpul
i vede de drum
vie ile trec
eu
singur prin fum.

IERI
tu stai
visezi plecat
tot acas
i cerul
nu-i albastru
e un nor
iubirile
î i joac
iar o fars
dar tu surîzi
i iar învingi:
un bun s get tor.

RUTUL
Primul fulg
sare de nic ieri
nea teptat.
Zâmbesc iar el
devine pic tur
sub c ldura
privirilor mele.
Ale speran elor de ieri.
Ale realit ii de azi.
Ale viselor de mâine.
Fraga primului s rut:
inocen a - anun
furtuna dorin elor
ce vor urma
ce au trecut...
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Vasile ANTON IE{EANU

sau
Livada cu vi]ini sau
o lume care se petrece...
Motto:
„Via a a trecut de parc nici nu am tr it…” (A. P. Cehov)
De câte ori am citit sau am recitit Livada
cu vi ini a scriitorului rus Anton Pavlovici
Cehov, de fiecare dat m-a cuprins un sentiment de amar nostalgie.
gândesc imediat, nu atât la lumea comunist care a fost i s-a dus, cât mai ales la
oamenii acelei lumi, apropia i sau cunoscu i
din care mul i au plecat dincolo, au devenit
fantome ale memoriei i care îmi bântuie,
uneori, dureros mintea. Din lumea aceea tot
mai pu ini supravie uitori am r mas.
Ca i cum Cehov ar fi intuit genial vremurile ce vor veni i se vor destr ma, în Livada
cu vi ini prezint un amestec bine dozat de
tragic i comic. Întâlnirea omului cu propriul
trecut i cu fantomele lui e tragicomedia vie ii
umane.
Piesa lui Cehov prezint o lume a prefacerii i schimb rii, o lume tragic i comic
în acela i timp. Totul e mi care, totul e schimbare, totul curge, totul e tragic dar i comic
în acela i timp. Totul curge. Panta rhei spune
grecul Heraclit.
Mereu va exista o livad cu vi ini ce va fi
doborât de evolu ia societ ii. Mereu va
disp rea o lume i se va na te o alta.
Miraculo i i geniali litera ii ru i. Poart
în pana lor darul profe iei. Am observat acest
dar la to i marii scriitori, dar îndeosebi la scriitorii ru i: Turgheniev, Tolstoi, Dostoievski,
Cehov.
i noi avem un genial profet - Eminescu.
i ne duce ispita gândului c Cehov, scriind
Livada cu vi ini, s-a inspirat direct din Glossa
lui Eminescu „Toate-s vechi i nou toate”

i din Memento mori - Panorama de ert ciunilor.
Livada cu vi ini e cercul de familie din
marea spiral a existen ei, o întoarcere a personajelor „în camera copiilor.”
Mo iereasa Ranevskaia Liubov Andreevna, proprietara livezii, împreun cu to i
apropia ii ei se întorc de la Paris. Se întorc în
zorii unei zile de mai, ca i cum s-ar întoarce
direct în zorii copil riei. Se întorc prim vara,
în luna mai, când „înfloresc vi inii, dar în
gr din e frig a c zut bruma”, o asociere
paradoxal a lui Cehov, care a intuit ce pot
provoca bucuria i triste ea simultan, optimismul i pesimismul. Bruma i livada înflorit
e cadrul perfect pentru a crea amestecul de
bucurie i nefericire, leg tura dintre livada
cu vi ini, înflorit , peste care a c zut bruma
i comunitatea de oameni lega i suflete te
de acel spa iu al raiului copil riei.
Teatrologul George Banu, stabilit la Paris,
membru al Academiei Române, încearc s
lege simbolistica livezii cu vi ini cu simbolistica japonez a florii de cire , dar dup
opinia mea e o asociere for at , c ci în afar
de via a scurt i trec toare nu i se pot afla
alte leg turi. i nu credem c Cehov a f cut
asemenea asocieri.
Floarea de cire , sakura în japonez , semnific fertilitatea, fericirea i s rb toarea.
Livada cu vi ini semnific destr marea unei
lumi ce p rea imuabil , la fel cum p rea a fi
societatea comunist . Se pot g si multe semnifica ii ale livezii cu vi ini, îndeosebi simbolistici ale mor ii i distrugerii, vizând chiar
apocalipsa, c ci topoarele
care doboar livada pot fi interpretate ca topoarele care
distrug civiliza ia uman . Dar
Cehov vizeaz comunitatea
unei familii. Familia Andreevnei s-a întors de la Paris, aca, la livada cu vi ini, acolo
unde i-au petrecut copil ria
fiecare. E ca o întoarcere în
timpul copil riei. Dar ei nu
mai pot retr i bucuria de atunci a copil riei.

Întoarcerea în vremea copil riei poate
avea i semnifica ia aceasta, anume c via a
e o rota ie în cerc sau dup filozofia ondula iunii universale a lui Vasile Conta e asemenea
configu-ra iei frunzei de trifoi cu o ramur
urc toare, una culminat i ultima coborâtoare. Ultima, ramur coborâtoare este asetoare cu cea urc toare a copil riei i
adolescen ei, dar în sens negativ.
Andreevnei totul i se pare neschimbat. E
doar o aparen , ea se am ge te cu neschimbarea, i-atunci livada era exact a a, nu sa schimbat nimic. (Râde bucuroas ) Toat ,
toat e alb ! O, livada mea. ”
În realitate, totul s-a schimbat. Bucuria
ei este de scurt durat . Fantomele mor ilor
dragi n lesc prin livada min ii ei. „Privi i,
prin livad se plimb r posata mea mam
...în rochie alb !” Tot acolo, se juca Gri a
iatul ei, dar Gri a a murit înecat. Livada a
devenit locul în care fantomele celor mor i
se întâlnesc cu vii.
Nu întâmpl tor în scenografia actului
întâi, Cehov asociaz înflorirea vi inilor cu
bruma care ucide florile. Ranevskaia retr ie te copil ria nu ca o mare bucurie ci ca o
mare triste e nostalgic - „Ah! Copil ria mea
nevinovat .”
Unii autori, critici de art , au g sit conexiuni, în Livada cu vi ini, cu c derea comunismului, al ii cu c derea capitalismului.
Noi credem c aici e vorba de o lume îmtrânit care mereu dispare, o etern reîntoarcere, o istorie care se repet ca „într-o
vast spiral ”, spune Hegel. Aici e vorba
de tinere e cu speran ele ei i de b trâne ea
care a teapt neantul - eterna noapte. O
spune cel mai în vârst personaj, b trânul
lacheu, octogenarul Firs: „Via a a trecut de
parc nu am fi tr it. Acum totul s-a destr mat, nu mai în elegi nimic.”
Cum s mai în elegi via a, când trupul,
sub efectul distructiv al entropiei, este redus
la starea de frunz c zut . O frunz c zut
nu e moart . Ea moare când a pierdut complet
aura energetic . F aura energetic , materia se degradeaz continuu. La fel i trupul
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omului. i-odat lumea în care am tr it, am
iubit, am suferit sau am fost ferici i, dispare,
devine amintire, o amintire ce se estompeaz
tot mai mult odat cu trecerea vremii.
A iubi Livada cu vi ini, spun unii autori,
înseamn a-i iubi pe cei care topoarele nemiloase ale entropiei i-a doborât. Entropia
ne doboar pe to i. E o lege iminent i inerent a degrad rii materiei.
„Nu moare decât cel uitat” spun grecii,
dar îi uit m. i ei mor cu adev rat. Mor ii
no tri dragi ne mai viziteaz din când în când,
tot mai rar, i-atunci doar în vise.
Pentru a exista etern materia trebuie mereu reînnoit , e necesar s fie întoars pe
dos. Na terea e materia biologic întoars
pe dos. Reînnoirea permanent a materiei în
mi carea etern a spiralei genetice face s
existe etern.
În Livada cu vi ini întâlnim o lume trist ,
melancolic , lipsit de via , aproape moart ,
de i înc vie, la fel ca floarea de vi in, c zut
de la brum . E o lume static , o lume a trânviei i plictisului.
Tri ti sunt cei tineri, fiindc , de i s-au întors în camera copil riei, se intersecteaz la
tot pasul cu cei b trâni. To i sunt lega i de
copil rie, to i sunt lega i de livad , to i aud
topoarele care o doboar . E ca i cum acele
topoare le-ar doborî propriile vie i.
Degeaba încearc Liubov Andreevna s
reînvie, prin cânt i dans, în actul al treilea,
fascina ia copil riei. Tuturor le lipse te entuziasmul, bucuria i veselia tinere ii. Dansul
lor e un dans de manechine, personajele se
mi mecanic, f suflu, f tr ire. Chiar i
guvernanta Charlotta, fost artist de circ,
magician cu certe calit i, nu reu te s
anime lumea aceea a plictisului.
i ea este o femeie trist . Nu tie de unde
este, nici cine i-au fost p rin ii, „cine este i
pentru ce exist ea pe lume…”
Contabilul Epihodov, plâng re i umil,
calc mereu în str chini, mereu i se întâmpl
câte ceva nepl cut, „belea peste belea” fie un p ianjen cu care se treze te diminea a,
fie, vrând s bea cvas, cu un gândac, fie este
alungat cu bastonul de c tre Varia, fiica adoptiv a mo ieresei i administrator al livezii.
Dunia a, fat în cas , e fat de rani.
Luat de copil , din mediul ei, a devenit delicat ca o aristocrat i-i team de orice. Dar
de ce îi este team de orice tinerei fete? Fiindc are nevoie s fie iubit de un b iat. Se
afl la vârsta exploziei hormonale i-i plac la
nebunie „cuvintele dr
stoase.” Îi este
team c se va trece i nu va fi iubit .
Tânje te dup dragoste, tânje te s fie iubit de Ia a, s-ar da oricui i-ar spune „cuvinte
dr stoase”, chiar i po ta ului, care a asemuit-o cu o floare, dar nu are parte de iubire.

De i îi declar c îl iube te, Ia a o respinge brutal. Tân rul lacheu e singurul care
pleac la Paris cu Andreevna. Ea r mâne s
tepte scrisoarea lui, care îns nu va mai
veni niciodat .
Dunia a se afl în cea mai ingrat situa ie,
în mare impas: nu se mai poate întoarce printre
rani, nu poate r mâne printre aristocra i.
Se va adapta, va r mâne cu Epihodov la noul
st pân? A a credem.
Epihodov, contabilul mo iei, e cultivat
dar nu- i g se te calea de urmat. Sau poate
tocmai din acest motiv, fiindc e un om evoluat, e în mare dilem „...nu-mi pot da seama
ce drum s urmez, ce doresc eu de fapt: s
tr iesc sau s m împu c”. Ai crede în vorbele lui mari, dac nu s-ar dovedi a fi un cabotin care linge pe ascuns paharele de ampanie. Se adapteaz repede mersului vremii
i devine administratorul livezii cump rat
de Lopahin.
Gaev, fratele mo ieresei, mereu în reverie,
mereu cu discursuri infantile, e permanent
apostrofat de Varia i de Ania. La apostrorile lor, tace. În acele momente to i tac.„To i
stau pe gânduri. E lini te. Se aude doar
bodog neala stins a lui Firs. Deodat se
aude un sunet îndep rtat, de parc ar veni
din cer, este sunetul prelungit i trist al unei
strune ce a plesnit.”
To i se întreab panica i ce a fost. E semnalul clar al ruperii timpului, al doborârii livezii,
al dispari iei lumii lor.
i trec torul, personajul acela bizar, care
vine de nic ieri, întreab de gar i pleac
spre nic ieri...
Trec torul e omul în general, fiin a uma, care nu tie de unde vine i încotro se îndreapt . Încotro se îndreapt omul, unde se
duce, dar mai ales unde va ajunge?!...
Borcanele cu dulcea a de vi ine, din dulapul copil riei, ne amintesc de madlena lui
Proust i de scurgerea inexorabil , nu a timpului, cum se spune adesea într-o prea uzitat
sintagm , ci a vie ii...
To i suntem ajun i la vârsta Livezii cu
vi ini. În c utarea timpului pierdut. În fa
neantul, înapoia noastr via a care a trecut.
Ne uit m înapoi i ne întreb m: ce-am f cut
cu via a noastr ? Am tr it sau nu? Sau ajungem s spunem ca Firs „Via a a trecut de
parc nu am tr it...” Când facem bilan ul i
privim la realiz ri am încheiat pe ro u sau în
câ tig? Cine câ tig în Livada cu vi ini?
Câ tig Liubov Andreevna, femeia senzual , darnic i galantoan incon tient , cu
libidoul ei insa iabil? Nu! Ea e aceea care
pierde. Odat cu livada de vi ini, pierde toat
energia erotic i, odat cu pierderea libidoului, pierde totul.
Câ tig Lopahin, negustorul? Ei, aici e
misterul. Cine câ tig ?!...
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Câ tig Gaev? Fratele Andreevnei are
episodice atrac ii erotice fa de sora sa. Se
afl în rivalitate cu lacheul Ia a. Tân rul lacheu are un statut privilegiat, de gigolo.
Obraznic i tupeist, râde adesea de infantilul
Gaev. „Nu pot s nu râd când v aud vocea.”
Gaev se simte în rivalitatea cu Ia a i-i cere Andreevnei s decid . „Alege: eu sau el.”
Câ tig Petia, eternul student?! Este un
vis tor idealist. Un utopic. Afirm sus i tare
el este deasupra dragostei, dar e atras, nu
de Ania, fiica de 17 ani a mo ieresei, ci de
mam . Fa de mama fetei afirm bazaconii
de genul „eu sunt departe de asemenea banalit i. Noi suntem deasupra dragostei.”
„Iar eu, spune un mare adev r despre sine
Andreevna, reiese sunt mai prejos de dragoste...”
Nimeni nu este deasupra dragostei terestre. Nici c lug rii de pe muntele Athos,
de i se str duiesc, nimic de zis, c ci nu suport picior de femeie în acel spa iu sfânt, de
parc femeile ar fi mai p toase ca b rba ii.
Doar atunci când vom ajunge, cum spune
Iisus, ca îngerii din cer, atunci vom fi deasupra dragostei. Dar atâta vreme cât suntem oameni nu putem fi deasupra dragostei erotice.
Este Andreevna mai prejos de dragoste?
Este femeia senzual mai prejos de dragoste
sau este chiar în plin tatea dragostei?
Andreevna atrage b rba ii cu o mare for. To i b rba ii o doresc, to i î i încearc norocul de a se bucura de nurii ei? Este, prin
libido-ul ei insa iabil mai prejos de dragoste?
Tocmai femeile senzuale sunt cele mai râvnite
de b rba i.
Dar ce este dragostea? Nu e oare explozia
naturii în floare, nu e oare explozia energiilor
hormonale, nu e energia aceea libidinal ajuns la apogeu, emanat de femei, îndeosebi
de cele senzuale, care îi face pe b rba i s
roiasc în jurul lor ca mu tele în jurul borcanului cu miere?
Momentul culminat este a teptarea de
tre Andreevna a ve tilor de la licita ia livezii. A fost sau nu vândut Livada cu vi ini?
i cui a fost vândut ? Ea tie c , odat vândut livada, totul e pierdut. Vândut , livada
va fi doborât de topoarele lui Lopahin i
odat cu livada i lumea ei va fi doborât . În
teptarea ve tii, Andreevna tr ie te clipe
de mare tensiune.
Panicat de a teptare, apeleaz la fostul
educator al copiilor ei, eternul student Trofimov. „Salva i-m Petia! Spune i-mi ceva,
orice... ” îi strig ea disperat .
Petia ar fi putut s-o salveze, dar studentul
nu are for a erotic de a o salva. Îi spune în: „Nu trebuie s v am gi i, înfrunta i
adev rul m car odat în via !” „Care
adev r?”, întreab Andreevna. „Dumnea-
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voastr ti i care-i adev r i care-i minciun .”
Asta e marea întrebare lansat de Cehov
în Livada cu vi ini. Cine tie s r spund la
aceast întrebare? Ce-i adev rat i ce-i iluzie
în via a pe care o tr im?
Petia, tân rul i eternul student, e îndr gostit de mo iereas i tocmai din acest motiv e un caraghios. El crede, sper ca ea s -l
salveze, dar ea a teapt acest lucru de la el.
Mo ierul sc tat Pi cik viseaz la banii
ei, cer te, se împrumut spre a pl ti taxele
pentru propria lui mo ie
Lopahin, negustorul, nu poate în elege
aceast lume care pare a nu tr i cu picioarele
pe p mânt, „atât de nechibzui i, atât de lipsi i de sim ul practic...” Pentru el, lumea
aceasta aristocratic e o lume de ciuda i.
Lopahin este înving torul. Dar este înving torul învins. El a r mas din copil rie îndr gostit de imaginea mo ieresei, când, b tut
de tat l s u, Andreevna l-a condus la lavoar
i l-a sp lat de sânge.
Apropierea fiului de ran de tân ra moiereas de atunci, spre care niciun ran nu
i-ar fi ridicat ochii, a r mas ca aceast fantasm erotic din memoria copil riei pe care
în aceste momente o reitereaz . Crede i
sper , cump rând livada, c fantasma va deveni real , c Andreevna î i va pleca ochii
asupra lui, dar e stângaci i stingher.
Lopahin nu are for a de atrac ie asupra
mo ieresei de i are, ca at , livada cump rat
i mul i bani. Dar nici el nu se poate ridica la
nivelul ei, nici ea nu se poate coborî la nivelul
lui, „la via a lui banal , la banalit ile lui.”
Livada a fost vândut . Lopahin a licitat
i a câ tigat. Dar a pierdut-o definitiv pe
Andreevna.
La aflarea ve tii, Andreevna plânge. tie
pentru ea totul s-a sfâr it. Ania, fiica ei, o
consoleaz , o încurajeaz , iluzionând-o cu
optimismul tinere ii. „Vom s di o alt livad ,
mai ar toas decât asta, i, când vei vedeao, o bucurie, o bucurie lini titoare, o bucurie profund î i va umple sufletul...” Dar
neobositul libido al rusoaicei se stinge odat
cu vânzarea livezii.
În Actul 4 se revine la decorul din actul
întâi - camera copiilor. Dar acum pare o camer de b trâni ajun i parc în mintea copiilor. Este golit de tablouri, pu in mobil
mas e adunat pentru vânzare. E pustie.
Liubov Andreevna, ca o adev rat aristocrat , a împ it to i banii din portofel ranilor care au venit s i ia r mas bun.
Ia a aduce o tav plin de pahare cu ampanie. Nu bea decât el i Lopahin din ampania contraf cut de opt ruble sticla. Ceilal i
se prefac c nu au auzit invita ia. Trenul trebuie s vin imediat. Lopahin este ner b-

via .”
Care e rostul vie ii umane? Trând via aristocratic sau munca asidu ? Ce alegem?!
Ia a este un arivist cinic. Lipsit de cel
mai elementar bun sim al omeniei nu vrea
i s i ia r mas bun, nici m car în ultimul
ceas, de la mama sa, ranc , venit s -l va. Obi nuit de mo iereas înc de tân r cu
traiul trândav, acest gigolo obraznic i tupeist
nu se mai poate coborî la nivelul unei
nci.
Este singurul care pleac la Paris‚ al turi de
Andreevna. „Aici nu-i de mine, nu pot tr i...”,
zice arogant Ia a.
Credem c dintre to i pretenden ii Andreevnei i dintre toate personajele Livezii cu
vi ini, Ia a este cel care câ tig în noua lume
ce se întrevede. i nu doar ca gigolo, ci ca
un arivist f scrupule.
Gaev, fratele mo ieresei, r mâne. S-a angajat ca financiar la o banc din Harkov. Ania
pleac la m tu a ei, Petia la Moscova. Varia
pleac administrator la o mo ie învecinat .
Guvernanta Charllota a încropit o boccea închipuind un copil. Nu tie încotro s-o apuce,
nu- i mai afl drumul. Dar leag
bocceaua
aceea, închipuind un f t în bra e. „Taci, b iatul meu scump.” Charllota a în eles pentru
ce exist ..., dar va avea, în mod real acel copil,
pentru a ti pentru ce exist cu adev rat?
Sau se va mul umi cu bocceaua, închipuind
un f t! Pi cik e cel mai fericit. A f cut rost de
bani i a venit s -i aduc lui Lopahin datoria.
De unde? Pe când era atât de disperat c nu
mai are cu ce pl ti taxele, un student la filosofie, în tren, i-a sugerat solu ia - s sar de
pe acoperi ul casei. „S ri, zice, i se rezolv
toate problemele...” Dar nu a mai fost nevoie
de aceast solu ie final pentru a rezolva
astfel problemele existen ei. A închiriat p mântul lui galben unor englezi. Acum e fericit,
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e surescitat de fericit, a venit s aduc o parte
din banii pe care-i împrumutase.
A doua triste e a Andreevnei este Varia,
fiica adoptiv . Prima este Firs, lacheul octogenar. „A fost dus la spital”, spune Ania.
Andreevna a visat s-o m rite pe Varia cu
Lopahin. Dar nici Varia, nici Lopahin nu simt
vreo atrac ie, fug unul de cel lalt. Lopahin la angajat pe contabilul Epihodov ca administrator în locul Variei.
În scena de la plecarea din camera copirie, Gaev, r mas acela i ins infantil, plictisitor cu discursurile sale interminabile i cu
obsesia mi rii bilelor pe masa de biliard,
exprim totu i cel mai bine aceast schimbare
de lumi. „To i ne p sesc, Varia pleac …
Am devenit deodat inutili”, spune Gaev.
Când atingem o anume vârst , to i devenim
inutili, ni te poveri ale existen ei...
În afar de Varia i Lopahin, to i au r mas
ni te infantili.
Cu acela i aer credul, Trofimov, eternul
student, strig idealist: „Te salut via
nou !”
În actul patru, lumea aceea pare o lume a
haosului. Trofimov nu- i mai g se te galo ii.
Pleac la drum f galo i... În noua lui via
îi lipse te fundamentul - picioarele pe
mânt.
Dintre to i, Liubov Andreevna simte cel
mai acut pierderea livezii cu vi ini. Odat cu
ierea livezii (în fundal se aud topoarele care
doboar copacii) ciclul ei biologic pare a se
fi încheiat. Energia ei erotic , care p rea
inepuizabil i o f cea dorit i adulat de
rba i, s-a epuizat. Odat cu t ierea livezii a
pierdut totul, via a, tinere ea, fericirea.
La fel cartea i teatrul sunt amenin ate s
fie doborâte de topoarele internetului i ale
televiziunii, a a cum Livada cu vi ini a fost
doborât de topoarele lui Lopahin. Mai este
totu i o speran : mai sunt înc oameni tineri
care nu renun la carte, care nu o las s fie
doborât de topoarele tabletelor, internetului
i televiziunii.
Sunt înc destui tineri ca Ania, fiica
Andreevnei, în etate de 17 ani, care mai citesc. Ania îi spune mamei sale: „Noi, mam ,
împreun vom citi c i... Nu-i a a? vom
citi în nop ile de toamn , vom citi multe
i i în fa a noastr se va deschide o lume
nou , minunat ”
Dar lumea veche? Lumea veche e doborât de topoarele entropiei, la fel cum livada
e doborât de topoarele lui Lopahin.
O simte cel mai bine octogenarul Firs. E
singurul care r mâne. E uitat de to i i încuiat
în cas . Ca într-un mormânt a r mas încuiat.
„E încuiat. Au plecat... Via a a trecut, de
parc nu am tr it...”
Dar cine poate spune, la b trâne e, c a
tr it?!...
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Gheorghe A. STROIA

„Visarea
„Visarea vie\ii”
vie\ii” sau
sau oo altã
altã
abordare
abordare aa nevoii
nevoii de
de
libertate
libertate aa eului
eului poetic
poetic
Cu certitudine, de secole, sau
mai bine-zis de milenii, Omul a
visat s treac de la statutul de
sclav la cel de om liber. Îns , de
cele mai multe ori, de-a lungul
istoriei, nu atât libertatea luat
ca atare a fost problema în sine,
ci libertatea de expresie, de exprimare, libertatea cuvântului în ultim instan . În contemporaneitate, din nefericire, de i exist o
mult-aclamat libertate de exprimare, omul este tot mai îngr dit
i exprime liber sentimentele.
Încarcerarea în cotidian, grijile
aparent banale sau m runte ale
existen ei, febra întâlnirilor cu
spe ele destinice potrivnice, infirmit ile sufletului (din ce în ce
mai evidente), fac din contemporan un „specimen” mai greu de
adaptat, inadaptabil, chiar, ce- i
manifest frustr rile într-o manier incredibil .
Adeseori, dep irea oric rui
obstacol, prin întinderea aripilor
preg tite de zbor, elibereaz atât
trupul - cât i spiritul - de traume,
coloreaz via a în nuan ele curcubeului, umple vidul cu vise împlinite, a terne peste cea a cotidian momente de superb reverie.
Poezia, prin „simpla” ei constituie, are toate aceste func ii. Ea
vindec neputin ele, transform
lumina zilei în halou, schimb c -

rile destinice, adaug puteri la
limita miracolului i ridic muritorul la ranguri demiurgice. Acolo, în lumea lui, poetul se reg se te, cap puterea de a se reconstrui, de a se reinventa. Din
piesele de puzzle ale existen ei
sale monotone, el ridic furtuni,
creeaz explozii astrale i reconstituie incipitul universului. Indiferent dac particulele ce formeasubcuantica poeziei (similare
tahionilor i quarcilor superluminici), poetul va r mâne întotdeauna bosonul (particula lui
Dumnezeu), care va da consisten lumii, greutate oric rui rost,
împlinire fiec rui vis.
În spectrul poeziei contemporane, o voce aparte, aproape
patriarhal , insinuând subtilit i
i rafinament liric, este i cea a
poetului Apostu Panaitache Vultureanu. În fiecare vers, „zgârcit”
în a irosi ceva, toate cuvintele î i
au locul lor bine definit, iar lan ul
creat este pur i simplu spectaculos. Un spectacol tandru care,
departe de a fi monoton, este regizat dup reguli proprii, resim ite
de cititorul avizat fie ca provori, fie ca momente de medita ie.
Interesant este i modalitatea
de expresie, încercând încifrarea
i apoi decriptarea sensurilor,
printr-un aparat poetic propriu,
expresiv, meditativ, coerent i
punctual. Lucrarea cuprinde
cinci suite, intuibile prin mottoul ce le separ : Camera Inutil ,
Visarea Vie ii, Chemarea, Rugul i
toria. Este nota în
subsidiar a cifrei cinci care, din
punct de vedere numerologic,
este simbolul LIBERT II, guvernat de aventur , curiozitate
i cunoa tere. „Împ timi ii”
acestei cifre pot fi percepu i de

tre adul i ca ni te copii rebeli,
dispu i oricând s inoveze, s înve e lucruri noi, dar i ca pe entit i spirituale puternice „înflorind” mult mai târziu, din nevoia
de a experimenta cât mai multe
aspecte ale vie ii, pân la intersectarea cu voca ia real i cu adev ratul destin. Aspecte oferite
din plin în parcursul poetic al lui
Apostu Panaitache Vultureanu.
Camera inutil - con ine, de
fapt, un lan de poezii, desprinse
din prima poezie, fiecare vers urtor al poeziei prime reprezentând titlul, dezvoltat în con inuturi, al poeziei urm toare. Tehnic pe care poetul o dezvolt i
în a treia suit (Chemarea) i în
a cincea (C toria). Stihurile
ii sunt bogate în sensuri, cu
o semantic special , frizând
conven ionalul i îndep rtând
„fiorul” de banal pur modernist.
Tonul versurilor este unul patriarhal, poetul situându-se undeva
în propria-i lume, de unde, demiurgic, aprinde scânteia, oferind
lectorului focul cunoa terii. De i
se „decreteaz ” inoportunitatea
strig tului contrastând t cerii, a
rerii destr mând amintirile, a
viselor ne(mai)visate, se construie te abil, sinergic, contrapunctic, o axiom a Fericirii,
constând în împletirea în „simplitatea” vie ii, a sumelor de lucruri m runte, c rora nu li se d
importan a cuvenit : E inutil
aceast înc pere/ Cu o bibliotec -n fier forjat/ Înconjurat
numai de t cere./ E ca un strig t
care nu-i strigat.
O alt tehnic peremptorie
abordat este cea a „condens rii” prin extensibilitate. Poezia
ini ial , presupus a fi prea ampl , sau diluând accentuat sen-

surile, a fost „spart ” în pasaje
lirice de sine st toare, putând
fi tratate separat, dar arondate
semiotic fiec rei poezii anterioare
a ciclului. Se reu te, astfel,
crearea unui sens extins, a unei
perspective panoramice, dar f
a se pierde din sensibilitatea
ideaticii, f a se dilua concentra ia „solu iei” poetice. Prin reunirea tematicilor exprimate, se
reu te a se (re)compune culorile spectrului, în aparen alb i
insipid, îns situat anterior trecerii sale prin dispersie. Este cazul pasajelor Chemarea sau toria, cicluri debordând de
esen e ini iatice, înflorind precum luminile amurgurilor în aurore sau str lucind mimetic peste
necuprinsurile cerurilor sângerii
de toamn . Un loc special este
cel acordat originilor, arondat sinopticii poeziilor dedicate mamei
sau tat lui, un cânt duios de aducere aminte.
Reg sim, uneori în liricile c rii, jocuri semantice, create prin
varia ii senzoriale, schimb ri
bru te de valori gramaticale,
specifice unui artizan, amintind
de instantaneele st nesciene: E
lumin destul . Privirile mele/
nu v d decât o singur masc ./
Dar ea nu exista înc ,/ a a c e
loc, e loc, este... (Edict). Prezent
în versurile ciclurilor este i tehnica ingambamentului, noncoinciden a unit ii de sintax cu
cea din vers, ce confer o aur
aparte prozodiei i un farmec
special poeziilor, tehnic adesea
utilizat în lirica lui Lucian Blaga
(Eu nu strivesc corola...).
Inedit este i viziunea poetului asupra arhitecturii vie ii i
crea iei. Construindu- i, dup
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propria percep ie o alt valen
a piramidei lui Maslow, poetul
ridic pe un rug, cel mai probabil
vertical ascendent, a ezând stratificat: nevoile sale spirituale,
idealurile, sentimentele, produsele gândirii, st rile, iubirile, anotimpurile i, de ce nu, valorile (ca
principii imuabile). Valoarea suprem nu poate fi alta decât prietenia, a ezat la baz i constituindu-se ca temelie a tuturor lucrurilor. Prietenia sincer , dezinteresat , de care nu fiecare muritor poate avea parte (poate fi
dorin , dar în egal m sur i
ideal). Exist în aceast construc ie de tip rug-piramidal, întro strâns întrep trundere, atât
împlinirile, cât i neîmplinirile,
nedumeririle i întreb rile, triste ile, curiozitatea specific inovatorului, iubirile (ca ni te s lcii
plâng toare) i trecerea implacabil a timpului (o entitate cvasipu kian , silen ios de dureroa). Con tient de perfectibilitatea
construc iei sale, poetul nu regret pe cele f cute, ci pe cele
mase de f cut, în contratimp,
în contrapartid cu soarta: Sta i
pu in/ A tepta i-v rândul/ Este
rugul meu/ i înc nu m-am gândit/ Ce s fac cu el/ Voi hot rî
mâine/ Ast zi sunt plecat cu treburi/ Pe la surori/ i pe la fra i...
Motto-urile fiec rei p i sunt
inteligent alese, ele exprimând
scurgerea timpului în picuri alba tri de suflet, alternan ele sisifice ale ciclurilor vie ii, iminen a
sfâr itului dar i chemarea la judecat , spre dobândirea nemuririi. Rimele iscusite confer arome clasice microdioramelor lirice
de o frumuse e evident , iar acolo

unde rima lipse te, se intuie te
prin ritm i cantabilitate.
Prin suple ea cuvântului,
atent selectat, insinuând tr iri ce
eman romantism, prin detaliile
fin inserate în versul, prozodia i
stilul alternativ al arhitecturii poetice, Apostu Panaitache Vultureanu este, f rezerve, una dintre vocile importante ale poeziei
române ti contemporane. Din
nefericire, nu atât de cunoscut
pe cât ar merita, poezia sa r mâne,
în esen , una valoroas , reiterând armoniile i dizarmoniile
vie ii, i închinându-se singurei
divinit i pe care poetul o recunoa te, cu toat puterea fiin ei
sale astrale: Dumnezeul Cuvântului.
i apoi, chiar dac nu putem
fi în totalitate de acord cu opera
cuiva, trebuie s pozitiv m efortul, actul creator, curajul i mai
ales perseveren a în a- i dobândi
propria libertate, pe m sura aspira iilor proprii, a a dup cum
bine spunea iluministul Voltaire:
i dezaprob spusele, dar voi
ap ra pân la moarte dreptul
de a le rosti.
Ori, punând în balan no iunea de libertate cu cea de cunoa tere de sine, sintetic exprimat de Nathaniel Hawthorne Ce alt temni e mai întunecat
decât adâncul propriului nostru
suflet? Ce temnicer mai necrutor cunoa tem, decât pe noi
în ine? - atunci vom admira curajul poetului de a nu- i atribui
schimbarea lumii ori a sinelui
colectiv, ci doar asumarea pe
deplin a motiv rii i schimb rii
eului propriu, a c rui unic plusvaloare este ELIBERAREA sa
prin POEZIE.

Fragonard - Furtuna
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teptare
M-am a ezat cu capul pe cadrul gândului t u,
ca o stea muribund la marginea universului
Câteodat , încerc s-aprind un col ,
sându-le pe celelalte patru într-o umbr ce alunec
petale de piatr asemeni unei himere vii
Mi-am strâns umerii înfiora i
de pl cutul venin al vârfurilor de-amor
pe care le înfig în sângele amor it nop ile pierdute
Iarna a trecut, i orice gând abandonat m va prinde
în visuri senine,
Cuget lucid
Inocen de lut.
Pe ina speran ei trec iubitorii de vid –
spirite reci.
Vid
Când plângi, aduni viscole-ntre pleoape
nori vine i se preling din cap pân -n picioare
netezindu- i c lcâiele.
Am început s uit cum arat sclipirea ochilor t i
îmi pare c visul de-a evada din be ia acestei umbre,
s-a spulberat o dat cu timpul.
Nu m-am n scut cu mai multe inimi
i chiar de-a fi avut,
ar fi încetat s bat pe rând
precum ceasurile uitate la amanet.
Nu-mi doresc ca cineva s mi se al ture,
ci dorul este precum un ciob ce-mi str punge tâmplele
i-mi biciuie te obrajii, l sând t lpi de durere în suflet.
Taci! Nu spune nimic, lipse te un os...
Tu e ti...
Ochii t i în untru in o corabie i mi-o dau
plin cu velur de privire goal i rubine
sf râmate de visuri, de c deri, de degete.
Azi-diminea un demon a prins aripi într-un moment
de neaten ie i coarnele sale înl turate trosnesc
sub picioarele mele pe asfalt.
Voalul prim verii în bulbul trudit de sens
urlet sau murmur, tr sur sau emul, tu za
în at din rân cu sânii de nori, cataract
de luceferi sau de pic .
Al turi o oglind se apleac , î i transformi precisul
devenind o femeie rece, o stafie cu voalul prim verii
în bulbul trudit, plutele î i car mersul i razele
spre amurg lucirea.
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU

Medita\ii
Medita\ii la
la hematiile-stele
hematiile-stele
din absoluta ninsoare
Între cele 25 de poeme ale
plachetei Obâr ii (2013)*, de
Adrian Botez, întâmpl tor (în nurul de ordine dat de autor), sau
nu, cel ce d titlul întregului, de
sub num rul cogaionic-ini iatic
apte (al grupei de 6 + 1 cavaleri
/ r zboinici ai Zalmoxianismului, nicidecum din droaia tardivilor: maltezi, ioani i . a.), a adar,
sonetul în reverber ri voiculesciene, «Obâr ii» - nu-mi am obâr ia-n vulcanii-acestei lumi
/ de carne preafl mând i nebuni ! / din lumea Frumuse iiam asfin it / Iubirea-i raza care
m-a urzit... // cu cât aici mai l tr tori sunt câinii / cu-atât m nal spre astrele preasfinte: /
hoiturile împu ite i str inii /
mi-alung sufletul din fraze i
cuvinte ! // pleca-voi de aici ca
iar s fiu iubit / i s iubesc - cu
îngerii-nfr it: / vreau s respir
lumini i Dumnezeu // nu - sufocat - ur s scuip din greu: / m
voi topi-ntre duhuri-simfonii /
în armonii eroice i vii ! -, nu-i
decât un diamantin crez poetic
botezian, ars poetica de sublim
paradoxist, medita ie catharsisprofund la hematiile-stele dintro absolut ninsoare, dup cum

se certific i în „închiderea” din
poemul („în dispunere verslibris”), Sângele crimei i rima: «...
lua i r cinile crimei - i arde ile cu/ focul cel viu al / rimei: sângele se va stinge - i / peste toat
lumea i firea - din nou i/ des vâr it - va / ninge» (s.n.; p. 44).
Pe fir derulat de Ariadn labirintic-minoic , ori de bacovianlacustru, eroul liric botezian se
avânt cu farmec printre reliefuri
„cotidian-cosmic-virgine” i de
spirit „galactic-spiralt”, peste
frontierele estetice marcate - prin
„istorii” - de literare curente-fluvii / râuri. Spre deosebire de dimoviana camer -serie-labirintic
în tridimensionalitatea limitei
tragic-existen iale, cu „zugr veli
/ fresce onirice”, sau de alte camere de „mercur” / „plumb” cu /
„ie ire” prin cele nou ceruri”, eroul poemelor lui Adrian
Botez, din Obâr ii, este dat afar
din camera-i ce urmeaz a fi ocupat de „altul”, fie acesta chiar i
sartreanul „însine”, „sine” i
„pentru-sine”, fie chiar i vreo
sacr pereche noician , „sinele sinea” etc., camer („lacustr ”)
cu fereastr de-o via («dar cineva se va muta în / ea - acolo
unde eu am privit pe / fereastr printre ficu ii de la / fereastr - o
via »). În labirinticul hol „de
mare tain administrativ ”, în
fa a u ii de la camera cealalt ,
„tot mai fosforescent u ”, el
teapt a fi chemat în camera
„nou ”, cu speran a c poate aici
i va rezolva «toate problemele
locative», îns «nimeni nu d /
buzna - printr-o u închis ... //
a este închis - dar / din când
în când - perfect aleatoriu - pe
gaura cheii [...] / î i iau zborul
stoluri de / aureole fierbin i - de
parc ar fi suflate / balona e de /

pun - printr-un pai» (p. 5 sq.).
Pân ce-l cuprinde Focul („ini iaticul element” din fundamentul
lumilor: «limbi de fl ri i
i scântei uria e» - i aici ar fi de
remarcat piricul oximoron copulativ-botezian, de „pe-aceea i
esen ”, de „pe-acela i palier al
elementului”), pân ce sunt înlocuite «aureolele / gaura cheii
i chiar / u a întreag », dureaz
teptarea-i «exasperant politicoas i / pr fuit administrativ
- din holul devenit / acum / invizibil» (p. 7).
Mai în aval, printre teluriccelestele reliefuri ale însingur rii
ens-ului, ale brumat-întomn rilor
botezianului erou liric, noaptea-l
ze te «cu briciul deschis», un
brici cât o sabie damoclesian ,
temându-se (ca în ini iaticele
basme ce in de „oralitatea cult ”
a Zalmoxianismului) c î i va vedea «în clipa urm toare - capul
zut - însângerat - / la / picioare», inclusiv la picioarele fiin ialpoetice: iambi, coriambi, peoni,
anape ti, dactili etc.
i mai încolo, pe Valea „Diatei
Mici” - de-acum, i numai ca aventuros-villonesc erou al poemelor lui Adrian Botez - nu pierde
prilejul i - cu credin a de a nu fi
vreodat falsificat „de furi” - î i
face un „testament” ob tesc-paradoxist: «las mo tenire cioclilor
care / m vor purta spre mormânt
- o / bere - de mult de mine / b ut
[...] / ...groparului nu-i mai las /
nimic: deja / când ne-am înc ierat
în crâ ma lui Hristu / De teptu’ i-am / scuipat direct în / gur guma mea / bisericeasc [...] / ...
celor care m plâng / must cind
ipocrit i m / scârbos - bârfesc
de / pâr ie varul de pe pere i - le
/ [...] / ...muierilor pe care le-am
iubit i / mi-au ar tat - chir itor -

târti a - eu nu le / r spund cu /
aceea i m sur : menuete în poete / [...] ...celor care nu m-au
plâns - de i mi-au t iat / m runtrun el ceapa - la / praznic...»
(Diata cea mic , dup fratele
me ter François Villon, p. 9 sqq.).
Botezianul erou liric mai
constat , fire te, c «don Juan
nu exist - decât pentru / amazoanele - incendiatoare...» (p.
12), c «...F t-Frumos o / ajut
pe Ileana / Senzitiva s i duc /
bagajele... / [...] / ...nu s -i / dea /
bac - / ci s / danseze [...] amândoi: menuete în / po ete...»
(p. 13), c nu mai are «în suflet
plâns, nici ur / pentru nobilul
[...] boi de târâtur » (Eu, Villon,
p. 15), c e de str juit «Raza deAmetist» (Un biet contrabandist, p. 17), c «Tâmplarul nu mai
face case - ori / ferestre - doar /
sicrie - i lumea nu mai este decât
/ un mort fardat» (Ecouri de
lumi, p. 18), c «stele multe au
trat în limba[-i] cea uitat » (Era
în amurg, p. 21), c Iisus Hristos
îi «întâmpin - de-acum - credin a» ( -ntreab str mo ii,
p. 24), c «o lume pereche Hristosu-a zidit» (Început de septembrie, p. 25), c -i «un biet
nebun / cu mintea schingiuit
între spini» (Sonetul unui biet
nebun, p. 28), pe când «icoana
st ruie-n gâtlej - m r de / aur nemistuit de p cat» (Piezi de octombrie, p. 29), pe când «lumina
lunecând pe rou / desface inima
în dou » (Lumin galben , p.
30), în vreme ce asupr -i, «zgomote se n ruiesc [...] / apocaliptic
- precum barosul pe / mistic »
(Semne de coborâre, p. 35) etc.
* Adrian Botez, Obâr ii, Râmnicurat, Ed. Rafet, 2012 (pagini A-5:
52; ISBN 978–973–146–173–1).
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Ion N. OPREA

Când pretenden i la Nobelul suedez
ignor sau sfideaz în scris România i valorile ei, de i se hr nesc din România, pentru
î i p streaz calitatea de cet ean al ei,
culeg premii literare interna ionale sau autohtone de i public într-o limb alambicat ,
lipsit de frumuse ea str bun dar inundat
de neologisme care de care mai de neîn eles,
ca i textul firmelor care l-a înlocuit pe cel
românesc, doi români, so ii Otilia i Vasile
Sfarghiu, bucovineni, în nici maximum 70
de pagini, ne ofer o înalt lec ie de românism:
cartea, bro ur spun ei, cu modestie, „Nicolae
Iorga i coala de lemn rit din Câmpulungul Bucovinei”.
Editat la Axa-Boto ani în 2012, cu un
„Argument” semnat de Vasile Sfarghiu, care
ne pune pe mas cartea cu oameni, „faptele
i întâmpl rile petrecute acum o sut i mai
bine de ani”, desf urate sub ochii celui care
a fost supranumit „patriarh al culturii române ti - Nicolae Iorga” - la Câmpulung Moldovenesc, în plin trupul Bucovinei de mult furate nou , românilor, i cu un cuvânt „ În loc
de prefa ”, semnat de prof. univ. dr. Mihai
Iacobescu, de la Universitatea „ tefan cel
Mare” din Suceava. Acesta din urm ne asigur - ceea ce am constatat i noi - c lucrarea
redactat de cei doi autori - so i so ie „doi intelectuali de elit ai urbei de la poalele
Rar ului”, din documente inedite i din scrisori pr fuite, îi onoreaz , iar pe cititori îi bucur , ea reu ind performan e.
Când în România pu ini mai in s i
aminteasc despre ceea ce au fost i însemnat
în promovarea civiliza iei locale fostele Licee
industriale sau colile de înv are a meseriilor, ei, Otilia i Vasile Sfarghiu, ne vorbesc
elevat despre Nicolae Iorga i coala de lemrit din Câmpulungul Bucovinei, institu ie
care a lucrat i vândut savantului român mobila care i ast zi d valoare Caselor „N.
Iorga” de la V lenii de munte.
Când în România de ast zi marile personalit i tiin ifice, literare, muzicale i de art ,
oamenii de cultur în general, sunt inu i în
umbr de politica vremii ori nu intr ei în arena
sfetnicilor rii (vezi cazul academicianului
Florin Constantiniu care pân în ultima clip

a vie ii a dezavuat politica g unoas i oamenii care o promoveaz ), autorii câmpulungeni
vorbesc nu doar despre coala de lemn rit
i Nicolae Iorga, savantul, care în condi iile
de atunci, prin 1910, a fost declarat persoana
non grata în Bucovina, ci i despre familia
Iorga, despre cei 11 copii ai lui, despre Ecaterina Iorga, so ie i o mam excep ional ,
despre profesorii colii, despre preocup rile
lor. Afl m c unitatea, coala câmpulungean ,
i-a deschis por ile la 10 noiembrie 1895 ca
coal de stat, chiar cu denumirea aceasta.
colii de lemn rit i se mai zicea coala pentru
prelucrarea lemnului. Era singura în Imperiul
austro-ungar cu predare în limba român ;
atunci Bucovina înc de la 1775 se afla sub
domina ia str in .
Profesionalismul absolven ilor colii era
cunoscut i respectat pân i la Viena, Capitala Imperiului, iar N. Iorga, ca i românii, în
general, îl promovau. Întemeietori, fo ti elevi
sau deveni i profesori ai colii, oameni cum
au fost Ioan Pâ lea, Gavril Uriciuc sau Ion
tefureac beneficiau de considera ia savantului.
Înc de la 7 aprilie 1908, ei i cu al ii ca ei,
îndr gosti i de ceea ce însemna lemnul p durilor române ti, au înfiin at la Câmpulung
Moldovenesc prima asocia ie de tip cooperatist pe care au denumit-o „Prima tov
ie
productiv pentru lucrarea lemnului a meseria ilor români din Câmpulung (Bucovina)” - conduc tor al ei fiind Gavril Uriciuc, un fost absolvent, iar N. Iorga un statornic nu doar client al tov
iei. Renumele
colii l-a determinat pe profesor s i trimit
unul din fii, pe Petric (1894-1965), devenit
mai târziu ofi er, s înve e sculptura în atelierul profesorului Ioan Pâ lea de la tov
ia
din vestita Bucovina.
„Petru cum se mai poart ?” întreba Doamna Ecaterina N. Iorga, so ia savantului, când
îi scrie la 12 ianuarie 1911 unui binevoitor de
la coal ...
La tov
ia de la Câmpulung i-au comandat mobile nu numai familia Iorga, ci i
familia Br teanu, al i oameni din sfera politicului, tiin ei i culturii din regatul România.
„Drag Domnule, Am primit lucr rile

Dvoastre care fac admira ia tuturor cercet torilor casei mele. Nu v pot mul mi în
de ajuns pentru gustul i grija cu care sunt
executate”, scria N. Iorga, unuia din conducerea colii, dup ce pân atunci coresponden a cu coala o semnase so ia sa,
Doamna Ecaterina Iorga.
„De aceste bijuterii, familia Iorga s-a folosit pe tot timpul vie ii componen ilor ei,
scriu autorii (p. 39). Dup pornirea lor spre
alte t râmuri, casele de la V lenii de Munte
s-au constituit într-un muzeu memorial, bun
na ional, al tuturor românilor”.
Piesele mobilierului i exponatele din salonul mare sau dormitoare sunt înf ate în
carte prin bun voin a doamnei Carmen Ionescu, muzeograf la Casa „N. Iorga” din V lenii de Munte.
Cu mult u ur tate se pot observa brâiele
tricolore de pe mobilele executate, scriu autorii, i prezint aspecte semnificative al p str rii simbolisticii celor trei culori în ipostaze
diferite în condi iile în care Bucovina cu Câmpulung erau parte a monarhiei duale austroungare.
Tricolorul atunci putea fi întâlnit ( i s-a
strat) de la semnul de carte bisericesc la
brâul-cing toare al copiilor, la bârne ul de
peste mijlocul femeii, la bata pri torii, în vârsta
traistei, pe ulcica sau blidul de lut, pân la
cocarda fl ului de la hora satului, ca s le
aminteasc c sunt români, conving Otilia i
Vasile Sfarghiu. El s-a p strat ca simbol al
românismului i în Colec ia de tergare aflate
în Muzeul Lingurilor din Câmpulung Moldovenesc, oper l sat nou de profesorul Ion
ugui, care le-a colec ionat din întreg fostul
ocol domnesc, ceea ce face ast zi i bucovineanul Ioan Gr mad , proprietar a celei mai
importante unit i muzeale din propria locuin care ad poste te circa 9000 de exponate, etalate în mai multe sec ii i expozi ii,
mult c utate i apreciate de români i vizitatori chiar i din str in tate. Dou cing tori
rb te ti, simboluri ale apartenen ei ranului câmpulungean la românitate, ca i chimirul cu brâiele tricolore cusute pe el, sunt
valori scumpe românilor de pretutindeni.
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Fragonard - Fântâna iubirii

„Nimeni nu vrea s în eleag c tricolorul nu-i altceva decât culorile na ionale
ale fiec rui român, ori unde va tr i. Nu sunt
culori regale, ci na ionale”, spunea profesorul i lucr torul în arta lemnului Ion Pâ lea
într-o împrejurare care cerea explica iile sale.
O con tiin care a repetat mereu acest ader pân ce la 29 decembrie 1952 i-a g sit
odihna în localitate, la Câmpulung. i pentru
el, Ion tefureac „umbla cu aparatul de fotografiat în mân i cu sacul de merinde în
spate prin satele noastre, desenând desene
de pe mobile vechi, fotografiind por i
ne ti, cump rând l zi afumate descoperite
prin poduri de case”...
Ca în copil rie, r mânem i ast zi cople i
când întâlnim cu emo ie vestitele versuri din
binecunoscutul Imn-testament Trei Culori a unui alt bucovinean - Ciprian Porumbescu,
repetate în cartea so ilor Otilia i Vasile Sfarghiu, ea profesoar de limba i literatura
român , el inginer agronom:
Iar când, fra ilor, m-oi duce
De la voi i-o fi s mor
Pe mormânt atunci s -mi pune i
Mândrul nostru tricolor.
Dup venirea la putere a partidului unic,
PCR, pe versuri rescrise în viziunea sa, aceea i melodie - de la Trei Culori - a fost preluat
pentru fanfar i a stat la baza Imnului naional al Republicii Socialiste România, precizeaz autorii c ii citate. Tot ei ne reamintesc, muzica cântecului patriotic „Pe al nostru steag e scris Unire” este folosit ast zi
de Albania pentru Imnul lor na ional „Hymni
i Flamurit”.
O carte care se încheie în „Note”, cu o
consistent bibliografie, explicativ . Folositoare tuturor care simt române te.
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Cornel GALBEN

Centenar
Mihail Chirnoagã
N. 19 noiembrie 1913, în com. Poduri, jud.
Bac u - m. 1 decembrie 1948, la Bucure ti.
Prozator, critic literar, traduc tor, publicist, editor, ofi er. Fiul Olimpiei (n. ova),
casnic , i al înv torului Gheorghe Chirnoag i-a început studiile în satul natal
(1920-1924), continuându-le apoi la Liceul
Militar „General de Divizie Gh. V. Makarovici”
din Ia i (1924-1931). Îmbr eaz cariera de
ofi er, dar cocheteaz concomitent i cu scrisul, în 1929 debutând cu proz în Foaia tinerimii i colaborând apoi cu schi e, povestiri,
fragmente de roman, note i recenzii critice
în periodicele Bra ovul literar, Calendarul,
Familia, Festival, Front literar, Gândul românesc, Însemn ri ie ene, Jurnalul literar,
Lamuri, Litere, P mântul, Porunca vremii,
Sfarm -Piatr , Tribuna literar , Tribuna
Transilvaniei, Universul literar, Via a, 13
.a. Activând în Garnizoana Bra ov, în martie
1934 înfiin eaz în ora ul de la poalele Tâmpei, împreun cu Nicolae Cantonieru i Aurel
Marin, editura i revista lunar de „literatur
i cronic ” Frize, în care semneaz proze i
cronici literare t ioase, ce au stârnit vii controverse. Atacat înc de la primul num r de
profesorul sibian Pimen Constantinescu, care
a declan at o veritabil campanie de pres
împotriva revistei i l-a acuzat c promoveaz
literatura subversiv , tân rul critic îl provoac
la duel, gest negustat de superiorii s i, care
i-au interzis s mai semneze cu numele real
în pres . A a s-a n scut pseudonimul Emanoil Radian, c ruia i s-au al turat, în timp,
Melania Chirnoag i Teodor Chiru. De i evenimentul invocat a dus în cele din urm la
dispari ia publica iei, num rul din iunie-iulie
1935 fiind ultimul, nu a abandonat activitatea
literar , debutând cu volumul de nuvele Carte de dragoste (Ed. Frize, Bra ov, 1935) i înfiin ând, împreun cu Octav ulu iu, revista
Front literar (1936). Un an mai târziu ader
la „Blocul tinerilor scriitori”, ini iat de George
Petcu, tefan Baciu i Lauren iu Fulga, al turându-se celor 30 de aspiran i la gloria literar (Maria Banu , Ovid Caledoniu, Boris
De liu, Ion Frunzetti, Const. Gheorghe, Magda Isanos, Radu Stanca, George Vaida, Nichita Tomescu .a.) i publicând, tot în 1937, la
ra i, studiul critic Alexandru C linescu,
poet al triste ii. Începutul lui 1938 îl g se te
la Ia i, de unde- i trimite coresponden ele

cu textele pentru revist , concomitent cu miliria urmând i cursurile Facult ii de Litere
i Filosofie a Universit ii „Al. I. Cuza” (19381942). Un an prolific, dac ne gândim c pân
în 10 noiembrie, când îi trimitea lui Vasile
Spiridonic un fragment din roman, finalizase
atât volumul de nuvele Umbrele iubirii, cât
i romanul Logodna, ce va ap rea la Bucure ti,
în colec ia „Universul literar” (1940). La solicitarea lui Vintil Horia, sus ine cronica literar în revista Me terul Manole (1939) i,
a neglija examenele, scrie în continuare,
diversificându- i aria de preocup ri i publicând, în 1941, traducerea din italian a volumului Cuvinte de Antonia Pozzi (Ed. Frize,
Ia i), pe care îl i prefa eaz , iar odat cu stabilirea definitiv în Capital , în 1942, mai încredin eaz tiparului volumul Poveste c-un
pitic, doi oameni din Lun i-o împ
ie (în
colaborare cu fratele s u, Virgil Chirnoag ,
Ed. Ideea, Bucure ti) i volumul
tr guna
de George Vaida (1942), poetul mort la Odesa,
în 1941, ale c rui versuri le îngrije te în propria editur . Particip el însu i pe frontul celui
de-al II-lea R zboi Mondial, de unde se întoarce r nit. Ref cut cu greutate, se dedic
în exclusivitate criticii literare i reintr în
via a literar , în 1946 înfiin ând, împreun cu
Ion Larian Postolache i Traian Chelaru, cenaclul literar „Mihai Eminescu”, la care participau, între al ii, N. Crevedia, Ion Buzdugan,
Mihail Straj , Oct. Desilla, Nichifor Crainic,
Radu Rosetti, C. D. Zeletin, G. G. Ursu. Din
cate, nu i-a putut duce la cap t proiectele,
sfâr ind, aidoma lui Nicolae Labi , sub ro ile
unui tramvai. Considerat de criticul G. C linescu drept un „romancier înc neconvintor”, a l sat în manuscris nuvelele Umbrele
rutului i rutul, iar printre pagini de revist zeci de cronici, studii mai ample despre
Lucian Blaga i Stendhal, dintre care criticul
Gheorghe Perian a f cut în 1977 o selec ie, pe
care a publicat-o, la Ed. Dacia, sub titlul Basoreliefuri (Portrete i schi e de critic literar , în colec ia „Restituiri”, Cluj-Napoca).
Cum de atunci a trecut peste un sfert de veac
i nu a mai fost inclus, tot cu un studiu critic,
decât în antologia
lia pentru roman (Ed.
Atos, Bucure ti, 1997), poate n-ar fi r u ca
editurile s -l readuc , la Cente-narul na terii,
în aten ia cititorului, publicându-i manuscrisele ori reeditându-i celelalte lucr ri.
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Florentin SMARANDACHE
(SUA)

Adriana Rãducan fabulist contemporan

ELENA ADRIANA R DUCAN

În acest vârtej de idei, apar circumscrise
viciile omene ti i emblema timpului în care tr ie te,
circul zilnic r mâne o surs important a inspira iei
sale, nelini tea sufleteasc g sind un cald refugiu
în aceast ma in rie a timpului.

F lorentin Smar andache

SITECH

duit / ie i-a dat un farmec anumit, / Iar
mie... ani mul i de vie uit, / Pe fiecare ne-a
împ cat, / Mai d ceva, mai ia...neap rat!/”
(„Barza i cioara”).
Textura fabulelor ofer cititorului o aventur a cunoa terii, naturale ea replicilor, for a
dialogului, în elepciunea f grani , ochiul
de umbr ce st ruie atent, registrul de asocia ii, disputele vivace, rostogolirea de situii, iure ul faptelor, falsele prietenii... toate
cristalizeaz demonstrativ etapele ce-i disting
pe oameni. Realitatea pare halucinatorie, izbit de un atare paradox, adic un viitor alterat, incert, fapt ce contureaz „avansarea”
în trecut i „înapoierea” la viitorul cârtitor:
i misiunea greilor e în toi... / Se r zboiesc i se împac între ei / Puterea de-o
împart, chiar diferit , / Î i iau din ea, doar
partea cuvenit /” („Ursul i elefantul”)
Invidia, vanitatea, tic lo ia, l ud ro enia,
avari ia, câ tigul fraudulos, infatuarea, egoismul, indiferen a fa de semeni, artificialul,
premisele unei conven ionaliz ri a minciunii,
nestatornicia, ignoran a, grotescul, comicul
luat în tragic i tragicul tratat în derâdere...
fac ca mulajele animalelor, plantelor, obiectelor s revolu ioneze, cum era i firesc, o
lume care are în centrul ei omul, cu robuste ea
i sl biciunile lui: „Când nu i-ajunge împ ia / i vrei în frunte s te-ar i, / Tu î i sacrifici seme ia / Ce bine e s mai soco i ...”
(„Paharul i cana”).
De i vorbim de fabul , construit pe un
anume schelet arhitectonic, Adriana R ducan nu uit c „anatomia” fabulei e una special , morala câ tigând treptele de înaintare
a surprizei: „Nu-ntotdeauna po i face ce
vrei.../ Ea carapacea broa tei o ciocni / i
o bucat bun din pliscul ei plesni” („Barza i broasca estoas ”). Lumea animalier
scoate în prim-plan demagogia, conduite negative.
Comicul de situa ie i de limbaj situeaz
personajele pe diferite trepte ale societ ii.
Autoarei i-a revenit nobila misiune de distribuire a rolurilor, haina metaforic d expresivitate, dar i o not de amuzament. Motivele fabulelor sunt întâlnite, începând de la
Esop, Mar ial, La Fontaine, Grigore Alexandrescu, ca s citez doar câteva nume.

Originalitatea fabulelor Adrianei R ducan
const în maniera personal de a trata tema
aleas , aspra ironie frizeaz batjocoritor pe
cei ajun i în slujbe importante, pe care nu le
merit :
„Muncesc pe rupte, îmi este foarte greu.
/ - Munce ti? Cum? Nimeni nu te vede, / S
nu strigi lupul c dobitocimea nu te crede /
i prin ogr zi ai pus încuietori / Cu cheie
dubl , crezi c au comori? / .../ Un sfat î i
dau, nu fi geloas pe vocea nim nui / S i
împrumut talentul? Nu pot i nu am cui…
(„Girafa i privighetoarea”)
Fabulele prezentului volum: „Broasca i
câinele”, „Girafa i privighetoarea”,
„Dou capre pe o punte”, „Paharul i cana”, „Porcul i iepurele”, „Barza i cioara”, „Ursul brun i ariciul”, „Barza i
broasca estoas ”, „Ursul i elefantul”,
„Porcul i vulpea”, „Lupul i mielul”, „Vulpea i bobocul”, „Trei vulpi”, „Viezurele i
vulpea”, „Vulpea i lupul”, Veveri a i
vulpea”, „Trandafirul i crinul”, „Maimu a
i oriceii”, „Doi purcelu i”, „Trei oricei”,
„Iepurele i broasca estoas ”, „Oul i g ina”, „Clo ca i pui orii”, „Ursul i oricelul”, „Ursul, vulpea i lupul” demonstreac în acest vârtej de idei apar circumscrise
viciile omene ti i emblema timpului în care
poeta tr ie te, circul zilnic r mâne o surs
important a inspira iei sale, nelini tea sufleteasc g sind un cald refugiu în aceast
ma in rie a timpului.

Fragonard - Întâlnire secret

Comparat cu alte specii literare, fabula
a avut întotdeauna un aer de elegan , prin
regia i scenografia autorului. Am convingerea c Elena Adriana R ducan creioneaz
în volumul „FABULE” un tablou al moravurilor unei societ i, în a a fel încât reu te
l rgeasc cu mult cadrul acestei specii literare. Nu pot s nu remarc o bun inut
poetic , ce duce la o real confruntare de
idei, construit pe diferite nivele. Versul alb,
versul clasic, rimele împerecheate sau încruci ate sunt mânuite academic, accentul i m sura lucrurilor sunt centrate pe imperfec iunea lumeasc , pe sublinierea cu îndr zneal
a tarelor unei societ i ce nu mai poate oferi
modele.
Cititorul asist la o acerb satir , o adânc cunoa tere a lumii din toate timpurile
i pân ast zi, marea disciplin pe care ar
dori-o autoarea, poart expresia faptelor concrete de via . Ironia, substituirile paradoxale,
antitezele bine gândite recuz elementarul,
Elena Adriana R ducan abordeaz logici cu
o estetic proprie, tâlcul, morala fabulelor
având ceva din miracolul copacului ce- i desface umbrele în cercuri armonice. „Iat c -n
aceast lume / Pe cel care îl ignori/ Î i aduce
ve ti mai bune/ Decât marii dreg tori”
(„Ursul brun i ariciul”). Slovele sale stimuleaz figurativul uneori, ironia ne te
nea teptat, e aproape prevalent , iar satirizarea defectelor omene ti este f înconjur.
Elanul s u poetic, ca printr-un tur de for ,
alege cu inteligen „decorul”, cadrul face
ca ac iunea s fie mai cump tat sau mai
grav : „Vântul b tea a prim var / Pe când
o barz i o cioar / F ceau din existen a
lor o dram …/ - Dumnezeu pe toate-a rân-

Anul IV, nr. 12(40)/2013

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

31

Anca S_RGHIE

DÃLTUIRI de Radu Stanca
Activitatea Cenaclului „Mihai Eminescu”
de la New York a debutat în acest an cu lansarea a dou c i, recent editate în România,
eveniment g zduit în primitorul salon al profesorului Theodor Damian din metropola
american . Prezentarea c ilor a fost f cut
de criticul literar M. N. Rusu, istoricul Sebastian Doreanu i de îns i gazda. S-a c zut de
acord asupra adev rului c nici Radu Stanca,
nici Aurel Cioran nu sunt destul de cunoscu i
ca personalit i ale culturii române. Aceasta
a i fost ra iunea edit rii celor dou volume,
distincte ca factur i domeniu de afirmare a
autorilor, înfr ite îns prin traseul lor peste
hotare. Povestea începutului de drum f cut
prin lans rile de la Sibiu i din America a
avut prelungiri nea teptate chiar pentru noi,
editorii lor, respectiv Anca Sîrghie i Marin
Diaconu.
Teoretician al speciei moderne a baladei,
pe care a ilustrat-o cu un talent unic, inspirat
de pitorescul cet ii Sibiului i al altor ora eburg din Transilvania, Radu Stanca (19201962) a fost i un autentic om de teatru, ca
actor, regizor, eseist al actului scenic, cronicar
de spectacole i nu în ultimul rând dramaturg.
uritor a 16 texte dramatice, r mase în sertar,
pentru c autorul n-a avut bucuria de a- i
vedea tip rite sau interpretate piesele sale la
Teatrul de Stat din Sibiu, unde a pus în scen
30 de spectacole, sau pe alte scene din ar ,
Radu Stanca a avut un destin tragic. Acum
când s-au împlinit 50 de ani de la moartea sa
prematur , se cuvine s ne amintim c Radu
Stanca, în cei 42 ani de via , a l sat literaturii
române imaginea unui excep ional creator de
poezie i teatru din acel „întunecat deceniu”,
(ne referim la deceniul VI-lea din secolul XX),
cu care începea epoca socialist în România,
el fiind „salcia plâng toare” a genera iei sale,
cum l-a numit criticul literar Eugen Simion.
În ciuda ini iativelor insistente ale autorului însu i, toate e uate dezarmant, abia în
perioada postum operele lui Radu Stanca
au fost antologate în volume de teatru i de
publicistic . Sarcina ce revenea posterit ii
nu a fost deloc u oar , dac inem seama de
faptul c imaginea lui Radu Stanca s-a configurat în ritmul în care au ap rut în r stimpuri
edi ii reprezentative cu z mislirile sale literare.
Poezia lui Radu Stanca s-a bucurat de o edi ie
critic datorat Monic i Laz r i ap rut la

Editura Dacia din Cluj-Napoca sub titlul
Versuri în 1980. S-au scris eseuri, chiar i
studii monografice, cum a fost teza mea de
doctorat, apreciat de Constantin Noica i
Ileana Berlogea între cei dintâi, i din care
un segment a devenit cartea Radu Stanca i
obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru,
prefa at de Eugen Todoran, unul dintre eminen ii membri ai Cercului literar de la Sibiu.
Dar adev rata imagine a creatorului complex care a fost Radu Stanca nu poate fi realizat pân nu i se cunoa te opera în întregime. În acest sens, noul volum cu texte ale
sale, unele amenin ate s fie „uitate” în presa
româneasc a celor 3 decenii antume ale activit ii scriitorului (1932-1962), intitulat
ltuiri, 330 p. i ap rut la Funda ia Na ional pentru tiin i Art , Bucure ti, 2012,
este o carte nea teptat , pe care am editat-o
în colaborare cu ini iatorul proiectului, Marin
Diaconu, sarcina prefa rii revenindu-mi mie,
ca specialist în domeniu.
Eveniment editorial remarcat pe diferite
meridiane ale culturii na ionale, ltuiri este
o carte surprinz toare chiar i pentru so ia
autorului, actri a Dorina Stanca, nonagenar .
a cum i-a consacrat via a memoriei lui
Radu, ca o preoteas dintr-un templu sacru,
ea fusese convins c sub veghea sa au fost
cuprinse în volumele de pân acum toate creiile reprezentative ale scriitorului, care a teapt acum o edi ie de Opere, ca sintez a
întregului. Pentru c în inten ia editorilor nu
a figurat confruntarea textelor cu forma lor
original din manuscrise, nu avem de-a face
cu o edi ie critic . inem s preciz m c volumul ltuiri vine în întâmpinarea unei asemenea edit ri viitoare. Ca îngrijitori ai volumului, am asigurat c ii un aparat critic complex, capitolul Notelor (p. 289-306) fiind util
pentru localizarea textelor în presa epocii. O
noutate prezint i Ilustra iile din final, cuprinzând fotografii de familie, unele inedite,
oferite în bun parte de nepoata scriitorului,
Ruxandra Sofronie.
Se cuvine remarcat adev rul c detectarea textelor care sunt încadrate în noul volum
a presupus o preocupare asidu de peste 10
ani de popasuri la mari biblioteci, unde au
fost trecute în revist colec iile publica iilor
din acea perioad de 3 decenii în întregul ei.
Recolta unei navig ri atente prin presa ro-

mâneasc interbelic i prin cea a primelor
decenii de dup cel de-al Doilea R zboi
Mondial, realizat de Marin Diaconu cu o
acribie impresionant , constituie cea mai consistent parte a cuprinsului c ii de fa . Trebuie recunoscut c i dup apari ia volumului
ltuiri de la finele anului 2012 au mai fost
descoperite în presa epocii alte câteva texte
ale lui Radu Stanca, inexistente în edi iile de
pân acum, texte care vor fi înserate într-o
viitoare carte, preg tit acum pentru tipar.
În volumul ltuiri, structurat caleidoscopic a a cum sugereaz i titlul, se pot citi
poezii în bun parte inedite sub raport editorial din toate perioadele de crea ie stancian , accent punându- se pe începuturile
lirice ale lui (Invita ie la vals, Olimpic ,
ltuire, Nocturn ), articole, recenzii de
carte (M. Sadoveanu, Fra ii Jderi i Nop ile
de Sânziene, V. Voiculescu, Urcu , dar i al i
autori ca Gib. I. Mih escu, Panait Istrati, Liviu Rebreanu sau Al. Dima), cronici de teatru,
cronici muzicale i eseuri de o excep ional
profunzime ca rafinament al analizei fenomenului artistic. Cel pu in îndemnul la lectur
din eseul În loc de o „carte pe zi”, despre
ile de totdeauna ar trebui s figureze în
manualele de literatur ale liceelor din ar .
Am selectat în volum chiar i acel unic
fragment din piesa publicat de scriitorul însu i în 1957, Grâuian i Dragomara. Autorul
încercase s o pun în scen la Sibiu, dar i sa interzis spectacolul, la care regizorul Radu
Stanca f cuse numai câteva repeti ii. El avea
-i m rturiseasc prietenului s u Ion Negoescu aceast bucurie trist a unei asemenea
experien e f finalitate scenic : „Piesa mea
care s-a repetat pân de curând a fost momentan întrerupt . Aprobat de regiune i de
teatru, acum se g se te la minister, care
amân mereu aprobarea. Eu am avut totu i
satisfac ia câtorva repeti ii, în care mi-am
«auzit» pentru prima oar un text de-al meu
spus de al ii.” Aceast confesiune epistolar
expediat de Radu Stanca din Sibiu în 8 aprilie, 1957, a fost cuprins în volumul Un roman epistolar (Editura Albatros, 1978, Bucure ti, p.343-344 ), carte în care se g sesc i
alte dovezi ale tentativelor autorului i regizorului Stanca, e uate din motive politice,
în cea mai nefast perioad a contempora-

32

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

neit ii noastre. Posteritatea a ac ionat reparator, sens în care la capitolul Addenda
am ad ugat i versiunea postum a piesei,
prelucrat de regizoarea Nicoleta Toia, care
a montat în 1975 la Teatrul de Stat din Sibiu
spectacolul visat de Radu Stanca. Dac îmi
ve i aminti vorba românului „Cu o floare nu
se face prim var ”, va trebui s accept c
este aici o ilustrare exact a proverbului acestuia. Dar nu este mai pu in adev rat c pe viitor nu se va mai putea face afirma ia c nicio
pies a dramaturgului nu a fost publicat
antum.
Volumul ltuiri, care ne apropie de un
geniu prea pu in cunoscut, scriitorul Radu
Stanca, i-a început drumul prin lumea culturii. S revenim mai detaliat asupra acelui
prim moment din povestea unei c i. Debutul
se cuvenise s -l g zduiasc Sibiul, ora ulmatc . La Clubul Dialog din Universitatea
„Alma Mater” din Sibiu la cea dintâi lansare,
în 3 decembrie 2012, evocarea scriitorului au
cut-o, într-o simbolic al turare, colegi
actori ast zi nonagenari cu care regizorul
Radu Stanca a colaborat str lucit, prieteni
din anii lui de tinere e, cercet tori ai vie ii i
operei sale, liceeni sibieni la clasa de teatru,
care au pus în scen momente semnificative
din evolu ia creatorului.
În mod paradoxal aceast carte s-a bucurat în cel dintâi anotimp al recept rii de prezent ri mai sus inute pe meridianele comuniilor de români din America decât în ar ,
dac avem în vedere lans rile de carte de care ea s-a bucurat la românii din Denver (Colorado), New York, Troy (Michigan), Cleveland (Ohio) din Statele Unite, unde conferin ele prezentate de mine în power point au
fixat imaginea scriitorului, stârnind interesul
participan ilor pentru cunoa terea operei
sale literare. Nu a fost ocolit nici Canada,
unde prin conferin ele i lans rile de carte
organizate la Windsor, la Câmpul Românesc
din Hamilton, i la Montreal imaginea aceluia i creator prea pu in cunoscut i nedrepit antum se contureaz tot mai conving tor
în con tiin ele cona ionalilor no tri de departe.
Ar fi cu totul nedrept s omitem adev rul
în ar critica literar a primit noua apari ie
editorial cu un real interes, de i exemplarele
ii nu au p truns înc pe re elele libr riilor
importante din România. Este sensul în care
vom încerca s ac ion m cu începere din aceast toamn , având convingerea responsabil c mai sunt multe de f cut pentru ca
personalitatea scriitorului s fie cunoscut
cu adev rat.
PS: Volumul
ltuiri de Radu Stanca
poate fi comandat deocamdat numai în
România. Pentru cump rarea lui, apela i la
adresa e-mail: sirghieanca@yahoo.com , ca
el s v fie trimis prin colet.
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{tefan Radu MU{AT

Sunet de toamn

înghe i, dar alina i
de vreo dou turturele.

A venit toamna gr bit
cu o jerb îng lbenit ,
iar furnica harnic
a intrat în panic .

Undeva în lumini ,
unde nimfele se -arat ,
un fazan mai pe furi
se agit la m ce ,
murd rind neaua curat .

Frunzele de ast -var
culori de cear .
Tuf nica cea pestri
leag
o g rg ri ...
Iat vine un gând cel,
tr gând bobul dup el.
Bobul ar miu de grâu
l-a g sit pe mal, la râu.
Pe sub nori cusu i cu soare
ir de p ri c toare.
Umbl vântul printre flori,
iar pe gard vreo patru ciori.
Se tocmesc pe un ciob de nuc ,
sus pe vârfuri de uluc .
Fac atâta h rm laie,
se-aude în odaie.
Greiera ul zgribulit
pe c ri s-a r cit,
utând prin flori domne ti...
- Var , var , unde e ti?!...

În cet i de iarn
alb ...
Albe pânze de cor bii
vin în z ri la asfin it,
pribegite ni te vr bii
s-au îngr
dit pe gard,
în tufi ul n me it .
Zac z voaiele-n troiene
pustiite, singurele,
goi copaci cu albe gene,

Peste satul de sub nori
cu c su ele pufoase,
trec tor un cârd de ciori
vine -n zbor cu h rm laie,
anun ând zile geroase...
Un c el mai pr dit,
cit din b tur ,
bate drumu-nz pezit
la o cas s g seasc
col de pâine i c ldur .

Poveste de iarn
Iarna toarce din fuioare,
Om t alb peste ogoare.
Noaptea ese o poveste
Între mun i c run i pe creste flori de ghea .
Pe sub arc de clopo ei
Stau de straj patru zmei.
Doarme fata de împ rat
În cet i de iarn alb ,
pe-nserat.
Sus pe deal, lâng fântân ,
Trei fantasme se adun ,
lcii de argint cârpite
Pe la crengile îndoite ostenite.
Satu-ntreg e troienit,
Câinii to i au amu it.
În z voiul din colin
Url lupul singuratic lun plin .
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Daniel MARIAN

Florina Sanda Cojocaru
Precum un abur fl mând de prim var
– „Vise de scrum” tocmai
o Mireas de z pad din Temeri
se te
zice, s nu zic, astfel, femeia cu anotimpurile, iat , a venit s le în ire ca pe visuri,
le descânte; le cheam , le aduce, le respinge, le alung . Nehot rât în i printrte ele,
are totu i o permane a dorului care chiar
ar putea fi definit ca un anotimp în sine, iar
ploaia o înso te precum o umbr fluid .
„M -mb t cu vin i doruri”, „ i-mi plou cu
iluzii”, spune femeia cu anotimpurile, voind
o cunoa tem i s o desferec m din însingurare. Ea e, pe rând, sau putem crede c
deodat , „Femeie de vânt”, „Femeie verde”,
„Femeie de foc”, „Femeie de neguri”, dar
pân la urm se dovede te a fi „Mireas de
pad ”, chiar dac î i dore te mereu un
„Sfâr it de iarn ”: „Se-aude în surdin un
tonomat b trân, îmi cânt jazz ca dintr-un
început de veac;/ B trâni ce urc -agale spre
ultimul c tun, bolnavi î i poart p sul spre
ceruri care tac./ Mocirl de z pezi pe str zile
înguste i-o burni m runt , depresie de
noapte/ i-n târgul s cit, cu vechituri prea
multe, r mâi s i vând iluzii i dintr-un cânt,
doar oapte.// Rugin de trompet , p mânt
ltind a le uri i-o ultim zvâcnire a iernii
care pleac .../ R mâi vr jit de mine, încremenit
de-nghe uri i de iube ti himere, probabil no s i treac ./ Eu sunt precum un abur fl mând de prim var , te-nv lui pre de clipe
apoi, dispar în vânt./ Tu, muritor de rând,
nit a câta oar , în timpul care moare mai
cau i un cuvânt...”.
O sensibilitate f echivoc, o nostalgie
în perfec iunea termenului, în cel mai frumos
târg, la bra cu cele mai frumoase vremuri,
înnobilând cea mai frumoas iubire care a
fost sau n-a fost, sunt repere ale poeziei tr ite
i scrise de Florina Sanda Cojocaru, acolo
unde versul se-nf oar -n cântec, pare a nu
mai avea de gând s se-ncheie spre a l sanceputul altui vers... O tr ire i o scriere, care
eminesciana o aduc în vremurile întorto-

spuns la o etern Scrisoare

cheate de acum, f a altera frumuse ea împerecherii cuvintelor în imagini, ci dându-le
o form pe m sura complexit ii inerente. O
recuperare de sim uri i limbaj, în „Vise de
scrum”, care nici m car nu tiu de ce trebuie
fie de scrum, cât timp pot fi în egal m sur
de chilimbar, de rubin, de opal ori de crisalit...
„Nu i-am mai scris de mult timp despre mine.
Acela i târg, aceea i vreme fad .../ Mor vise
i se nasc destine, gem suflete ce au c zut în
nad ./ Se zbat z pezi într-un sfâr it de iarn
sub ploi tabagice din cerurile mate/ i-mi
plou cu iluzii în zilele de iarn , îmi plâng
femei de ghea de verde sfârtecate...”.
„De dragoste” e de fapt vorba, de la minus la plus infinitul dezghe ate din vremelnicie, ca i o livad de rod dintr-un sâmbure;
poeta e mai întâi de toate un fel de întruchipare a înc
ân rii de a fi de-a dreptul extrapolarea iubirii ei profunde. E lini te, e pace, e
în elegere cu sublimul, atunci când „Eu simt
-s atâtea de spus; le-a spune pe toate, deodat ./ Mi-e iarn , mi-e nins i frumos c ci
îngeri z pezi îmi coboar / Un pat în târziu de
apus, pian ce îmi cânt de var / i tu s rutându-mi t cerea, mereu i mereu prima oar .//
Statui dintr-un antic trecut pe umeri înghea
de noapte/ Un Tolstoi cam rupt i b trân î i
leag o trist poveste,/ Iar eu încerc s te-ascult, miroase a dulci mere i coapte/ i-n caldul
iubirii m-ascund, atât de bine îmi este...”.
Sunt, ca oriunde, pentru oricine, „Temeri” întregul acesta construit atent se
va îndoi, se va ciobi, se va rupe, se va sparge;
nu e destul lumea pentru noianul de însufle ire care vine ca un voal întins pe urma
clipei... „M tem c n-am s tiu de mine a- i
mai spune/ i uite, ninge-aiurea din cerurile
gri./ S lbatice colinde îmi pribegesc prin
lume/ M -mb t cu vin i doruri i simt c nai s vii.// M tem c-am obosit prea mult i
prea devreme/ i apa intr -n ghete i-n suflete descul e./ Îmi ninge alb i trist ca de
sfâr it de vreme/ i-n friguri de
ate, de
gânduri trec c ru e.”
Dac timpul, spa iul, ne despart, a a cum
se întâmpl de multe ori, în împlinirea iubirii
concrete, exist îns acea comunicare sublipentru care s-au inventat, al turi de vise,
cuvintele. i astfel, se ajunge la un irag nepre uit, de întreb ri i r spunsuri, de îndoieli
i/sau certitudini, una lâng i/peste alta, f

vreo ordine anume în alc tuirea unei cu totul
alte forme de a fi împreun . La Florina Sanda
Cojocaru, se întâmpl s fie o „Scrisoare”
care porne te de undeva dintr-un povârni
de moment i duce... pân unde poate duce,
pe un val de gânduri care sigur nu încape pe
formele înguste ale hârtiei: „Mi-ai cerut s î i
scriu dac vreau, dac pot/ Din ora ul cencape-ntr-un bol de compot/ Într-o iarn tembel ce îmi umbl prin vene/ Între zile fl mânde, într-un timp care geme.// Eu sunt bine
a, într-o lume a mea/ Mai visez, mai tr iesc,
mai se-ntâmpl ceva./ În apatic zi, ruginite
de somn,/ Trec femei obosite i-mi pare c
dorm.// Înc simt lipsa ta, înc umblu haihui/ Printre teii chirci i, înc -s ochii c prui/
i în oameni mai cred, tiu, mi-ai spus-o demult/ C m ard, c nu-i tiu, dar n-am vrut
te-ascult.// Scriu, e un drog ce se pierde
între rânduri cumin i/ C ci m trec ca o umbr
printr-o lume de „sfin i”/ i în ora ul fl mând
se mai mi ceva/ Unii-nal palate, al ii n-au
ce mânca.// Un birt vechi, demodat, cu cafele
lcii/ i în za îmi ghicesc, poate vreau s mai
vii.../ i de mirare mai scriu, îns nu tiu i
cât./ O tr iesc i o simt, n-am v zut-o demult./
... / i ne scriem astfel de un timp oarecare/ Ce
am vrea s vorbim, a ez m pe-o scrisoare.”
Pe m sur , e i un „ spuns” care doare
prin a fi direct, sincer, în ceas necuminte scris,
de înver unare dar i de împ care cu soarta:
„Am s i r spund, iubite, în ceasuri ce curg
anapoda, ca un blestem./ Z pezile mi-s gri în
lumea fad ./ Am s i r spund în iarn fl mând i geroas , demult/ Nu m mai tem/
Decât de ochii ce nu vor s vad ...”.
„Despre noi”: „S i strângi la piept vioara, s i tremuri Vivaldi sub crâncenul arcu ...”; „Noaptea noastr ”: „Nimic nu-i sfânt
i pur în noaptea mea p gân ./ Suntem doar
doi provinciali ce se mai in de mân / Când
cerul se pr vale de ninsoare/ i troienesc iubiri în alb floare// E-atâta noapte între noi i
vremuri...”. i totu i, „ ne iubim!”: „În
ora ul acesta cu gustul s lciu/ În care timpul
s-a oprit în trecut/ M mint c-o cinzeac , imi spun c sunt viu/ i plâng o iubire ce de
noi s-a pierdut...”. A zice, s nu zic, astfel,
o iubire precum aceasta nu se va pierde
nicicând, iar ve nicia ei e clar dublat de dimensiunea poeziei, aceea nem surabil , care
exist în sine i atât...
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Livia CIUPERC~

Fiin solar , ra ional i moral , omul este înzestrat înc din
zorii dimine ii vie ii sale p mânte ti - s acumuleze i apoi s
ruiasc , cu generozitate, altruistic (ar fi ideal). S mân cereasea este apt a rodi întru bine,
frumos, adev r i dreptate, întru
înnobilare cu toate virtu ile rostuite de la filosofii antici i pân n zilele noastre. i ce frumos gl suia în miez de secol al XIX-lea
gânditorul american Prentice
Mulford (1834-1891) despre omul
„bogat în gânduri...” El devine
- sau ar trebui s devin - precum
un „copac supraînc rcat cu
fructe coapte”. i, avem a deduce c odat fructul copt, luândui zborul, (ideal ar fi) i s cad
într-un loc fertil, pentru a rodi.
i-n acest scurt popas evocativ, dorim a contura un portret
de scriitor, pre numele s u Dan
Pl u, pentru care via a înseammistuire, vibra ie, înnobilare
a cuvântului scris. De patru decenii i jum tate, Dan Pl u
abordeaz cu egal succes o diversitate de genuri i stiluri literare: proza satiric , romanul, dramaturgia, poezia, foiletonul,
pamfletul, fabula, cronica literar
sau teatral . Toate aceste însu-

iri au devenit, în timp, adev rate
virtu i.
Dan Pl u s-a n scut în anul
1941, la Gala i, a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea
din Bucure ti, a debutat, ca poet
i jurnalist - în 1966, ca prozator în 1970, ca dramaturg - în 1979.
Debutul s u editorial va fi consemnat, cu aprecierile de rigoare,
prin volumul Colec ionarul de
excep ii (1983) - într-un tiraj de
50.000 de exemplare, fantezii satirice mult apreciate în epoc , mici
scenete comico-satirice, de o mare concentrare artistic , uneori
de un sarcasm care se apropie
de pamflet.
Merit s re inem, scriitorul
Dan Pl u i-a dedicat toat
energia, implicându-se în via a
cultural din Moldova de Jos, ca
redactor i secretar de redac ie
la mai multe cotidiane din Gala i
i Br ila, colaborator la multiple
publica ii din ar , director al Teatrului Na ional din Gala i (pentru
o scurt perioad ), ca dramaturg.
Scriitorul Dan Pl u cultiv
o proz poetic cu filon dramatic
i coeren contextual , naratorul
omniscient implicat devenind instan moral . Din bogata corol
creatoare, romanul r mâne pentru scriitorul Dan Pl u un spaiu generos de reflectare a subtilit ilor fiin ei umane.
Analizându-i opera, ochiul
critic a relevat ca punct forte al
activit ii sale literare, romanul:
Veghea (1985), Lucrare de control la istorie (1989) i Vinovatele meandre (2011), oglindire a
vie ii române ti antedecembriste, în toat complexitatea ei, f
falsuri, necosmetizat , obiectiv .
De foarte curând (octombrie
2013) îns , scriitorul Dan Pl u
(cunoscut i apreciat în lumea li-

terar din Gala i, unde locuie te
i unde activeaz în cadrul U.S.R.
Filiala Sud-Est), ne-a surprins,
pl cut, cu un volum de proz
scurt , cu un titlu incitant: Aderul despre Adam. Un volum
masiv (publicat la cunoscuta editur ie ean TIPOMOLDOVA,
România), de peste cinci sute de
pagini, cu texte satirice extrem de
incisive, prin mesajul lor moralizator.
Cu mult exigen i profund
sim valoric, scriitorul Dan Pl u
selecteaz din miile de texte risipite în presa timpului, începând
din 1966 i pân în prezent, ad ugând - fire te - i multe nestemate naratologice inedite, în total,
100 de nara iuni., prin care ochiul
auctorial în eap , sfredele te, înluie fichiuind i biciuind inegalit ile, corup ia, manipularea,
diversiunea, imoralul etc.
În volumul Adev rul despre
Adam vom recunoa te trei capitole reprezentative pentru proza
satiric a scriitorului român: Colec ionarul de excep ii (oglinda
înce at din ultimul p trar al
secolului al XX-lea), Afaceri în
alb-murdar (oglindirea unor
speran e în bu ite într-un vârtej
descump nitor, postdecembrist)
i Noroc de culoare verde (aderata reoglindire a unor dureroase experien e postdecembriste). i-acestora li se d ruie te un
corolar de excep ie - inspirat numit de autor „cirea a de pe fri ”, al 101-lea text: Cealalt via
a B rbatului haios. O nuvel psihologic , cu un joc al dramaticului, prin care se-ncearc - i putem afirma c i reu te - s oglindeasc subtilit ile societ ii
române ti pe o durat impresionant , alunecând biciuitor prin
dou falii ale politicului româ-

nesc: cel al fostului regim i acesta, al prezentului mileniu III,
al economiei (neeconomisite, risipite i bulversate/bulversante)
de pia .
Ie irea din timpul finit (terestru) i implantarea într-un timp
finit (divin) nu este întotdeauna
o solu ie. Lumea de dincolo, pe
care se-ncearc , adeseori, a fi explorat , este un spa iu al marilor
enigme, nu neap rat o „c torie”, o „levita ie” sau un „extaz” de sorginte hindus . Nu.
Dan Pl u inte te dincolo de
cuvinte. Este interesat de t cerea
dinl untrul fiin ei - i ne-o confirm în schi a O c torie În untru. Pe scriitor nu-l intereseaz
misterele din Eleusis, ci fiin a aceasta tr itoare Aici i Acum. Fiin a aceasta bulversat de schimri mereu schimb toare i derutante. Fiin a aceasta care- i pierde pe zi ce trece normele etice,
ca i cum ele n-ar fi existat niciodat . Cât dreptate are Ioan Petru
Culianu, afirmând c „destinele
scrisului i ale tr irii se întâlnesc într-un punct adev rat de
care ne îndep rteaz doar
cuvintele”.
Avem a re ine, prin pana scriitorului Dan Pl u c aceste
prefaceri se resimt în societatea
româneasc cu mult înainte de
1989. A a c schi ele, pamfletele
i foiletoanele (la care merit a
ad uga i fabulele) concepute
de scriitorul Dan Pl u, indiferent când au fost scrise, f întrerupere i cu verv , r mân extrem de actuale. Sunt crea ii care
împodobesc - întru con tientizare - universul epicii satirice române ti, începând din anii 1970.
i care-i marea suferin a
prozatorului, jurnalist deopotri-

, Dan Pl u? În juru-ne, prea
multe figurine cu „
rele la
mansard ” (Tâmpi i autentici),
„dili i” - cu certificat în toat regula, dar cu pozi ii sociale „binemerçi!”, mai to i „cu fa de ef”,
neap rat ef (Adev rul despre
Adam). Totul este anapoda, un
fel de viceversa, a a - „ca s te
înnebuneasc de cap”. Adic nimic nu se mai vrea - firesc, etic,
moral, vertical. Una se zice - alta
se face. De sus înspre jos, de jos
înspre sus. Adic : „deviere de
Ideal” (conchid marii psihologi).
De aceea i... Aglomera ie la
poarta Raiului..., din lips de
„solu ii alternative”, s-ar p rea.
Dar dac dorim o descriere a spaiului de Dincolo, nu-i nicio problem - imaginarul scriitorului
este generos: „ambientul... f
cusur”, un ciripit „melodios”,
„temperatura aerului... tocmai
bun ...”, cu marea ans , pentru
vreun Pandele, de a fi cucerit i
de „umbr feminin ” - îmbietoare (Frusina din Est) sau - orice-i posibil, acel Dincolo ar putea fi „o gaur atât de neagr i
îmbietoare, c i vine s te arunci în ea ca s ui i de toate...”
(Gaur neagr pe cartel )
Nimic nu pare a se fi schimbat, vorba „s racului” împ rat
Gri: „Împ ratul Ro u e tot mare,
cel Verde - la fel, de cel Galben
nu te po i apropia..., cel Albastru e sus de tot..., cel Roz abia a
venit la putere i nu-i chip s -i
iei tocmai acum culoarea, cel
Brun e cine e, de portocaliu nu
mai vorbesc...” (Antipoveste gri)
i dup cum s-a v zut ( i se
vede), speran e-s de arte: „Iar
în acest timp, poporul Gri tot
privea în sus, a teptând o minune, s -l vad poate pe împ ratul gri venind (cu banii de salarii i de pensii) pe un cal alb.
Dar calul, v spunem, nu mai
era în via , necum s fie alb,
a c bie ii supu i nici nu tr iau, nici nu mureau...” (Antipoveste gri)
S-au experimentat diverse
„solu ii” de ie ire din impas: „sau inaugurat o pu rie i o
banc ” - „institu ii onorabile”,
cu profit, fostul cartier al „R ritului” a devenit al obolani-
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lor”, localnicii datornici i-au
confec ionat corturi (Ca mâine
e sfâr itul lumii), tomberoanele
dobândesc un alt statut - i merit „monitorizate” (Cercet ri
menajere), se speculeaz diferite
forme de profit (Comer cu urubele sau Depe electoral cu
taie a ijderea), se poate media, salvator, eventual - cu „Poliia spa ial ” (Întâlnire de gradul trei i-un sfert) .a.
Dac se dore te, se poate îna i Limba belizeasc de vest
profesor, negarantând c
acest exerci iu (autentic) poate
fi neap rat benefic, aflând i despre ceremonioasa reîntâlnire a
„bromilor”, auri i, nu aiuri i, cu
finalitate „belizeasc ”.
Posibil, un experiment tot ar
putea fi profitabil, spre exemplu,
prin acordarea unei aprob ri, firmei urubul de aur... Nicson
and sons”, spre a-i da „pe mâ” de urubarea unei fabrici ( iau fost multe) evaluate, spre vânzare la doar „un leu”, bucata. O
negociere - profitabil pentru
ambele tabere, i pentru cel care
poart pixul i pentru cel care deurubeaz ... (Nicson-gate).
„Arzos” sau nu, ce-i mai r mâne românului? Doar bancul. Vi întrebat ce este bancul? O arcare nimere te inta. S-ar dori
el un bumerang, dar nu-i. Te bucuri enun ând snoava, dar râsul
scrijele te figura. Sufletul plute te el o clip , d impresia de
destindere, dar te întoarce la
trista realitate, conchizând precum Stan: „eu între dou bancuri am palma grea...”, adic nu
poate uita cine-i tulbur lini tea
(Adev rul despre Adam). Niciun
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„glas intracranian” i nicio „civiliza ie Intrateran ” (O c torie În untru) nu-i va putea
explica cât de complicat este acest prezent - de Aici.
Pentru prozatorul Dan Pl u, râsul este o form de terapie,
de subtil înc rc tur energetic
întru înfrângerea strâmb ilor
cotidiene, dar i un joc subtil prin
unile sinelui. Un râs sfid tor, i totu i, terapeutic:
„ – Domnule Costic , v d c
sunte i zâmbitor, senin, vesel. V
considera i un român obi nuit,
normal?”
„ – Cred c da.”
„ – Vre i s detalia i pentru
cititorii ziarului nostru <Românul fericit>?”
„ – De ce nu? Eu am lucrat
20 de ani într-o fabric . Îmi
vine s râd când m gândesc ce
de via am l sat eu în fabrica
aia... Evident, acum s-a vândut,
s-a restructurat, iar vreo câteva
mii de oameni au plecat acas
cu salarii compensatorii. Eu m
aflu printre cei ale i...” (Pastila
de râs)
prea multe menajamente, naratorul ne introduce într-o
realitate, care întrece imaginarul
oric rui banc. Iat , spre exemplu,
cazul „Pensionarului Fericit”,
neuitând a aminti c mai înainte
de toate a fost un „Salariat Fericit”. Dar când i-a „venit sorocul”, gata: „A primit ce a meritat. Nu zicem cât...” îns „pensionarul fericit” „crede în Dumnezeu i în ziua de pensie...” V
întreba i cum este ziua lui de
pensie? Privi i-l, a ezat, cuminte,
„pe banca din fa a blocului, cu
buletinul în mân . C ieri a
pierdut-o pe po ri , care l-a
avertizat c nu mai urc pân
la el, la ultimul etaj (al zecelea),
dac nu se repar liftul. Iar liftul
nu se repar i pace...” i pân
vine po ri a, ce s fac „Pensionarul Fericit”? Poveste te
despre vestea minunat rostit
de un analist politic, asigurândui pe telespectatori c „în 20-30
de ani ne vom democratiza total, iar în maximum 40-50 de ani
vom ajunge din urm cea mai
coda ar a continentului...”
a preciza care.
Dar speran a - o, speran a! -
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merit a o sl vi, gândind la... Kiu,
insula fericirii. Cum, n-a i auzit
de ea? Iat :
„M aflu pe insula Kiu, undeva în mijlocul Pacificului, i
discut cu un localnic în vârst .
– Domnule, cu ce v ocupa i?
– Muncesc, m i b iete. Uit te la mine, am f cut 87 de priveri i sunt încadrat la firm .
Cu norm întreag . Abia dup
o sut de ani, ni se aprob juma’
de norm .
– i to i cei de-aici lucra i?
– Numa’in ii trecu i de 50.
Pân la vârsta asta prime ti
pensie. i faci orice- i trece prin
cap; copii, nebunii, excursii,
carte. Orice.
– i e bine a a? Prin alte locuri e invers: munce ti cât e ti
în putere i te odihne ti dup ...
– Dar i noi ne odihnim, în
weenkend... ”
Frumos vis, frumoas perspectiv , încrusta ii ale eticului,
subtil mesaj i-n Excursie în
Baleare:
„– Femeie, ine-te bine, c
am ceva s i spun.
– E de bine ori de r u?
– De bine, nevast . De foarte
bine! Ne-or m rit pensiile!...”
Iat cum, o informa ie va îmbog i imaginarul i speran ele,
pentru c românului îi place s
toreasc - la bra cu visul - în
orice zi d ruit de Domnul. A adar, o posibil indexare de pensie
poate incita spiritele, gândind la
o vil , o piscin i chiar la un bodyguard (eventual, în persoana
unui licen iat în filosofie, care tot
„nu- i g se te de lucru”). Un vis
mislitor de preface este întotdeauna binevenit/multdorit, îns
râsul naratologic este crispat i
trist, pentru c binele pe care nil dorim - pare-a înflori, undeva,
cândva - la un Sfântul Roz (sau
orice culoare dori i dvs.) teapt ! (Povestea Roz-Bombon)
Cu speran a c aceast succint prezentare a fost convintoare, invit m pe distin ii cititori ai revistei „CONSTELA II
DIAMANTINE”, ca prin lectura
volumului Adev rul despre
Adam, s realizeze c , într-adev r,
scriitorul Dan Pl u face parte
din clasa umori tilor de elit
români.
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In memoriam

Despre concep\ia ]i viziunea Pãrintelui
Arhimandrit Cleopa Ilie cu privire la
Pãrintele duhovnicesc ]i importan\a
acestuia în via\a cre]tinului, acum la
împlinirea a cincisprezece ani de la
mutarea sfin\iei sale la ve]nicele lãca]uri...
Câteva referin e biografice

rintele Arhimandrit Cleopa Ilie

Înainte de a intra în subiectul propriu-zis
vom sus ine c înc de la întemeierea credin ei cre tine ne str duim s ne cinstim i
ne omagiem eroii istoriei sau martirii credin ei precum i personalit ile marcante,
universale i na ionale, care au amprentat
is-toria, veacurile i locurile cu activitatea,
cu via a i cu înv turile ori scrierile lor mult
folositoare!...
Viitorul rinte Arhimandrit Cleopa Ilie
s-a n scut în comuna Suli a, jud. Boto ani,
la 10 aprilie 1912, fiind al cincilea copil din
cei zece ai familiei Alexandru i Ana Ilie. Din
cei 10 copii, cinci aveau s intre în monahism.
De mic era râvnitor spre cele dumnezeie ti,
îndeletnicindu-se cu postul, rug ciunea i
faptele bune. P rin ii s i, Alexandru i Ana
Ilie, i-au fost exemplu viu de tr ire cre tin ,
fiind iubitori de Dumnezeu, de biseric i de
copii. Nu lipseau niciodat de la sfintele slujbe, f ceau milostenie, se rugau mult împreun

cu copiii i duceau o via curat i binepl cut lui Iisus Hristos. Casa lor era ca o biseric , a a cum avea s povesteasc mai târziu
i rintele Cleopa. În primele dou luni
dup na tere, pruncul Constantin - viitorul
rinte Cleopa - era tot timpul bolnav. De la
o vreme nu mai mânca aproape nimic i plângea zi i noapte. To i erau îngrijora i pentru
via a lui. Trebuie men ionat c Anei îi mai
muriser doi copii din pruncie. Ne tiind ce
mai fac , mama sa l-a dus la duhovnicul
Conon Georgescu de la Schitul Cozancea Boto ani, care, ascultându-i îngrijorarea pentru via a copilului, o sf tuie te s îl d ruiasc
Maicii Domnului. Atunci Ana l-a întrebat nedumerit :
- Cum s -l d ruiesc Maicii Domnului?
- Iat cum, a zis el, ia o lumânare i un
prosop, a az pruncul înaintea icoanei Maicii
Domnului din biseric i zi a a: Maica Domnului, î i d ruiesc ie copilul acesta care
este bolnav! F ce tii tu cu el! Atunci Ana
s-a închinat cu lacrimi la icoana Maicii Domnului, f când trei metanii i, c zând în genunchi, a zis plângând: Maica Domnului,
i d ruiesc ie copilul acesta al meu, c
este bolnav i plânge mereu. F ce tii tu cu
el! i l-a trecut de trei ori pe sub sfânta icoa. De atunci pruncul s-a f cut bine i nu a
mai fost bolnav de moarte toat via a sa. În
jurul anului 1920, sora rintelui Ilie Cleopa, Ecaterina, pleac la Mân stirea Agapia
- Neam pentru a se c lug ri. Spre sfâr itul
anului 1927, fratele s u mai mare, Gheorghe,
a intrat în ob tea Schitului Sih stria - Neam .
A fost c lug rit, primind numele de Gherasim.
În iarna anului 1929, dup s rb toarea Sfântului Ierarh Nicolae, Constantin i fratele s u
Vasile s-au hot rât s plece la Schitul Sih stria - Neam pentru a sluji toat via a lui Iisus
Hristos. Dup ce s-au rugat mult lui Dumnezeu, cu post i metanii, au luat binecuvântare
de la preotul satului i au spus p rin ilor
gândul lor; i a a au plecat la mân stire.
La intrarea în ob tea Schitului Sih stria,

împreun cu fratele s u mai mare, Vasile, au
fost trei zile ispiti i canonic, dup care au
fost primi i de c tre stare ul de atunci, P rintele Ioanichie Moroi. În prim vara anului
1931, Vasile, acest smerit ascult tor i frate
mai mare al rintelui Cleopa Ilie s-a îmbolvit i a fost adus în schit. Odat , ie ind de
la Sfânta Liturghie, a avut o vedenie înfricotoare. I s-a ar tat Maica Domnului, spunându-i c peste trei zile va adormi în Domnul. Dup trei zile, exact la aceea i or , rasoforul Vasile Ilie a adormit în pace, cu rug ciunea pe buze. Monahul Gherasim Ilie, fratele mai mare al rintelui Ilie Cleopa, a
scut vitele schitului patru ani de zile, fiind
un suflet foarte nevoitor i singuratic. La 14
septembrie 1933, la În area Sfintei Cruci,
nevoitorul monah Gherasim i-a dat sufletul
în mâinile lui Iisus Hristos, culcat în sicriul
pe care singur i-l f cuse drept pat în care
dormea noaptea. Pân în anul 1935, Constantin a p scut oile Schitului Sih stria, împreun cu al i fra i, în smerenie, ascultare, rug ciune i studierea Sfin ilor P rin i. rintele
Ilie Cleopa ne povestea: „În anii în care am
fost cioban la oile schitului împreun cu fra ii
mei, am avut mari bucurii duhovnice ti. Stâna,
oile, tr irea în lini te i singur tate pe munte,
în mijlocul naturii, mi-au fost coal de c lug rie i teologie”. A mai avut ascult ri de
paracliser i pictor de icoane. În anul 1935,
Constantin a fost chemat în armat , pe care
a f cut-o în ora ul Boto ani.
În anul 1937, la sfâr itul lunii iulie, rasoforul Constantin Ilie a fost rânduit de egumen s fie f cut c lug r. Acum avea 6 ani de
ucenicie în schit. Dup aceasta i-a continuat ascultarea de cioban la oile schitului
pân în vara anului 1942, fiind ajutat de monahii Galaction Ilie (unchiul s u) i Antonie
Olaru. În data de 30 mai 1941, un incendiu
devasteaz incinta schitului, arzându-i chiliile
de lemn, acoperi ul bisericii i paraclisul.
Dup incendiu, Schitul Sih stria supravie uia
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din ce în ce mai greu. B trânul stare Ioanichie, în vârst de 82 de ani, era tot mai bolnav i aproape orb. Nu mai putea sluji Sfânta
Liturghie i cu greu spovedea i d dea sfaturi. În iunie 1942, la numai 30 de ani, rintele Cleopa Ilie este adus în schit i numit
loc iitor de egumen, întrucât stare ul Ioanichie Moroi era în incapacitate de a- i mai
exercita func ia. P rintele Ioanichie Moroi
avea s treac la Domnul doi ani mai târziu,
la 3 septembrie 1944. Prima grij a rintelui
Cleopa Ilie a fost aceea de a reînnoi incinta
i chiliile arse, s acopere cu tabl biserica
de piatr i s fac un nou paraclis.
În anul 1944, la 27 decembrie, monahul
Cleopa este hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945, ieromonah de Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stare al M stirii
Neam . Dup aceast dat este numit oficial
egumen al Schitului Sih stria. Între anii 19451946, schitul se reînnoie te, reconstruinduse o mare parte din chilii i o trapez de peste
100 de persoane. În anul 1947, pentru c numele i activitatea duhovniceasc i administrativ a Protosinghelului Cleopa Ilie Egumenul Schitului Sih stria - Neam , deveneau tot mai cunoscute, Patriarhia Român ,
care a observat eforturile de înnoire general
a acestui sfânt a ez mânt monahal, a propus
ridicarea Schitului Sih stria la rang de m stire independent i de sine st toare. Patriarhul României, Nicodim Munteanu, a aprobat ridicarea Schitului Sih stria la rang
de m stire, în 30 iunie 1947, precum i ridicarea Protosinghelului Cleopa Ilie la rang de
Arhimandrit. Hirotesia sa s-a f cut la 19 septembrie 1947. Aceasta s-a hot rât întrucât
rintele Ilie Cleopa a reu it ca numai în
cinci ani de zile s fac dintr-un schit ars
integral, aproape în paragin i cu monahii
risipi i pe la alte mân stiri, o m stire renumit i bine organizat . În noiembrie 1946,
mama P rintelui, v duv i singur , intr în
ob tea Mân stirii Agapia Veche. În 1947 este
tuns în monahism cu numele Agafia. Se nevoie te aici 22 de ani, dup care trece la
Domnul la 15 septembrie 1968.
Odat cu venirea comuni tilor la putere,
urmeaz o perioad nefast pentru p rinte.
Ceea ce avea s îl aduc în vizorul autorit ilor
a fost o predic pe care a rostit-o la s toarea
Sfin ilor Împ ra i Constantin i Elena, spunând: dea Dumnezeu ca i conduc torii
no tri de acum s fie ca Sfin ii Împ ra i, ca
-i pomeneasc Biserica în veac! i l udând
râvna marilor împ ra i, care au dat libertate
cre tinilor i au construit numeroase biserici.
Cineva din cei prezen i l-a denun at, astfel
a fost arestat i anchetat pentru cinci zile
la Târgu Neam . A fost eliberat la fel de repede
cum fusese i arestat. Cei din jurul s u, con-

tientizând c va mai avea de furc cu autorit ile comuniste, l-au sf tuit s se ascund
pentru un timp în mun i. rintele Ilie Cleopa i-a f cut atunci un bordei din lemn, în
mânt, la 6 km de mân stire, în adâncul p durii. Monahii din mân stire îi mai duceau
din când în când câte ceva de mâncare. P rintele se ruga acolo neîncetat, ziua i noaptea, cerând ajutorul i mila lui Dumnezeu i a
Maicii Domnului, c tre care avea mult
evlavie. Dup ase luni de retragere în mun i,
Arhimandritul Ilie Cleopa a fost readus ca
stare în ob tea M stirii Sih stria, spre bucuria tuturor, atât a c lug rilor, cât i a credincio ilor. În anul 1949, la 30 august, Arhimandritul Cleopa Ilie este numit stare al
stirii Slatina - Suceava i se transfer
acolo împreun cu 30 de c lug ri din ob tea
stirii Sih stria, în urma deciziei Patriarhului Iustinian. În locul s u este numit
stare la Sih stria Protosinghelul Ioil Gheorghiu. La M stirea Slatina întemeiaz o
ob te care avea s ajung la peste 80 de vieuitori. Arhimandritul Ilie Cleopa a fost rânduit de Mitropolia Moldovei s supravegheze i s îndrume via a duhovniceasc a
mai multor m stiri din împrejurimi: Putna,
Moldovi a, Râ ca, Sih stria i schiturile Sihla
i Rar u, dup modelul M stirii Slatina.
Pân în prim vara anului 1952, M stirea
Slatina a înflorit, ajungând s se numere printre cele mai bine organizate m stiri din ara
noastr . Diavolul îns , care nu doarme niciodat , nu putea r bda buna nevoin i armonia monahilor din M stirea Slatina. De
aceea, a îndemnat Securitatea de atunci s
fac o anchet am nun it în ob tea acestei
stiri. Sosind noaptea, organele de securitate l-au cercetat i amenin at pe stare i
pe cei mai de seam din m stire. Pân la
urm i-au re inut pe câ iva dintre ei, în frunte
cu rintele Ilie Cleopa, tân rul Ieromonah
Arsenie Papacioc i fratele Constantin Dumitrescu. Ducându-i la F lticeni, i-au anchetat
toat noaptea. La sfâr it i-au spus p rintelui
nu mai fac „propagand religioas ” i iau dat drumul. Atunci P rintele Ilie Cleopa
s-a retras în tain , împreun cu Ieromonahul
Arsenie Papacioc, în Mun ii Stâni oarei,
pân s-au lini tit tulbur rile de la Slatina.
rin ii au înfruntat cu stoicism vremea friguroas , foamea, setea, lipsurile, rugânduse ziua i noaptea i înt rindu-se unul pe altul. P rin ii Cleopa i Arsenie s-au nevoit în
Mun ii Stâni oarei pân în vara anului 1954,
când Patriarhul Iustinian a ob inut aprobarea
ca cei doi nevoitori s se reîntoarc la m stire sau s vin la Patriarhie. P rin ii Cleopa
i Arsenie s-au reîntors la M stirea Slatina,
spre bucuria c lug rilor i a credincio ilor
din partea locului. În prim vara anului 1955
s-a organizat o ac iune de l murire si com-

37

batere a stilismului. Se încerca repararea
schismei unora din credincio ii ortodoc i
care, insistând asupra respect rii calendarului iulian neîndreptat în Biseric , se rupseser de comuniunea cu Patriarhia Român .
La aceast încercare de readucere a credincio ilor stili ti în sânul Bisericii Ortodoxe a
participat i rintele Ilie Cleopa, f când
misionarism prin satele stiliste ale Moldovei.
În toamna anului 1956, rintele Cleopa
Ilie a revenit la Mân stirea Sih stria, din
jude ul Neam . De acum, via a duhovniceasde la M stirea Sih stria s-a înt rit i
consolidat tot mai mult. rintele Cleopa
Ilie spovedea i pov uia pe credincio i i
monahi la chilia sa din deal.
Persecu iile dintre anii 1959 i 1964 au
fost cea mai dificil perioad prin care a trecut
monahismul românesc în secolul XX. Spre
sfâr itul anului 1959 s-a votat de c tre guvernul ateu din Bucure ti, un decret special
(Decretul 410/1959) prin care erau exclu i din
stiri to i c lug rii mai tineri de 55 de ani
i maicile de pân în 50 de ani. Decretul a
fost aplicat cu severitate, sub controlul Securit ii, cu ajutorul Mili iei i sub supravegherea Departamentului Cultelor. Pân în
prim vara anului 1960, au fost exclu i din
stiri peste 4000 de monahi i monahii.
Mai întâi au fost exclu i din monahism
pentru toat via a stare ii i duhovnicii care
aveau o activitate duhovniceasc mai intens i, din toate m stirile din ar , întregul tineret, adic fra ii i rasoforii, iar primirea
de noi tineri în m stiri era interzis i supravegheat de Securitate. rintele Cleopa Ilie a fost i el vizat, dispozi ia autorit ilor
fiind s fie dezbr cat de haina monahal i
aib domiciliu for at în satul s u natal. Ca
mul i al i c lug ri, a refuzat s p seasc
haina monahal i s p seasc m stirea.
zând aceast situa ie grea, tiind c este
mereu supravegheat de organele politice,
rintele Cleopa Ilie, îndemnat de Duhul
Sfânt, s-a retras din nou - pentru a treia oar
- în Mun ii Moldovei, la mult iubita sa lini te.
Întâi s-a dus în p durile din jurul comunei
Hangu. Apoi i-a f cut un mic bordei din
lemn, nu departe de culmea Muntelui Petru
Vod . Aici s-a nevoit cinci ani, îndurând acelea i greut i ca i mai înainte. S-a îndeletnicit
cu postul, privegherea, rug ciunea i cu scrierea. Iat titlurile câtorva din scrierile sale
alc tuite în vremea când st tea în mun i: Predici pentru monahi, numit i Urcu spre
înviere; Spovedania arhiereilor, Spovedania stare ilor, Spovedania duhovnicilor,
Spovedania preo ilor de mir, Spovedania
monahilor, Despre vise i vedenii, precum
i Minunile lui Dumnezeu din zidiri. În
toamna anului 1964, când tulbur rile i pri-
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gonirile Bisericii s-au mai lini tit, p rintele
revine în M stirea Sih stria, ca duhovnic
al întregii ob ti, i pov uie te f întrerupere atât c lug ri, cât i mireni, timp de 34 de
ani. Cuvântul s u ajungea în toat ara i
peste hotare, numele s u fiind vestit, cunoscut i iubit de to i. Era c utat de zeci de
oameni zilnic, pentru sfat, pova , îndrumare.
El îi primea pe to i cu dragoste, înv ându-i
cele de trebuin ale credin ei i petrecândui cu dragoste. A r mas celebr vorba sa, care
îi este reprezentativ : „Mânca-v-ar Raiul s
m nânce”. A a de mare era dragostea sa
„ dac a avea un sac mare, v-a b ga pe
to i în el, i v-a duce în Rai!”.
Lunile septembrie-noiembrie ale anului
1998 prevesteau sfâr itul apropiat al P rintelui Cleopa Ilie. Acum vorbea tot mai pu in,
cu voce stins i mereu repeta acelea i cuvinte: „De acum m duc la fra ii mei!”, „ sa is plec la fra ii mei!” Apoi iar i spunea:
„
duc la Hristos! Ruga i-v pentru mine,
tosul!” Pân duminic , 29 noiembrie a
spovedit c lug ri i credincio i Era senin la
fa , vorbea calm i frumos celor care îl întrebau i nu refuza pe nimeni care voia s -l
vad . Pe to i îi mângâia i îi îmb rb ta ca
întotdeauna, în lini te si bucurie. Începând
de Duminic , de la ora 4 dup -amiaz , rintele Cleopa nu a mai r spuns la întreb rile
ucenicilor s i i a r mas nemi cat, cu ochii
întredeschi i, pe scaunul s u de spovedanie,
ca într-o r pire, timp de mai bine de unsprezece ore. Luni diminea (noaptea) la orele
3.30, b trânul s-a de teptat ca dintr-un somn
adânc, fiind bine dispus i mul umit suflete te. Apoi a cerut ceva de mâncare, zicând:
„ i mai v zut voi vreun c lug r s m nânce
la ora asta?” Luni, 30 noiembrie, i mar i, 1
decembrie, p rintele a stat cu credincio ii i
a dat sfaturi ca de obicei. Luni sear îns , în
chip neobi nuit, rintele Cleopa Ilie a început s i citeasc rug ciunile dimine ii,
de i ucenicii i-au spus: „ rinte, acum este
sear . Rug ciunile dimine ii citi i-le mâine
diminea !” Dar p rintele a r spuns: „Acum
le citesc, c ci m duc la fra ii mei!” Ucenicii
au privit, ca de obicei, cu neîncredere. Mar i
seara s-a culcat târziu, dând semne de mare
oboseal . La ora 2:20, miercuri diminea (2
decembrie) ucenicul s u a auzit c p rintele
respira din ce în ce mai rar. Când s-a apropiat
de el, p rintele a r suflat adânc i i-a dat
sufletul în mâinile lui Iisus Hristos, întru n dejdea Învierii i a vie ii ve nice. Înmormântarea a avut loc la 5 decembrie, fiind prohodit
de c tre ÎPS P rinte Daniel - Mitropolitul
Moldovei i Bucovinei, precum i de al i opt
arhierei, preo i, diaconi i mul ime mult de
credincio i, veni i din toate p ile rii. Mult

lume se închin în chilia i la mormântul
rintelui Cleopa Ilie, i iau p mânt i flori
de binecuvântare, spunând c simt ajutor,
prin rug ciunile sfin iei sale. P rintele Arhimandrit Ioanichie B lan - vechi ucenic al P rintelui, spunea: „P rintele Cleopa este considerat, pe drept cuvânt, unul din cei mai iscusi i duhovnici, sfetnici i predicatori ai monahismului românesc contemporan. Via a sa
interioar exemplar , de ascet i sihastru consacrat, experien a sa în nevoin a monahal ,
vastele sale cuno tin e scripturistice i patristice de autodidact care te uimesc, memoria
sa rar întâlnit , blânde ea, dragostea sa de
oameni, râvna pentru Dumnezeu i cuvântul
u hot rât, în elept i precis, unit cu darul
frumoasei vorbiri în grai dulce moldovenesc
fac din Arhimandritul Cleopa Ilie o personalitate în spiritualitatea noastr ortodox .
Credincio ii, numero ii s i fii duhovnice ti,
lug ri i mireni, îl socotesc ca fiind o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru Biserica
noastr ”.

Câteva aprecieri i m rturisiri personale, precum
i câteva cuvinte despre
rintele duhovnicesc
rintele Arhimandrit Cleopa Ilie s-a
conturat i s-a identificat în mintea i în inima
mea, prin câteva tr turi i calit i distincte:
- în primul rând caracterul, onoarea i demnitatea p rintelui; dup aceea cultura teologic
- duhovniceasc i nu numai, cu care a fost
înzestrat datorit muncii i tenacit ii prea
cuvio iei sale; luciditatea i spiritul s u critic
înso it de foarte mult în elegere i condescenden ; pe urm spiritul de disciplin , în
primul rând cu el însu i, de rigoare academic , doctrinar , liturgic i canonic revelat
cu fiecare slujire a sa ori cu fiecare predic
sau cuvântare, sus inute într-un mod foarte
coerent i elevat în diferite împrejur ri i cu
diferite ocazii; comportamentul, felul s u de
a fi i de a se raporta la semenii s i, la fiecare
în parte într-un mod deosebit i unic, fiind
foarte respectuos, accesibil i deschis, chiar
natura, spiritual i, de ce nu, i cu acut sim
al umorului, s tos i autentic, toate acestea ducând la descoperirea în persoana sa a
eticii bunului sim , pe care a cultivat-o de-a
lungul întregii sale vie i i care ast zi o întâlne ti tot mai rar! rintele Cleopa Ilie a mai
avut i calitatea de a fi un om de o sinceritate,
discre ie i modestie ie ite din comun, care
mi-au inspirat foarte mult încredere, confort
sufletesc i dragoste fa de valorile perene
ale spiritualit ii i culturii noastre autentice!... Totodat , sfin ia sa a fost unul dintre
cei mai lumino i i mai înv i c lug ri ai
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no tri, duhovnic aspru cu p catul dar mereu
blând cu p tosul, plin de harul p cii i al
bucuriei. Chiar dac avea i unele p reri pe
care nu i le puteam împ rt i, l-am apreciat
mereu pentru felul în care tia s i argumenteze opiniile i s i le spun simplu i
înv luindu-le în bun tate, spre a nu r ni.
i, totodat sfin ia sa realiza faptul c
storul duhovnicesc trebuie s arate în toate bun -rânduial . Fiindc în bun -cuviin
stau toate chipurile unei purt ri frumoase.
storul duhovnicesc î i p ze te buna cuviin în rela iile sale când: - nu î i neglijeaz
îndatoririle sfinte i apostolia sa; - când î i
aminte te c trebuie s fie, oriunde i oricând, un model cre tin, când vorbe te i
când tace; - când se conformeaz el însu i
responsabilit ilor care decurg din grija pentru con tiin a turmei sale. P storul duhovnicesc care nu (se) neglijeaz i î i aminte te
cele ce se cuvin lui, aflându-se într-o adunare,
nicidecum nu se va lep da caracterul cuviincios, fiindc acesta este cu neputin de
îndep rtat de la el, deoarece nu îi îng duie
aceasta îns i vrednicia preo easc , care este
nedesp it de cuvio ie. Chipul preo esc de
neschimbat îl constrânge pe preot s se armonizeze cu mult luare aminte i aten ie cu
rela iile din ob tea lui i s î i fac aceste rela ii cu mult prevedere. Mai întâi i mai
presus de toate, se armonizeaz caracterului
sfânt ce i se impune. Trebuie s nu se arate
în adun ri f vreo pricin impus de slujirea
lui, ori s le caute pe acestea cu tot dinadinsul, sau s se fac pl cut acestora. Trebuie
î i fac rela iile cu mul chibzuin i dup
o îndelung i atent cercetare a petrecerii i
caracterului i a cugetului persoanelor cu
care urmeaz s aib rela ii. Dac acestea
sunt în a a fel încât prietenia i rela ia cu ele
îi aduc lui cinste i bun renume, atunci
poate s se împrieteneasc i s intre în
rela ie cu ele. Dar dac , dimpotriv , reputa ia
acestora nu este bun ori sunt socotite de o
moralitate îndoielnic , sau de un cuget stricat, sau de o petrecere i vie uire r u famate,
atunci prietenia fa de acestea i rela ia cu
ele cu cât este mai apropiat , cu atât este mai
toare i mai insult toare. Aceasta ne
înva pe noi Sfântul Apostol Pavel când
zice: „Nu v în ela i, c ci vorbirile rele stric
obiceiurile bune”1 . Asemenea rela ii îl vat
foarte mult mai ales pe preot, fiindc , în împreun -petrecerea cu persoanele prost v zute din punct de vedere moral, pe nesim ite,
se dep rteaz cuvio ia lui i este pr dat
pu in câte pu in bog ia bunei-cuviin e preti, i la urm se va afla i el gol de toat
cinstea i respectul din parte celor p stori i
de el. Despre acest preot se poate spune, în
chip foarte potrivit, cuvântul profetului Osea:
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i al ii au mâncat puterea lui, iar el nu a
tiut”2 . Prin urmare prietenia i filia ia duhovniceasc se constituie a fi un criteriu indispensabil în vederea realiz rii i des vâririi unei rela ii duhovnice ti, bazat pe încredere, deschidere i dragoste reciproc , ziditoare i mult folositoare!...
În acest fel stând lucrurile, apreciat fiind
în mod deosebit de c tre P rintele Patriarh
Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, vom
sublinia i re ine faptul c
rintele Ilie Cleopa a fost toat via a drept, vertical i demn
ca bradul ( i la propriu i la figurat), cu o
voce puternic , impun toare, intransigent
dar totu i cald i cât se poate de uman în
toate deciziile pe care le lua, mai cu seam în
problemele biserice ti, spirituale i duhovnice ti. Era cu o vitalitate remarcabil pentru
vârsta pe care oricum nu i-o tr da, cu un
sim al umorului m surat - a a l-au cunoscut
i a a îl vor purta permanent în inim pe rintele Cleopa to i cei mul i, care au trecut
pragul M stirii Sih stria. În toate împrejur rile prezen a cuvânt toare a venerabilului
rinte era cuceritoare i mult folositoare.
Prin sinceritate, prin cultura sa duhovniceasc , prin tr ire dar mai ales printr-o neclintit voin în Mântuitorul Iisus Hristos,
ci a voi i a face în Domnul Iisus Hristos
au fost dou daruri, îndelung lucrate i cultivate de c tre rintele Ilie Cleopa. i acest
lucru pentru c p storul spiritual, ca s poat
-l ajute esen ial pe fiul s u duhovnicesc i
i împlineasc misiunea sa ultim trebuie
dispun de calit i religioase, morale i
ra ionale eminente, d ruit prin ascez slujirii
lui3 . Reprezentarea Domnului de c tre preot
sau p stor în timpul exerci iului slujirii sale
aduce ca rezultat asumarea din partea lui a
responsabilit ilor celor mai mari, ce impun
mobilizarea tuturor puterilor i a capacit ilor
lui pentru realizarea deplin ii virtu ilor, prin
urmarea lui Iisus Hristos „dup m sura întrup rii”4 . Astfel, preotul ar putea s devin
„modelul credincio ilor” i „Evanghelie vie”,
propov duind prin personalitatea lui5 caracterul izb vitor i mântuitor al vie ii în Iisus
Hristos i oferindu-se pe sine însu i ca dovai chez ie c poruncile lui Iisus Hristos
se pot înf ptui, împlini i des vâr i cu aderat6 .
Într-o alt ordine de idei, rintele Arhimandrit Cleopa Ilie a primit cu mult dragoste pe foarte mul i credincio i de toate
vârstele i categoriile sociale, precum i pe
foarte mul i tineri la sfat, încurajându-i i ajutându-i pe mul i dintre studen ii teologi s
se preg teasc pentru ap rarea i promovarea credin ei ortodoxe în anii grei ai dictaturii
comuniste. A fost în acela i timp un bun p s-

tr tor al Tradi iei i un p stor receptiv la noile
probleme ap rute în societate. Era elegant i
ordonat, ospitalier i erudit. Un preot distins
al cultului ortodox i un om al culturii în elepte, un slujitor al Bisericii i al poporului român.

Câteva concluzii
i încheierea
Preacuviosul P rintele Arhimandrit
Cleopa Ilie a fost un om al bucuriei, al seriozit ii i discre iei, un om care i-a propus s
înmul easc seriozitatea i con tiinciozitatea
i credem c a reu it cu prisosin . Darul deosebit al P rintelui Cleopa de a vorbi i mai
ales de a aprofunda cuvintele Scripturii i în
special ale Noului Testament, precum i a
dogmelor i a sfintelor canoane, preocuparea
pentru c ile fundamentale ale spiritualit ii
ortodoxe, cum ar fi Patericul i Filocalia, dar
i pentru textele liturgice cuprinse în c ile
de slujb , l-au f cut s fie iubit i în acela i
timp s fie un p rinte duhovnicesc cu autoritate i discern mânt.
tiind, din propria-mi experien , c fiecare întâlnire cu rintele Cleopa a fost un
prilej de mare în are sufleteasc i de s rb toare, asemeni întâlnirilor înv ceilor cu marii filozofi ai vremii antice, în Agora, precum:
Platon, Plotin, Socrate, Aristotel, fiindu-ne
pild demn de urmat, de în elepciune, abnega ie i d ruire, m (mai) gândesc c avem
tendin a, capcana ori ispita de a-i uita foarte
repede pe ace ti oameni, spori i duhovnice te i îmbun
i din punct de vedere moral, pe aceste personalit i ale culturii i spiritualit ii noastre, fiindu-le prea pu in recunosc tori pentru toate câte ne-au f cut i
ne-au d ruit ei nou , cu toate c ar trebui s
ne aducem aminte „de mai marii no tri”!...

Fragonard - Jocul de-a orbul
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Prin urmare, cuvintele noastre sunt pu ine
i neputincioase pentru a putea spune cât
bine a f cut rintele Cleopa Ilie, datorit
inutei sale morale i preo ti, a echilibrului
i în elepciunii sale, a preocup rilor sale teologice i c rtur re ti, a dragostei sale fa de
Dumnezeu i (de) oameni, a ata amentului
u fa de ara aceasta i de Biserica str moeasc !...
Parcurgând via a i biografia acestui p rinte duhovnicesc constat, cu uimire i admira ie, t ria lui de caracter i verticalitatea cu
care a fost înzestrat acest contemporan al
nostru în fa a c ruia noi nu suntem altceva
decât ni te oameni supu i vremurilor acestei
lumi i acestui veac!...
Se cuvine a adar, s -i aducem prinos de
cinstire i de recuno tin rugându-ne lui
Dumnezeu s -l r spl teasc cu harul i cu
dragostea sa cea nem rginit acolo, în locaurile cele cere ti, în lumina cea neînserat a
Slavei Sale!
În încheiere, deci, voi sus ine cu toat
ria c eu personal, m simt foarte împlinit
i onorat pentru faptul c am avut fericitul
prilej i marea ans de a-l întâlni i (de) a-l
cunoa te pe rintele Arhimandrit Cleopa
Ilie - mare personalitate a culturii i spiritualit ii noastre monahale române ti, autentice i m rturisitoare din aceste r zvr tite vremuri, având convingerea i n dejdea
vom ti cu to ii pe mai departe, s ne cinstim înainta ii, potrivit meritelor i vredniciilor
fiec ruia, cu toate c în aceste vremuri, preuim mai mult pe al ii de oriunde i de aiurea,
ci ni se par a fi mai exotici, mai spectaculo i,
mai senza ionali!... Îns , r mânem convin i
de faptul c ce este nobil r mâne iar ce este
ieftin, apune!...
adar, cei alunga i din turnurile babilonice pot bate la por ile cet ii noului Ierusalim - cel bisericesc i ceresc ce „nu are trebuin de soare, nici de lun , ca s o lumineze, c ci slava lui Dumnezeu a luminat-o,
clia ei fiind Mielul” (Apoc. 21, 23). Aceast
personalitate duhovniceasc i binecuvântat , cu alte cuvinte, este una de referin în
cadrul Bisericii i spiritualit ii noastre autentice, care ar trebui s fie cunoscut , recunoscut i apreciat pentru totdeauna, de
tre to i cei ce cred c „Biserica este cetatea
pe care nici por ile iadului nu o vor birui”!...
1

I Cor. 15, 33
Os. 7, 9
3
Sf. Vasile cel Mare, Regulile vie ii monahale 22,
PG 13, 1409 a.
4
Extensiunea termenilor, 43, PG 31, 1028 b c.
5
,
’
,
, 1961,
p. 33.
6
Cf. Extensiunea termenilor, 43, PG 31, 1028 b.
2
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Mariana ZAVATI GARDNER
(Anglia)

Doamna Ghervescu m fixeaz .
- Tu ai scris cu creionul pe masa mea de
budoir din mahon. Le-am întrebat pe celelalte
eleve i toate au negat. Trebuie s fii tu f
discu ie.
- Nu, Doamna Profesoar n-a face niciodat a a ceva.
i mai trag o linie pe masa de budoir din
mahon în timp ce Doamna Ghervescu se verific în oglind , ad ugând înc un strat de
tencuial rouge peste obrajii ei scufunda i.
- Azi începe Bacalaureatul. Nu tii cât îmi
lipse te liceul. De mult n-am mai fost în interiorul cl dirii. Când te gânde ti c am construit aceast coal . Am fost directoarea ei
ani de zile! Cine- i mai aminte te acum?
- Sau nu vor s i aminteasc Doamna
Profesoar !
- Taci fato! Ai crescut, cum spun englezii,
You are too big for your boots, fato!
- Nu chiar, Doamna Profesoar ! Vre i s
vorbesc cu tata, s v conduc -ntr-un tur al
laboratoarelor de chimie? Le-a organizat integral. E cel mai bun profesor de chimie din
ora i din jude .
- Fato e ti imposibil ! Nu tiu de ce team primit la lec ii! Hai, mai pu in p vrageal ! Revenons a nos moutons!
- Da, Doamna Profesoar . Reu esc s
adaug pe masa de budoir din mahon un cerc
între linie i dreptunghi. Lec ia urm toare voi
aduce i creioanele colorate.
Ah! Bacalaureatul! Mi-l amintesc parcar fi fost ieri!
***
E din ce în ce mai cald afar . Rochia mea
din m tase natural e r coroas . În interiorul
cl dirii liceului de b ie i „Regele Ferdinand”
din Bac u e r coare bine. Îmi pare bine c
mi-am luat i bolero-ul.
Ca Pre edint a Comisiei de examinare
sunt într-o pozi ie executiv de mare responsabilitate. Câte o examinatoare pentru fiecare
subiect. Fiecare cu priviri acide, severe. Nimic nu ne distrage în numele fair-play-ului.
Candida ii, cu priviri îndr zne e, apar în dificultate maxim . Cât timp î i va scotoci
amintirile Doamna Ghervescu m întreb de
ast dat mestecând cap tul creionului

meu vinovat!
- R spunde la întrebare. Nu elabora pe
alte subiecte. tii sau nu tii r spunsul la întrebarea din bilet? Privesc pe cealalt examinatoare cu un gest întreb tor.
- Tinere tii sau nu tii r spunsul la aceasîntrebare din biletul de examen?
- Da i nu! Am tiut-o când am recapitulat
acas la domeniu! Acum, nu-mi aduc aminte!
Tân rul în uniform colar de bun calitate, bine c lcat i cu c ma a scrobit imaculat roste te înro indu-se ca sfecla fiart .
- Ei bine, încearc s fii la subiect! Te ascult m.
Cealalt examinatoare-l încurajeaz din
spatele mesei acoperite cu o fa de mas de
damasc din grija Comitetului de p rin i! Candidatul Ciuchi se balanseaz de pe un picior
pe altul, î i perie p rul cu degetele r sfirate
de la mâna dreapt , î i freac mâinile. Sudoarea-i curge la tâmple i mâinile-i sunt ude.
- M... m.... cred...
- Nu suntem interesa i de gândurile tale.
Ce- i aminte ti din piesele lui Racine? Sunt
la cap tul r bd rii i degetele mele bat în fa a
de mas ca-ntr-un tambur involuntar.
- Te-ai preg tit pentru Bacalaureat? Îl
întreb cu mai mult fermitate acum.
- Da, Doamna Profesoar , dar nu m pot
concentra deloc... acum! Candidatul Ciuchi
se uit la noi cu fa a îmbujorat .
- Poate s aib de a face aceasta cu faptul
ai fost pe o diet de jambon la micul dejun,
ai consumat toat unca la gazda noastr
comun ? E de datoria mea ca o bun examinatoare s i dau ofer toate ansele, îi spun
cu tact.
- Nu, Doamna Profesoar ! Tat l meu furnizeaz toate produsele alimentare pentru la
pensiune... de pe domeniul nostru...
- Nu v d motivul pentru care gazda noastr comun trebuie s te favorizeze!
- Dac m scuza i, Doamna profesoar ...
dar locuiesc la pensiune din primul an de
liceu.
- i eu locuiesc, de aceea i pensiune...
pân când constructorii vor termina de ridicat casa noastr în stil „cottage” englezesc!
Nu exist nici o modalitate de a opri pe

Doamna Ghervescu atunci când ea se porne te ca o locomotiv cu abur!
Profesoara examinatoare de lâng mine
îmi opte te la ureche:
- Tat l candidatului Ciuchi furnizeaz
cantina liceului, la un pre foarte rezonabil...
i tot combustibilul gratuit! Trebuie s ar m îng duin ! El este un caz special!
- Dumneata nu în elegi prin ce umilin
am trecut eu în fiecare diminea la micul dejun! El a mâncat toat unca la micul dejun...
i cele mai bune buc i de carne la cin ...
- Oricum, nu intr în discu ie c ar putea
trece examenul la limba i literatura francez .
Ne vedem din nou în toamn ! Acest lucru te
va maturiza, tinere! Nu po i ob ine întotdeauna ceea ce vrei!
- Dar Doamna Profesoar ! Tat l meu n-o
m duc la Sl nic Moldova ca s ascult
fanfara în parc...
- Nu vorbi neîntrebat! Trebuie s te pui
cu burta pe carte, tinere, de acum încolo! Te
sf tuiesc s nu mai consumi unc ! Nu m
mai uit la candidatul Ciuchi. Încerc s aflu
ceva în adâncimile gen ii mele din piele maro
asortate perfect cu sandalele mele de var .
- La revedere, tinere. i-mi frec nasul meu
cu un aer de satisfac ie in fortissimo.
***
- Ce spui de asta, fato?
- Doamna Profesoar , cred c a i fost prea
aspr cu bietul b iat. P rea timid i speriat.
Nu a avut nici o ans cu Dumneavoastr .
- Fato, îi ii partea, nu-i a a? E ti prea cu
dou fe e pentru vârsta i pozi ia ta ca elev .
întreb de ce-am acceptat s - i dau lec ii
de englez în particular!
- Mama spune c ave i nevoie de bani!
Explodez f s m gândesc, de i mi s-a
spus în mod repetat s -mi in gura închis
ermetic i s nu-mi dest inuiesc nim nui
vreodat gândurile.
- Nu mai spune? Asta-i ce bârfe te în
absen a mea?
- Mama nu bârfe te niciodat ! Constat
numai realitatea! E adev rat, nu-i a a? i cu
dexteritate conturez un triunghi pe partea
mea a mesei din mahon.
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{tefan CHIRI}ESCU

Rep.: Stimate Virgil R ze u, am aflat din
presa basarabean c în ziua de 11 octombrie, Biblioteca Municipal „B.P. Hajdeu”
din Chi in u a g zduit o întâlnire al c rui
protagonist a i fost. Despre ce e vorba ?
Virgil R ze u: Uniunea Scriitorilor i Asocia ia Chirurgilor „Nicolae Anestiadi”, ambele din Moldova, au organizat „O întâlnire
cu cartea i cu medicul-scriitor Virgil R ze u din Piatra Neam , România”. Evenimentul s-a bucurat de prezen a unor personalit i de prim m rime ale Basarabiei. În
afara profesorilor Gh. Ghidirim, Eugen Maloman, Romeo Scerbina, Gh. Rojnoveanu i
a altor chirurgi, cu care ne afl m în rela ii fr ti, concretizate în întâlnirile de specialitate
organizate i de o parte i de alta a Prutului,
am avut marea satisfac ie de a intra în dialog
direct cu Vlad Pohil , un erudit critic de art ,
moderatorul întâlnirii, cu Ion Ungureanu,
omul de teatru de mare talent, fost ministru
al culturii, cu compozitorul Constantin Rusnac i, mai ales, cu cunoscutul scriitor Nicolae Dabija. Cei prezen i au prezentat publicului activitatea mea profesional i nu
mai pu in preocup rile mele scriitorice ti.
Rep.: Fiindc a i pomenit de Nicolae Dabija, tiu c romanul lui „Tem pentru aca” este considerat una dintre cele mai
cutremur toare scrieri contemporane, care
ar justifica candidatura sa la un premiu Nobel pentru literatur , a a cum a fost propus.
V.R.: Nu gre i deloc. i ca s în elege i ce
s-a întâmplat la Chi in u, da i-mi voie s v
spun câte ceva despre subiectul c ii. Ac iunea acesteia porne te de la un fapt absolut
banal: un profesor d elevilor s i, pentru ora
viitoare, tema de rezolvat acas . Din nefericire, ora urm toare nu mai are loc, profesorul
fiind arestat i trimis în Siberia s isp easc
vini închipuite. Una dintre elevele dasc lului,
îndr gostit de acesta, consider c este de
datoria ei s -l caute, s -i m rturiseasc preuirea i, de ce nu? dragostea ei curat i s
împ rt easc cu el chinurile impuse de oameni. Porne te de bun voie, într-un îndelungat calvar, c tre îndep rtata Siberie, dar
nu ca o bezmetic oarecare, ci dup ce prime te binecuvântarea p rin ilor, plini de durere fa de m rturisirile i dorin ele copilei

lor, pe care o în eleg. Din chin în chin, dup
mizerii i umilin e f seam n, îndurate cu
puterea pe care numai iubirea i-o poate da,
eroina reu te s se apropie de cel pe care
îl iube te. Se întâlnesc, evadeaz împreun
o dat i înc o dat - în imensitatea Siberiei
unde s te po i ascunde?! - sunt prin i cu
câinii i desp
i. Dar asta nu înseamn nimic, fiindc pentru eroina c ii destinul s-a
împlinit: din cele câteva zile cât au fost fugari,
poart în pântece copilul lui, al lor.
Puterea sovietic e bine organizat . Exist
lag re pentru b rba i, altele pentru femei,
este firesc s existe i unele pentru copii.
Tân ra na te într-un lag r special pentru deinutele care sporesc poporul sovietic, r mâne acolo doi ani de zile pân când copilul
îi este luat i dat în grija altor institu ii. Alungat , tân ra mam încearc s i r peasc
propriul copil, este împu cat i, în cele din
urm , se pr de te departe de p rin i i de
casa ei, cu gândul i sufletul c tre cei dragi.
Dup moartea t tucului Stalin, când se produce un dezghe oarecare, i dup multe peripe ii i alte i alte chinuri, gra ie numelui tatuat de mam pe mânu a copilului, tat l î i
identific fiul i dup o via dominat de
cumplitele condi ii ale Gulagului sovietic,
dup 13 ani de umilin e i suferin e, se întorc
acas , limanul cel mai de pre al tuturor tr itorilor pe acest p mânt.
Ajuns acas , dasc lul face primul drum, pe
întuneric, ca s nu fie v zut de cineva, la
coala de unde fusese ridicat. Uluitoare surpriz : când aprinde lumina, în clas , î i g se te fo tii elevi cu tema pentru acas f cut .
Via a de fapt.
Splendid, fic iunea î i d mâna cu realitatea
într-o minunat metafor .
Rep.: Interesant. Cum s-au interferat cartea
lui Nicolae Dabija i scriitorul cu Dvs.?
V.R.: Mai interesant decât crede i i decât
îmi puteam închipui. Nicolae Dabija a prezentat publicului primul meu roman „Prin
mile Vie ii” i, nea teptat pentru mine, a
sit între c ile noastre o similitudine aparte, pe multiple planuri, pe care le înf ez i
cititorului. i în una i în cealalt , fic iunea,
bine dozat i împletit cu realitatea, spore te
interesul cititorului; cartea mea se cristali-

zeaz dup o com prelungit , urmare a unui
accident de circula ie, în vreme ce „Tema ...”
sufer acela i proces dup o „absen ”
provo-cat de o c dere de la în ime; i întro carte i în cealalt , ac iunea se brodeaz
pe urzeala unei iubiri de adolescen
ia
fructului ei, un copila ; ambele c i sunt
trunse de pre uirea f margini a autorilor
pentru femeie, c reia îi recunosc superioritatea fa de b rbat; cele dou scrieri sus in
i dovedesc c i b rbatul i femeia sunt capabili s îndure suferin e de orice natur ,
oricât ar fi de grele, dar numai femeia, singur
ea, este capabil de sacrificii f limite.
Nicolae Dabija a eviden iat în excursul s u
pre uirea deosebit pentru „V mile ...” mele,
subliniind c numai un medic care în elege
minunata alc tuire a fiin ei umane o putea
scrie. Mai mult decât atât, a considerat c întâlnirea noastr nu este deloc întâmpl toare.
Rep.: Subscrie i ?
V.R.:
îndoial , mai ales dac v dezv lui
partea cea mai interesant , plin de semnifica ie i tulbur toare pentru mine : eroina lui
Nicolae Dabija se nume te... Maria R ze u!
Poart numele meu de familie.
Rep.: Extraordinar ! Uluitor !
V.R.: Da, i eu cred c întâlnirea de la Chiin u poart în ea o gr un de har dumnezeiesc i nu m pot considera decât bucuros
de o asemenea întâmplare. Eram doi necunoscu i, la distan de sute de kilometri, amândoi am scris c ile noastre în aceea i
perioad i le-am publicat în acela i an, 2008.
Cred c , undeva, s-au interferat gândurile i
sim irile noastre.
Pentru mine, evenimentul de la Chi in u a
fost o gur de aer proasp t, pe care am sorbito cu nesa . Dac contactul cu chirurgii se
poate plasa în aria firescului, întâlnirea de la
bibliotec a dep it a tept rile mele, un necunoscut pentru cei care i-au dat o str lucire
aparte.
Îmi face pl cere s m rturisesc c m simt
bine al turi de fra ii no tri, mult mai sufleti ti
i mai patrio i decât noi. Personal, am i explica ia: ei au suferit mult mai mult i, cum se
tie, suferin a (confirm Nicolae Dabija i eu
al turi de el) na te sentimente mai profunde
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i mai puternice. Din nefericire, nu am putut
continua dialogul cu Nicolae Dabija, care era
teptat la o alt manifestare. Dar, fi i convins, îl vom relua.
mai vrea s subliniez faptul c vorba „unire” este mult mai frecvent pronun at în stânga Prutului decât la noi i, apropo de aceasta,
pot s spun c noi chirurgii am realizat deja
adev rata unire. O confirm faptul c în 2011,
Moldova a redevenit o singur entitate, ilustrat de desf urarea în tandem, la Chi in u,
a dublei manifest ri a chirurgilor de o parte
i alta a Prutului, care a reunit „Al XI-lea un
Congres al Asocia iei Chirurgilor „Nicolae
Anestiadi” cu „A XXXIII-a Reuniune a Chirurgilor Iacomi-R ze u”. Cu aceea i pl cere
amintesc un episod de extraordinar semnifica ie: pe când era ministru al S
ii, profesorul Ghidirim a fost admonestat de propriul premier c a lipsit de la o edin de guvern. i nu doar atât, c a plecat peste grani
încuviin area expres a D-sale. Profesorul Gh. Ghidirim, chirurgul român, a dat o
splendid replic domnului prim-ministru:
„Dar n-am fost plecat peste grani . Am fost
la Ia i!”.
Rep.: Frumos. A i dus ceva c i la Chi in u?
V.R.: Negre it, am f cut Bibliotecii „B.P. Ha deu” o dona ie de aproape 100 de volume,
numai din c ile mele, dar voi continua i
dialogul i oferta de carte. Inten ion m s
invit m la noi personalit ile de prim m rime
ale Basarabiei, pentru a contribui i mai mult
la adev rata i mult visata unire.
Rep.: Domnule doctor, v dorim s reu i
în inten iile Dvs.

1. PRIZONIERUL IUBIRII
Ast zi, am redevenit eu
i-am trântit u a în nas triste ii
mi-am trimis ochii în concediu
înot într-o simfonie de gânduri
stiloul meu are o infinit rezerv de visare
speran ele îmi maseaz umerii
împov ra i de singur tate i
îmi fac semnul crucii
pe fruntea creponat
visul i somnul au dat c ile pe fa
amândoi i-au propus s m r peasc
pe mine m amuz eforturile lor
tiind c altcineva le-a luat-o înainte
eu sunt prizonierul iubirii i
n-am nici cea mai mic
inten ie de-a evada.
2. BIBLIOTECA, DRAGOSTEA MEA
Mi se întâmpl s mai cad
prad unui flirt nevinovat
din dorin a de a nu r mâne corigent
la capitolul seduc ie
mi se întâmpl i s m mai îndr gostesc
de câte o fat aparent perfect
de i, eu sunt ve nic îndr gostit de...via
îns , cea pe care am tratat-o întotdeauna
cu maxim seriozitate, cu supunere,
cu admira ie, cu fidelitate, cu abnega ie
unica mea dragoste a fost BIBLIOTECA.

4. DOAR TU TII
Soarele ne-a tatuat zâmbete pe chipuri
Din ghearele genunii Pegas ne-a ridicat
Noi am redus lumea la dou acrostihuri
Cu degete fl mânde din inimi am mu cat
Am scrijelit pe ele iubire, vis, speran
Am depus jur minte, cu ochii le-am semnat
Dragostea ne e crezul i drept consecin
De-ntâlnirea cu Felicitas am beneficiat
În numele lui Eros am devenit un bard
Sensibil i romantic, m nunchi de poezii
Îmi place câteodat s mai ridic un gard
Pe care îl dobori, când de suflet m ii
Sunt un îngera mascat în corp de leopard
-mi ar i ce vreau de la via , doar tu tii.

3. SCRISOARE C TRE ALEX(T)ANDRA
Sunt clipe când ador singur tatea
Ea te re ine prompt în gândul meu
Buzele tale îmi confer eternitatea
În vis, m iube ti cum te iubesc eu

5. INIMA MEA E O PAS RE
vesela diminea m-a luat de mân
fereastra mi-a aruncat o privire sugestiv
i-am zâmbit politicos, dar ea insista
-mi terg pleoapele de melancolie

Luna plin m -mbrac -n dorin e
i simt inima nu este de ajuns
În bra ele tale se nasc preferin e
În ochii t i s citesc doru’ ascuns

docil, mi-am logodit inima cu speran a
sco ându-mi aripile de la naftalin
visarea e ca mersul pe biciclet
odat înv at , nu se uit niciodat

Respira ia ta suav s -mi opteasc
Când m închin la al t u epigastru
nu vrei clipele s se opreasc
Pân nu ne va trezi urm torul astru

la micul dejun am spart semin e de r bdare
am b ut un suc de calit i latente
apoi, mi-am pus ochelarii de vultur
fiind decis s -i fac o vizit misterului

Dar n-aud nimic, poate sunt surd
Oglinda m vede singur pe canapea
car în vise am dreptul s zburd
Înso it de imagina ie – amica mea

soarele prietenos mi-a inut companie
copacii m-au înv at s citesc urmele
pân când vântul mi-a suflat în ceaf
iar ploaia, mi-a mângâiat sufletul

Pe chip am zâmbete – ab ibilduri
Sufletul sper s nu ajungi târziu
Dar tot el tie – fiindu-mi al turi
?i dac a fi mort, inopinat înviu

dup plecarea ei, cu ochii min ii
am încercat s -mi desenez inima
dar, aceasta tot evada din tablou
în tablou, de la agonie la extaz

Îmi privesc umbra pe-o cafea amar
M-alint doar un soare-policandru
Palma-mi ine fa a de drum de ar
Te-a tept…semneaz Alex(t)andru.

pân când am în eles cum îi scap
ca un pe te printre degete ra iunii
inima mea e o pas re în zborul
concupiscent pe t râmul inocen ei.
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Costel SUDITU

de unic folosin

M-am n scut învins, pentru c mi s-a dat o via de unic folosin .
târ sc ca un melc, port în spate cochilia protectoare a eului,
Las în urm o dâr de sânge.
Unii au încercat s -mi sfâ ie sufletul, ori s mi-l murd reasc
strivindu-l cu bocancii, dar el, divinul, nu poate fi distrus.
Loviturile m-au înt rit, am devenit mai puternic,
Cicatricele m-au imunizat. Dar ce folos, dac mi s-au dat:
O via de unic folosin i o moarte de unic folosin !

ara fantomelor
Din cei trei r scolitori de tomberoane
care trec zilnic pe la blocul nostru,
de pe strada Apusului din Bucure ti, unul lipse te.
Ce s-a întâmplat cu el?
S-a spânzurat, i-a fugit nevasta cu altul.
Nu, el nu a murit atunci, m-am gândit.
Ci a murit mult mai devreme, când
a fost nevoit prima dat s r scoleasc prin gunoaie.
Din cele trei târfe din parcarea tirurilor, pe autostrad ,
una lipse te.
Ce s-a întâmplat cu ea?
A murit b tut de un client nebun.
Nu a murit atunci, m-am gândit,
ci mult mai devreme, când s-a prostituat întâia oar .
Din cei trei muncitori care locuiesc pe scara blocului meu,
unul a devenit omer i dup o vreme s-a aruncat de la etajul patru.
El nu a murit atunci, ci mult mai devreme,
când i-a pierdut locul de munc .
Din cei trei rani b trâni, vecinii soacrei mele din satul Bu tenari,
niciunul nu poate s i mai lucreze p mântul,
unul a plecat în p dure i s-a aruncat în pu ul unei sonde vechi,
el nu a murit atunci,
ci mult mai devreme,
când nu-i ajungea pensia s pl teasc aratul i insecticidele.
Dar îmbuiba ii tia de patroni, politicieni, bancheri
îmbog i peste noapte,
care se bucur de via
i ne calc în picioare,
sunt cu adev rat vii?
Incon tientul lor nu e mort în adâncuri?
Oare nu suntem mor i cu to ii?
Am devenit un popor de fantome,
dar ne-a r mas o singur consolare: vom fi primii la Înviere!

Roata i pâinea
împingeam o roat veche de biciclet i
purtam chilo i în rest nimic la ei un pumnal din lemn de brad
me terit cu drag de bunicul i de înc at în picioarele goale
auzeam adesea pe câte un om spunând altui om
las c se-nvârte ea roata i priveam la roat
nu în elegeam de ce nu v d i ei

Vorbitul
plângeam nu mâncam i nu vorbeam
stoarn f covata p el i las -l acolo
i de oarece treburi nu vezi c sta-i n caz la casa omului
o sf tuia bunica pe mama cu privire la mine dar
ea m l sa atârnat sub un salcâm în covat
leg na vântul eram destui
dup al cincilea an de via mi-a spus c
abia abia am început a vorbi i peltic r u
nu în elegea nimeni ce spun dar îi p rea bine
nici nu mai plângeam i n-o mai bârfea nimeni
c-a f cut copilu’ la be ie mut
m-a dus la a Aurica o femeie b trân
-mi taie sub limb c o aveam lipit zicea i
mi-a t iat de atunci nesocotesc vorbitul
na f i-a spus mamei fericite c mi se t ie sub limb
acu’ s -l mai opre ti dac po i

Spre cimitir
unde mergi femeie pe vreme-asta striga mama din
prispa casei de sub cuibul de rândunic pe care-l
ferea cu mare grij de fiecare dat când
spoia pere ii în preajma Pa telui c tre vecina ei a Norica
ploua turna cu gr mada vorba tu ei Marioara care se
pricepea s a eze oasele cu genunchiul sub o pern f cut
întocmai pentru asta peste un val de pre
la fat Ilinco la fat s pun oal-asta p ea c plou
i tare ghine-i c plou da’ o r ci f Lico pl pând
a cum o tii s rmana femeie mam nenorocit crud soart
îi mai însemnase via a petrecuse a doua fat la cimitir
doar ce-o înmormântase de trei s pt mâni
disp ru în ploaie gr bit ud i nemaicontând
mama se închina i l crima probabil gândindu-se
la noi care i-am r mas dup ce primul n scut
hr nise câteva guri în acele vremuri întunecate
i pentru ea
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Berthany SHAFFER, John Webber, Mnohacek Zgublacenk

Bethany Shaffer (n. Virginia, SUA, 1979) locuie te în Praga din 2004. Preg te te o
bro ur cu poeziile pe care le-a scris în perioada 2004-2006. Poezia sa, Un nou anotimp,
este publicat în volumul Povestiri din Praga.

John Webber (n. Londra, 1956) - O barc
înceat spre Moscova. Primul s u volum de
poezii, Istorisiri intime, a fost publicat de UK
Author Press. Poezia sa, Cântând pentru Carol,
este publicat în volumul Povestiri din Praga.

Un nou anotimp
Probabil sezonul e înc fraged
Iar verdele abia ce se preschimb în galben
Asemeni unui prolog promi tor al nout ii
Iar într-o lun , poate în câteva s pt mâni
chiar,
Scenariul va fi jucat pe de-a-ntregul.
Portocaliu i ro u, amestecate într-o palet
De t ciuni ar i, împr tia i
zle pe p mânt,
Scrâ nind sub pa i,
Marcând drumul spre cas
În amurg, printre
Mirosul de fum,
Cenu a fra ilor lor ridicându-se
În cea
i peste trec toarea c tre satul vecin O ofrand adus str inilor.
Poate toate acestea vor avea loc
În noiembrie
Iar n zuin a mea ar trebuie s se
Preschimbe în a teptarea
Decorului familiar pe care îl am în minte:
Valuri de un metru în curtea tat lui meu
Înaintând cu greu prin vestirea scâr âit
A scurt rii zilelor i apropierii
Îeisajelor gola e,
sind consolare în cromatica
Pe care o a tept în toiul unui
Anotimp
Verde i galben
Care sper c nu s-a terminat
De metamorfozat.

Mnohacek Zgublacenko (n. Cehia, 1969) este un poet din zona de apus a Boemiei de
Nord. Vorbe te limba Kuffne i compune
cântece i poezii. Dou dintre acestea,
respectiv Unghii i Transformare, sunt publicate în volumul Povestiri din Praga.

Cântând pentru Carol
Un uvoi nesfâr it de pa i curge
pe lâng micul loc din timp i spa iu
în care ea a ales s cânte
între pictori i chio curi.
Dore te s cânte pentru Carol i al s u pod
cânte istoria, ei s devin melancolici,
dar recunosc tori, c nu au apucat ziua
în care s -l vad n ruit.
Cânt pentru epoca lui Mozart,
pentru metamorfoza lui Kafka,
pentru cizmele lui Hitler
i p pu arii lui Stalin.
Cânt pentru un trecut
pe care numai Praga îl poate în elege,
pentru Hus i Palach, Wenceslas,
pie ele i statuile ce zac într-o etern
teptare, filmate de nenum ra i turi ti.

Transformare
De acel impostor zis Jan
Ne aducem aminte cu to ii
A furat ca-n codru,
de a trebuit s fie oprit
chiar de o band de ho i
L-au vârât cu capul într-un râu din zon
Botezându-l Christy-Jan.

Mai cânt i pentru Vyšehrad,
pentru ruinele care au g zduit începutul;
vocea sa prinde aripi i se înal
deasupra stâncii, iar oamenii se opresc,
surprin i de ce le aud urechile.

Aceste poeme sunt
traduse în cadrul Proiectului
Interna ional New Europe Writers
al MTTLC, coordonat de Lidia
Vianu, Director al Masteratului
pentru Traducerea Textului
Literar Contemporan Universitatea din Bucure ti,
http://mttlc.ro
P oemele vor ap rea în volumul
trilingv Prague Tales, tradus în
limba român de Contemporany
Literature Press.

Pe când monedele încep a curge
ea îi prive te în ochi pentru a surprinde
dac în eleg ceva din ce cânt ea.
Tot ce sper acum
e ca minciunile s piar .

Traducere de
Alexandra Munteanu,
masterand MTTLC
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Emil BUCURE{TEANU

I
Tot ce-i boal pe p mânt
Se adun -n trup b trân.
Din ii o iau razna din gur ,
Limba d s ias afar ,
Un genunchi mi se-înmoaie,
Cel lalt ip când e ploaie,
Stângul doare. Dreptu-i strâmb:
Vine ploaia! Cum s fug?
Lingura cu mâna stâng
Duc la gur : ajunge lâng ,
Dreapta îmi este beteag ,
Pantalonii soa a-i leag .
Soarele îmi intr -n cas ,
Îmi dorm dus, capul pe mas .
Am avut un vis frumos:
dormeam pe un pat moale.
trezesc sunt somnoros,
u m mai doare în ale.
Ceai de sun toare este?
Ce ai? Doamne fere te!
Burta iar îmi face feste.
i m doare, i m strânge,
Un cle te-n dou m frânge.
Stau colac s -i vin de hac
În z dar nu este leac.
Alo! Alo! Aloo! Unu, unu, doi?
- Ce dore ti?
- N-am dormit!... Noaptea
întreag ,
Inima îmi este beteag ,
strânge în partea dreapt …
- Inima-i în partea stâng !
- Da’ m doare! Nu mai pot!
- Stai întins, culcat în pat.
Nitroglicerin ai?
…………………………..
- Iaca, am venit.
Stau pe stânga, stau pe dreapta
ascult , m întreab
Dac n-am b ut otrav .
- Îl lu m?
- Nu îl lu m!
- D -i ceva s aib somn.
- Câ i ani ai, tataie? Spune!
- E ti b trân. Pu ini în lume
Au tr it a a de mult.
Deodat prin minune
fac s tos, pe bune.
Nu-mi mai pas c-am s mor,
N-am nevoie de doctor.
Ei îmi pleac , eu în gând
tept moartea lini tit.
Dar a a beteag cum sunt
Nu am s m dau înfrânt.
Am s -mi fac întâi sicriu
Dintr-un lemn de brad târziu,
Din mesteac n alb o cruce,
Un mormânt lâng uluce

i când data va veni
Singurel eu voi porni
Pe drumul f r’ de sfâr it...
Via mult te-am mai iubit!
II
În fiecare diminea , când m
scol, îmi zic : iat înc o zi!
soarele mi-a intrat iar prin
fereastr , papucii m a teapt
-i iau în primire, simt apa rece
de la chiuvet , gustul ceaiului
de sun toare, de ment , de tei,
dup caz.
Deschid fereastra, trag aer în
piept, ar arii au înfrunzit,
porumbei ciugulesc în fa a
blocului, vecina i-a scos
elul la plimbare,
copii merg la gr dini ,
o ma in url ,
salvarea duce cu ea boal .
Ce am eu cu ei, creionul strig
la mine i caietul m a teapt ,
scriu oda bucuriei mele,
oda existen i a înc unei zile
de via .
Tr iesc, m duc în pia ,
lumea se mi , se foie te,
se gr be te!...
Ce mai face i? Ce bine ar ta i!
- O bucat de brânz ...
- Cu smântân ?
- Cum vre i, e proasp ?
- Gusta i!
Num r paralele, m uit pe list ,
socoteala de-acas nu iese...
Mama m -sii! Picioarele,
agale, m poart -napoi,
ziua trece, cum ne trecem to i,
cu bune cu rele, cu i f
nu i, cu reguli nescrise,
cu tabieturi impuse,
cu vorbe nespuse.
Ce trist! În fiecare sear înainte
de a m culca îmi iau
medicamentele, îmi pun
nitroglicerina la îndemân
i cana cu ap . Aprind veioza
de opt vol i, caietul îl pun pe
noptier , i creionul, i
ochelarii. Poate voi mai scrie un
vers, voi mai citi o pagin .
Doamne ajut

1- De-a fi megalomanul plin de sine
O utopie cosmic a face
Mi-a recunoa te rolul ce-mi revine
Ideile de dragoste i pace
stru nicele spa ii le-a supune
Imaculatei mele neprihane
Cu fiecare tainic minune
Determinând liba ii diafane
Infuzia-mi celest de lumin
Ar fecunda t râmurile oarbe
Miraculos la via s i revin
fi un demiurgos care- i soarbe
Netulburat de nicio entitate
ria din esen ele sublimate.
-xxx2 - Dormi i,dormire-a i, i muri i în pace
O alt semin ie s r sar
Mai în eleapt i mai temerar
Indiferent de ceea ce va face
N-o s v schimbe nicio de teptare
Iar visurile voastre o s fie
Cum îns i existen a vi se pare
Dezgust toare, sarb , pustie
Istovitoarea voastr neputin
Ave i onoarea s o da i ofrand
re ului Morpheu, spre nefiin ,
Acolo unde nimeni nu comand
Nici nu ascult de comenzi nebune
Tr iasc Moartea care v r pune!
-xxx3-Dar dac n-ai ce spune, nu mai scrie,
O voce îmi opte te i m -ntreab
Misterioas , cât poezie
Ia plas , prezentat pe tarab
N-am ce-i r spunde îns tiu c dac
Ispita de-a t cea te cucere te
Consim i la moartea care te în fac
De câte ori respiri,precum un cle te
Ia s m lase-n pace optitorii
Ace tia turnându-mi în ureche
sc ri,mai ranchiuno i ca ni te scorii
Atâta tiu,c -n lume n-am pereche
Nici nu m las sirenelor drept prad
Tocmai acum când fructu-mi d s cad .
-xxx4 - Din ce profuzii spa iul inund
O muzic celest infinit
Misterioas ,tainic ,fecund
Interferând cu lumea ce palpit
Ne punem întrebarea iar i iar
Intimida i de-atâta m re ie
Ce face orice lini te s piar
Descoperind c nimeni nimic tie
Imensitatea-n care mic i mare
Avem de-mp rt it aceea i soart
tulbur ,m cheam i m doare
Atât necunoscut cu el ne poart
Ne mistuim misterul a-i p trunde
cerea, doar, s-o auzim oriunde.
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Eugen DEUTSCH

Janet NIC~

SONETUL GASCONULUI

SONET FISTICHIU

simt gascon de multe ori,
Când c resc, f r-o potcoav ,
Pe lâng-o supl arhitrav
Având, drept decora ii, flori.

Sunt poet i coc re-versuri
Cu vibr ri de-n elepciune.
E prozaic minune
se gust , înc , versuri.

Încerc s dep esc schiori,
Având o pan drept etrav ,
sând în urm cea epav
Ce nu mai sperie nici ciori.

i de-aceea, fac demersuri
La-ndemân a v pune
Prima mea a-versiune
A acestor uni-versuri.

De i nu cred c-a fi... coco ,
Pot intona în cheia sol
Un cânt ce i-l ofer, obol

Cu impuls telectual,
Degresat de zei i tauri,
Câ tigai, pe-al frun ii val,

Adus, printr-un subtil ocol,
De-un tip sorbind din „grepul” ro
de team ori repro !
28 februarie 2013

O cunun de coc-lauri.
i-n apartele-mi empir,
Clorofilic m emir...
28 februarie 2013

SONET MOD-ERNIST

SONET SUPER-MODERNIST

Nu pot s cred c e ti prea mic
Cu o presta ie obscur ;
Pun r
ag: e ti de-anvergur
i crezu-acesta nu-l despic.

În al sângelui argou
Mi-am s dit conceptul rar.
Din pistilul popular,
Mi-am ales celest lingou.

Probabil ai, din DEX, un plic
Ce-a dat, pentr-un aven o tur ,
tând vechi zei c-o bât . Tur
Ce s-a sfâr it, vai!, cu nimic!

Vreau cu for tor -n ou,
Hram pe ram i var avar,
Nu i calul din cal-var,
Nu vreau halul din hal-ou.

De cau i îns-un... mag la... ru i,
Chiar de acum nu-s priponi i
De-un ar, par totu i, azi, intru i

Gândul vrea s se desfete-n
Pribegia lui spre mâine.
Niciun plânge nu m prieten,

Iar dac unii sus îi in
Am vrea s fim de ei feri i,
Precum un as, în lan de in!
28 februarie 2013

Niciun latr nu m câine.
i de-aceea, tat Ares,
Între cei pitici eu mare-s!
28 februarie 2013
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Cezarina ADAMESCU

Entropia
Entropia luminii
luminii -ezoterism
ezoterism ]i
]i cre]tinism
cre]tinism în
în poezie
poezie
Nu mul i sunt poe ii care se pot l uda c
au intrat pe Poarta liric , p trunzând întrun spa iu mirific în care Lumina este înso itoarea, conduc toarea i înv luitoarea în misterele vie ii i ale mor ii. Maria SturdzaClopotaru, îns , m rturise te prin volumul de
fa c a g sit aceast nev zut poart prin
care s-a i gr bit s p easc , pentru a afla,
cu ajutorul luminii de sine, tainele cunoa terii, sensul i chintesen a vie ii p mânte ti,
în drumul spre calea cereasc . Cu toate acestea, poeta sus ine c nu a urcat „pe scara
poeziei”, accederea fiind i ea înv luit în
mister, ca i persoana poetei, de altfel. S
urci drumul poeziei presupune, dup p rerea
aproape unanim , un drum anevoios, cu multe opriri, cu o ascensiune în trepte, spre o lumin pe care altcineva i-o aprinde. Ea implic
mult curaj, for , r bdare, perseveren . Se
presupune c Maria Sturdza-Clopotaru are
aceste determin ri personale pentru urcu ul
u, nu precum cel al lui Sisif, ci ca al unui
temerar alpinist care dore te s ajung pe
culmile cele mai înalte. O culme este i traseul
ascensiunii lirice, reprezentat de acest volum de debut al autoarei, care uime te prin
frumuse ea versului, prin mister, prin stilul
deja exersat în apari ii periodice, printr-o acurate e a rostirii demn de marii poe i. Frumosul cosmic în elemente ale peisajului p mântesc. C Lumina este filonul freatic care o
conduce pân la izvoarele vie ii, i acest lucru este evident. Mai mult, autoarea tezaurizeaz lumina în propriul corp, în minte, suflet i inim , Lumin care r zbate la suprafa
i se revarspre oameni, a a
cum
ne te apa
l i m p ed e
din arteziene, întrun splendid joc
sp ectr al
care se
sfarm în
milioane
de pic turi
ca o pulbere lichi, încân-

tând ochiul privitorului, r corind i împrostând aerul dintre miresme. i toate acestea
nu vin de altunde, ci din „cupa gra iei divine” - al c rei elixir, poeta îl gust i î i afl
„pacea inimii”.
Se tie c tema Luminii este foarte sedutoare i ea atrage majoritatea poe ilor. Îns
aici conteaz maniera de interpretare, astfel
, trecut prin filtrul propriei sensibilit i,
Lumina cap noi valen e, culori i nuan e,
dup st rile fizice i suflete ti ale poetei.
O dat intrat pe Poarta liric , autoarea
trebuie s i probeze virtu ile, pentru a demonstra c este vrednic s locuiasc în Gr dina cu flori pastelate i înmiresmate care
seam
cu Gr dina paradisiac , dat în
st pânire protop rin ilor no tri.
Eu cred c Poarta liric este adev rata pentru poet - poart dintre via i moarte.
Depinde de care parte a ei te situezi, ea neavând decât dou direc ii: aici i acolo. i,
de fapt, orice lucrare a omului, are aceste dodimensiuni: de dinainte i de dup înf ptuirea ei. Aceste adev ruri pot fi extinse i la
alte situa ii, începând de la na terea lumilor.
Autoarea parcurge un drum ini iatic întrun timp retrovers, ajungând astfel, cu ajutorul imagina iei, la Poarta Copil riei, pe care
intr cu emo ia i nostalgia provocate de
scurgerea inexorabil a anotimpurilor pân
la vârsta primelor candori care las urme albe
în sufletul omului. E o întoarcere necesar ,
ca s poat înainta în vârstele actuale ale spiritului. Ori, cine nu s-a întors, m car o dat ,
pe ulicioarele copil riei i nu a rev zut cu
ochii min ii, imaginile fericite de atunci, cu
peisaje idilice i oameni descin i parc din
pove tile bunicilor? E chiar o terapie pe care
o fac adesea, cei care se preg tesc s dep easc un prag al vârstei. „Pa ii copil riei”
- nu in, îns , de vârst . Ei cutreier inuturi
i meleaguri tiute i ne tiute, în c utarea
acelui „ceva” care i-a f cut odinioar ferici i.
Pu ini îl g sesc, dar m car se apropie.
trunzând cu sfial pe aceste t râmuri
în care r sar icoane înce ate, chipuri blânde i iluminate de în elepciunea p mântului,
împletit cu în elepciunea cerurilor oglindit
în apele sinelui, poeta descoper lucruri demne de admirat i de consemnat. Pove ti, legende i mituri reînvie cu for a des vâr irii.
Atunci i acolo, toate erau la locul lor, întocmite dup rosturi ancestrale, tiute din

mo i-str mo i. P rea c nimic nu va schimba
natura i culoarea lucrurilor. Dar cum, nimic
nu e ve nic pe lumea aceasta, schimb rile se
succed cu repeziciune, aproape f s iei
seama la ele. Refacerea parcursului copil resc, cu toate potecile sale, nu este deloc
lesne de înf ptuit. E nevoie de r bdare, imagina ie, dorin asidu . Dorurile poart numele mamei, al tatei, al bunicilor, al prietenilor
de joac pe uli , al înv torilor i profesorilor, al unor oameni care i-au pus amprenta
pe personalitatea copilului. Efigii, modele,
exemple de urmat. Memoria chipurilor, memoria vocilor, memoria locurilor. Acolo unde te
recunosc, pân i mun ii i brazii i fântânile.
i mai ales, pietrele. Pietrele nu uit niciodat
pa ii omului i în chip deosebit, pa ii copilului. Memoria pietrelor este des vâr it . i
dac nu le dai bine e, ele te strig , î i fac
semne, a in calea trec torilor.
Poarta liric este cea mai misterioas intrare în lumea mirific a sinelui. Chiar dac
este uneori ascuns i trebuie s cau i mult
ca s -i afli pozi ia, orientarea în spa iu, starea
fizic . E aidoma unei por i deschise în largul
câmpiei. Care sfâr ie covorul verde ori galben, f a v ma culorile. Ori precum Poarta
Cerurilor care taie azurul în dou . Intri i ie i
cu aceea i dezinvoltur , f teama c o vei
si ferecat . O poart ve nic deschis .
Poarta liric devine, de cele mai multe ori,
poarta dorului de acas , poarta primelor s rut ri sub clar de lun i, în cele din urm ,
poarta amintirilor. Sintagme: „foc sacral”;
„în athanor/ oul hermetic”; „elixirul / floare de zeu / înaurit ” - de sorginte oriental
- dau un plus de mister poeziei i o adâncime
spiritual demn de practican ii acestor credin e. O profund vibra ie transmite autoarea
prin unele poeme sociale, protestatare. Dar,
noutatea pe care o aduce ea este în privin a
poemelor de spiritualitate oriental , la care
au acces doar ini ia ii i practican ii în tehnici
ezoterice, pentru marea majoritatea r mânând
simple transcrip ii metaforice care sun frumos, dar r mân de neîn eles. i, pân la urm ,
fiecare crede în ceea ce i se pare c i se potrive te mai bine spiritului s u. Operând cu simboluri de acest fel, autoarea demonstreaz
documentarea i chiar ini ierea în aceste taine
misterice ale spiritului, pe care dore te s le
împ rt easc . Pentru cine are apeten fa
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de aceste c i i practici luminate ale Binelui.
Pentru poet , Poarta liric este „Sacra
Poart ” a ini ia ilor în frumos, adev r i bine.
Totodat , este i Poarta strâmt pe care trebuie s p trund cre tinii în Împ ia Cerurilor, dac s-au nevoit pentru asta i au fost
si i vrednici.
Simbolul Por ii este foarte frecvent în literatur . El poate însemna i poarta dintre
oameni care trebuie deschis de la suflet la
suflet pentru a-i permite celuilalt s p trund
în realitatea fiin ei tale. i Iisus Hristos bate
la poarta inimii tale. Depinde de tine dac -i
deschizi ori dac te faci c nu auzi i El pleac
mai departe.
În concep ia autoarei, cuvânul are un mister aparte, el este i rug ciune i medita ie
i contempla ie i har divin i sabie sacr decapitând urâtul. El poate na te, ucide i rena te fie concomitent, fie consecutiv, fiind
puterea îns i a omului, în lupta lui cu natura,
cu oamenii, cu sine însu i. Aceasta reiese
chiar din primul poem, intitulat: „El tia c
tie” - închinat lui Bogdan Petriceicu Ha deu, un alt ini iat în acest fel de credin e misterice. „Fereastr în inim ” este i mai
concludent . Ea v de te comuniunea dintre
lumea aceasta i lumea cealalt , comuniunea
sfin ilor care a devenit articol de Crez cre tin.
E cel pu in ciudat sincretismul credin elor
în reîncarnare i credin a în Iisus Hristos:
„Impulsul Christic al iubirii / îi d luminii
zbor / Ascult -i în t cere / tonul interior //
(...) // Ne-om reg si / reconecta i, / ne-om
întoarce / Acas / la Sursa cea Dintâi / a
Unicului Cas !” (Fereastr în inim ).
Candoarea, acurate ea, firescul lucrurilor
se reg sesc în poemul-emblem „Am ales
Lumina!” - în care autoarea dore te, nici
mai mult, nici mai pu in, decât „s -i d ruiesc
/ Luminii lumin !”
Ca element definitoriu, Lumina este cea
care înv luie i dezv luie oameni, lucruri i
adev ruri. Tot ea înt re te, zvânt , vivific ,
înv luie, mângâie, vindec , confer lini te,
pace, odihn . Este benefic în m sura în care
omul o caut i se reg se te în ea. Acest adev r reiese i din poemul „Binecuvântarea
Luminii!”: „Când ai fereastra t cerii / deschis / spre Adev rul Etern, / soarele / î i
ine întotdeauna / f
duin a / de a te sc lda / în lumina vie ii // (...) // în orice clip /
po i alege i tu / z vorul ignoran ei / s -l
zdrobe ti / atunci / prin cre tetul / nem rginirii tale / vei primi / Binecuvântarea Luminii / izvorul a toate!”
iestria cu care înseileaz portrete lirice,
îndeosebi cel al feti ei Diana, este admirabil .
În ea se ghice te fericirea matern i împlinirea prin rodul iubirii ei. Magia jocurilor
dintre mam i fiic este reînviat cu nostalgie, acum, când fata a crescut i a uitat jocurile
copil riei. Îns mama nu le uit niciodat . În
cuvinte simple, care p trund adâncurile fi-

in ei, autoarea recheam amintirile, într-un
ciclu de poeme dedicate fiicei sale.
Poeta îl invoc i pe Mihai Eminescu în
poemul „Geniu sublim”: „Din sfera ta, arunpeste ar / Aripa de lumin protectoare,
/ Invoc zeit ile solare / Speran a mântuirii s nu piar !”
Multe poeme sunt dedicate spiritelor
care au fost i poeta le readuce în actualitate.
Astfel sunt: Veronica Micle, Adrian P unescu (pe care-l vede ca pe „Tu e ti ca tefan,
un gigant / un Prometeu cu foc în gur !”)
(Lacrima poetului). Dar i Iuliei Ha deu, lui
George Bacovia, care a înv at-o: „S îmi
transform durerea / S-o sublimez în art : /
via a-mi este darul / Iar sufletul - o poar!” (B trânul solitar).
Maria Sturdza-Clopotaru, aflându-se la
grani a sub ire dintre sacru i profan, se vede
ca un înger cu aripi frânte, „zbuciumat de
gânduri contrarii”. Atunci când contempl
prezentul, vibra iile joase îi împiedic zborul
spre Înalt. i doar atunci str luce te precum
izvorul de ap vie, când înal privirea spre
cer. Ea este con tient c posed înl untrul
u o lumin care, într-o zi se va rev rsa în
Marele Ocean Cosmic i atunci, devenit spirit, va putea fi oricând i oriunde. Este una
din teoriile budhismului - dizolvarea în Marele
Tot, în Nirvana.
E posibil s fii adeptul a dou credin e?
Autoarea vrea s ne conving c da. În timp
ce practic ritualurile brahmanice, ea îi cânt
„Hosanna in Excelsis!” - lui Iisus Hristos.
Dar, tot ea vine cu explica ia: „C ci sunt în
ast lume / Dar ei nu-i apar in, / Îmi tiu
prea bine rostul / Din planul cel divin. //
Când stau în rug ciune / i-n pace meditez,/
Cu îngerii din cer / adânc m conectez...//
„Osana în înaltul cerului!” / Imnul de fericire.../ Întregul univers / R sun de iubire!”
Îns m iestria puterii sale de crea ie o d
autoarea în poezia patriotic , scriind „Dorul
de Limba Român ” - transformat în cântec:
„C -n limba român -i cântul / i lacrima
i cuvântul, / Precum pruncul f
sam /
Strig române te mam !”
Ilie Ila cu, Toma Istrati n-au fost nici ei
neglija i, poeta dedicându-le i lor câte un
poem de înalt vibra ie patriotic . Ca un aderat jurnalist, poeta face cronica vremii, înfierând r ul sub toate aspectele, care s-a înst pânit în societate. Dar m sura cea mai înala sim irii sale patriotice, o d poeta în:
„Apartenen ”:
„S ne bucur m de Lumin !” - este mesajul autoarei. S con tientiz m c f Lumin ,
via a noastr nu este posibil . Lumina este
prinosul pe care Dumnezeu ni-l d ruie te la
na tere. Dar, pe lâng aceasta, mai exist i
lumina interioar , lumina din noi care trebuie
neasc la suprafa pentru ceilal i. Cine
nu z misle te lumin este un om trist, nefericit. Tocmai despre aceast lumin scrie Maria
Sturdza-Clopotaru. Momentul când lumina
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prinde contur în noi este momentul de gra ie
divin . El poate fi vizibil în aur .
Versurile sunt limpezi, luminoase, pline
de c ldur , meditative, confesive i unele,
pu in didactice; nu se întrevede în ele nici
un fel de mali ie, r utate, ironie. Dar, în acela i
timp, nu se abat de la normele de conduit
cre tin . Poemele protestatare poart în ele
demnitatea românului r nit i umilit de sistem, care cheam la con tientizarea st rii lui
i la ie irea din amor eal . Este uimitor cum,
o femeie de factura autoarei, se implic atât
de ardent în problemele legate de omenire în
general i de românism, în special. Tonul f
echivoc demonstreaz acest lucru. În acest
caz, versul devine parte din Crezul ideologic,
religios i literar care, toate la un loc, dau
sura verticalit ii autoarei. Ele sunt ca un
manifest împotriva tendin elor actuale ale
celor din fruntea rii care supun poporul român la numeroase priva iuni, la s cire i
umilin . Starea na iunii este un subiect pe
care autoarea îl abordeaz cu franche e: „Nimic nu-i condi ionat / Nici pace, nici iubire
/ i s tatea e pe bani / În toate-i doar tocmire”. Aceste cuvinte, Maria Sturdza-Clopotaru le pune în gura lui Iisus Hristos care
mustr omenirea, în poemul: „Hosanna in
Excelsis!”
O alt tem abordat este înstr inarea copiilor de p rin i, fiecare tr ind în alt ar i
dorul de a fi împreun face ravagii. Apartenen a la locurile na terii i ale copil riei, locuri
mirifice înc rcate de istorie i spiritualitate,
bogate în oameni cinsti i i voievozi curajo i
i drep i, reiese din poezia intitulat chiar a a:
„Apartenen ”. Autoarea subliniaz cu m iestrie „Jertfa poetului”: lacrimile, suferinele, adunate în „cercuri / str lucitoare / de
rou ” din care poeta împlete te „maiestuos
/ un lan / subtil / al durerii...”
Urcarea muntelui vie ii este o aventur
ini iatic , dar, oricât de greu ar fi urcu ul,
poeta tie c acolo va afla: „torul esen ei”.
O poezie ezoteric , foarte frumoas , dedicat
Marianei Popa este intitulat : „Cuvinte
înaripate”: „c toream / aventuros / spre
vârful / muntelui ascuns / în cea a / iluziei;
// (...) // rostogolirea clipei / m-a aruncat /
într-un vârf / de cristal, / încremenit / uitarea t cea... // în armonie / cosmic / transcendenta / conectare / s-a produs / spontan!
// ...din vârful lui, / prin torul esen ei / înviorate
nesc / mii i mii / de cuvinte /
înaripate!”
Ezoterism, spiritualitate brahmanic i
alte credin e indianiste, terminologie adecvat acestei credin e, toate acestea reies din
mai multe texte („Veghe”) - pentru cei care
aspir la aceste experien e mistice i au apeten pentru acestea. O lume plin de mistere,
de practici ritualice, de extaze mistice, de leminte karmice, propov duind dizolvarea
în Nirvana, dar, având multe coresponden e
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în cre tinism i cu r cini adânci în lumea
lui Zamolxe. Simbolul lotusului care prefigureaz în elepciunea omului des vâr it apare,
de asemenea, frecvent. În alt poem se face o
trecere în revist a zeilor, fiecare cu îndeletnicirile lor: Brahma, Vishnu, Shiva, Khrishna,
dar: „Poarta iert rii / minunea salv rii / în
sus, tot mai în sus / doar prin Iisus” ( apte
popasuri divine). i tainicei zei e Devi îi este
închinat o poezie, „Lalita Devi”. Dar i
„Psalmul Milosteniei”, parafraz a Psalmului 50 al lui David, este un imn în
tor
spre Dumnezeu i de smerenie pentru iertarea
catelor.
Tot în ton elegiac sun i poezia „Nelini tea c derii”: „Nelini tea c derii / îmi
picur pe fa , / trecut-au anii, îns / Cât
am tr it din via ? // Azi simt covor de frunze
/ ipând sub pa ii mei... / Ca mâine voi fi
frunza / C zut pe alei!...” Concluzia poeziei: „Numai iubirea / necondi ionat / se
reîntoarce / în oceanul / primordial...” (Resemneaz -te, inim ).
De altfel, în volum sunt multe cuvinte de
în elepciune, panseuri lirice, medita ii spirituale, idei aforistice, împ ite discret, cu m sur , celor ce vor s asculte. Secretul pe care
ni-l dezv luie poeta este c i-a unit în iubire,
triada: trupul, mintea i inima, acordându- i
via a la marea simfonie universal a sufletelor. i câteva pasteluri rostuite la loc potrivit,
dau culoare i farmec întregului prin imagini
luminoase, clare, proaspete i sintagme originale. Poezia „Glasul Luminii” este dedicat
Prin ului Dimitrie Sturdza.
Poeta abordeaz i mitul lui Orpheu i al
Euridicei. Uneori dragostea se coboar atât
de blând , încât pare o mângâiere de zefir.
Poeta nu o respinge, ci se las în voia acestui
sentiment de sorginte divin , care, prin Iisus
Hristos a devenit cea mai înalt virtute cre tin . Acest sentiment r zbate cu nostalgia
timpului trecut, i din poezia: „Vremea copacilor înflori i” - în sintagme proaspete i
în imagini încânt toare: „Mi-am reamintit /
ce înseamn / iubirea! / am experimentat-o
/ prin toate / celulele...// O, împlinire sacr !
/ O, întregire / mult visat ! / Numai extazul
/ te poate / defini.../ N uc / de sublima /
emo ie / am pierdut timpul, / prin ar a verii
/ r cind...// O bre în aur / îmi aminte te
/ c a trecut / vremea / copacilor înflori i!
// Anotimpurile / s-au petrecut, / frunzele /
sunt tot mai / ruginii / în c dere. // Vântul
ip / r scolitor / nelini tea / schimb rii /
îmi tulbur / visul...// G gios / irul de
cocori pleac / undeva.../Oare se vor mai /
reîntoarce / la prim var ?”
Evocarea timpului ferice al copil riei când
mergea la biserica din sat i se minuna de
frumuse ea icoanelor i de ve mintele preoilor constituie o alt tem liric . Poeta pune
fa în fa timpul de atunci i cel de azi, când
pân i biserica îi pare mai mic i casele i

totul în jur i o bântuie dorul de cei pleca i.
Acesta este un poem tulbur tor despre locurile de ba tin de care ni se face adeseori
dor. Casa p rinteasc , imaginile scumpe ale
rin ilor i cea a fratelui iubit, candelele arzând, mu catele din fereastr , focul mocnind
în vatr , toate emo ioneaz i conduc spre
amintirile care n desc mintea i inima. Un
moment la fel de emo ionant este cel din poezia „ trânul clopotar” în care, acest personaj este plâns de toat lumea când „B trânul clopotar e dus la groap !”
Nu numai oamenii sunt evoca i cu nostalgie, ci i locurile, cum e dealul numit de
teni „Botul Holmului” - martor în elept
al atâtor întâmpl ri, dar i al r zboiului pentru
acolo s-au dat lupte, drept pentru care,
tenii au hot rât s înal e o cruce în vârful
lui, pentru cei c zu i. Cu toate acestea, autoarea scrie i o „Rug la Tat l Ceresc” de o vibra ie înalt , în care- i exprim sentimentele în versuri pioase, înc rcate de emoie. i M icu ei Domnului îi este închinat un
poem la fel de tulbur tor. i alte poeme spirituale sunt scrise în acela i registru, cu dorin a m rturisit de a ajunge la „izvorul de
lumin ”. De la poeziile religioase pentru
Iisus Hristos i Maica Domnului, poeta trece
la dedica ii pentru P rintele Nifon, stare la
stirea Ciolanu, Buz u, dar i Înalt Preasfin itului Bartolomeu Anania, în poemul: „A
mai c zut un înger!”
Poeta nu ocole te nici tematica dragostei,
iubirea fiind pentru ea „creanga aurie” - i
îi dedic o serie de poeme în care une te sacrul cu profanul.
Operând cu simbolurile i elementele religiilor de spiritualitate indian , ezoterice,
misterice, Maria Sturdza-Clopotaru devine
uneori încifrat pentru cei neini ia i, diminuând categoria de cititori beneficiar . În genere, ceea ce nu se în elege, este respins aprioric. Sintagme încet enite precum: arcada
sacr , lumina sacr , Oceanul T u Divin, Moira, vis hermetic, sacre tonuri, Glasul Luminii,
Trandafirul Mistic, centrul sideral, Lumina
lui Osiris, Athanorul Cosmic, centrul sideral,
Lotusul Mare Divin, lacrima Isidei, petalele
Tale divine, izvorul puterilor sacre, Sinele
Universal, extazul mistic, fa a de lotus, Crucea
Solar i multe altele, sunt folosite frecvent.
Simboluri care, dac nu sunt în elese i interpretate corect, î i pot pierde semnifica ia. Poeta m rturise te c a fost ini iat „ apte ani
printre amani” i vrea s împ rt easc aceast experien mistic . E cel pu in ciudat
faptul c , atunci când vorbe te despre sine,
poeta folose te genul masculin, dintr-o pudoare sincer sau pentru a nu fi deconspirat
în lucrarea sa de împ rt ire a experien ei.
Cu alte cuvinte, e vorba despre o persoan
rb teasc : sunt trist, sunt hot rât etc. E
de neîn eles aceast mascare, mai ales c autoarea s-a hot rât s se confeseze în vers i
se poart în pagin , ca la confesional. Aceste
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precau ii par inutile, fiindc se tie c toat
cartea e autobiografic i poeta spune doar
ceea ce gânde te i simte, f s inventeze
vreun personaj.
„ apte ani printre amani” i „Revela ii alchimice”; „Alchimia con tiin ei”;
„În c utarea Graalului”; „Reg sirea sensului pierdut” - reprezint rodul experienelor sale mistice.
i, în sfâr it, într-un poem, „Ars Poetica”: „Cu lacrima în vârful de condei /Miam rev rsat în vers preaplinul, / N-am renun at la lupt -n anii grei / Târziu, mi-am
acceptat destinul. // De n-am gr bit pe scara poeziei / Poate mi-a fost un el ascuns, /
tând izvorul sacru al armoniei // La
Poarta liric am ajuns. / Am sublimat, durerea dat / i suferin a omului de rând, /
-am ridicat-o-n rang de art // Cu lira-n
piept mereu vibrând. / De când lumina- i
face loc prin mine / În pacea inimii m reg sesc, / Contemplu cupa gra iei divine / Sorbindu-i elixirul reînnoiesc! // Chiar Platon
când s-a dedicat / Întru lumina lui Orpheu,
/ Versul în foc i-a aruncat / Schimbând
condeiu-n kaduceu !”
Se tie c ezoterismul este pentru cei iniia i. Înv turile pe care le strecoar autoarea, au darul s stârneasc uimirea, curiozitatea, dar pu ini se încumet s aprofundeze, s mearg mai departe spre în elegerea
lor. Autoarea descrie i un ritual de ini iere în
aceste religii de spiritualitate oriental , în
poemul „Vis hermetic”: „în starea f gânduri / m v d furat de vid / de via m închid / misterioase ziduri // Pitagora - maestru luminat, / magi cu f clii i kaduceu, /
roti i anume în jurul meu, / in sacrum m-au
ini iat // profund purificat / prin flac ra iubirii, / mi-au deschis trandafirii / crucea
mi-au luminat! // dar visul meu hermetic /
în zori s-a terminat / t cut i transformat /
în mantie, orpheic...// i numai în simboluri
/ transcendentale, poate / voi r spândi prin
art / ascunse, sacre tonuri”.
Oricum, cuvintele de ordine pentru lirica
acestei poete sunt: misterul, Mysterion,
ocultul, v lul Mayei, magia, Fata Morgana,
miturile. Se tie c , ultimul popas, dizolvarea
în Marele Absolut, în Nirvana este inta orirui adept al credin ei brahmane. Cu toate
acestea, poeta se consider un vestitor al
venirii lui Iisus Hristos, ca dovad , apari ia
pe cer, în S rb toarea Buneiversiri, un semn
divin s-a ar tat pe cer: o cruce mare, cu marginile ondulate, iar în urma ei, un cal împreun cu un c re . Autoarea consider acest
semn miraculos ca fiind îndemnul pentru omenire, de a trece prin Poarta Sfânt a Iert rii.
Simboluri, semne, minuni, ar ri, un întreg
arsenal mistic existent atât în cre tinism cât
i în credin ele de sorginte oriental .
Autoarea are i o explica ie: po i deveni
propriul t u maestru dac tii s i g se ti
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lumina din tine. Pentru aceasta trebuie s i
preg te ti i s i purifici trupul pentru a primi
botezul prin foc. Nu to i aspiran ii pot deveni
ini ia i. „Numai poetul are dezlegare / Prin
pilde m iestrite s transpere / Acele sacrenv turi solare / P strate ezoteric în mistere!” (Glasul Luminii). Pân la urm , poeta recunoa te: „Totul are un sens!” (Lumina r bd rii). Ea mai afirm c : „liber po i
transcende / Eternitatea cea sublim ” - doar
când vei cunoa te i realiza „c e ti scânteia
cea divin ”.
Maria Sturdza Clopotaru spune, în credin a ei, c : „dup marea transformare / trupul spiritualizat / prinde aripi / de lumin ;
// iar sufletul iluminat / î i recap / amintirea sublim / a Marelui Spirit! // astfel,
ascensionarea lui / pe calea reîntoarcerii,
/ Acas - la Sursa original ,/ este Marea
tain a În
rii!” (Reîntoarcerea acas ).
Sunt i poezii în tonuri elegiace, cu predere acelea care vorbesc despre sat, despre familie, despre trecerea neostoit a Timpului. i fiindc uneori, poetei i se pare prea
grea crucea primit , îl întreab pe Dumnezeu:
„Cu ce Doamne, i-am gre it?” (Doamne,
crucea ce mi-ai dat!) E întrebarea pe care
i-o pun cei mai mul i cre tini în drumul lor
spre mântuire, la fel cum r bd torul Iov îl întreab pe Yahve, ce r u a f cut de a fost pedepsit atât de aspru. i despre înstr inarea
uman , mai ales în cuplu vorbe te poeta, acea
singur tate-împreun provocat de lipsa de
comuniune i de comunicare: „Doamne,
grea-i singur tatea / mai ales când e în doi”.
(Doamne, crucea ce mi-ai dat). O poezie,
chiar poart acest titlu: „Singur tate în doi”:
„Clip de clip , zi i sear , / E pic tura ce
omoar ! / Clip de clip , resemnare / O
jertf nefolositoare”.
Poeta face o distinc ie între justi iarul p mântesc, întruchipat de omul legii pus s apere societatea i valorile ei i Justi ia Divin .
Cu toate acestea, Justi iarul (poli istul) trebuie s împace compasiunea, datoria, cu Legea Divin . O poezie a revela iei, o poezie a
misterelor ezoterice, bogate în sensuri care
se distain pe m sur ce le aprofundezi, dublat de o poezie a smereniei în fa a lui Iisus
Hristos i a M icu ei Sale, pentru Îng duin a
de margini fa de noi. De altfel i poeta,
pus în situa ii tran ante la serviciu, este
considerat sever , m rturise te: „Masca
dur -mi protejeaz / Suflet tandru, de copil ” - (Dou lumi ce nu-s asemeni).
De altfel, poeta spune: „un foc îmi e iubirea / vestal sunt / i-a tept...” (Vestal
sunt). Medita ia, contempla ia, rug ciunea,
ritualurile, toate contribuie la tr irea unei vie i
religioase, în a teptarea întoarcerii în Acasa
Ve niciei. O vestal a Poeziei cu inflexiuni
ezoterice, o proiectare a eului în spa ii f
de margini, a a cum este cuvântul, îndeob te,
care transcende spa iul i timpul.
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Ionu] CARAGEA

Întreab i propriul suflet ce este adev rul i
acesta î i va deschide mai bine ochii când
vei întâlni sufletul pereche.
*
Când într-un om s
luiesc bucuriile i
durerile într-o deplin luciditate i armonie,
atunci putem spune c via a este tr it cu
demnitate, în elegere i maturitate, premisele
unei în elepciuni pe care mul i o nutresc doar
prin studiu i metafore pre ioase.
*
Gloria este o floare care ne orbe te prin
frumuse ea ei i, chiar dac miroase puternic
a moarte, continu m s o îngrijim.
*
Cât de comode ne sunt vorbele unui în elept,
dar cât de incomod e scaunul pe care el a stat.
*
Oricât de nemul umit ai fi de oamenii contemporani, încearc , cel pu in, s nu le devii
antipatic.
*
Pe cel care cade de nenum rate ori i se ridic
întotdeauna singur, unii obosesc doar pri-vindu-l.
*
Vai de p durea în care ciorile râd de privighetori.
*
Pe un om bun, norocul îl pune la încercare.
Pe un om r u, norocul îl apropie mai mult de
ve nica pustietate.
*
Unii cred în nimicnicie. Eu m inspir din orice
expir al nimicniciei.
*
Nu po i supralicita o iubire-n prezent cu
amintiri de doi bani...
*
Nu e niciodat prea devreme pentru a fi prudent i nici prea tîrziu pentru a fi curajos.
*
tim prea pu in pentru a fi zei i prea mult
pentru a fi oameni.
*
Las -l pe copil s se joace afar , s guste
din libertate. Mai tîrziu, anii îl vor închide

într-o cetate din care va trimite solie, un gînd
ambalat într-o poezie, c tre hotarele timpului,
tre copil rie...
*
Atunci când plîngi noapte de noapte i î i
îneci iubirea într-o mare de lacrimi, nu tii c
iubirii îi cresc solzi, ad postind Luna într-o
arcuit splendoare?
*
Chiar dac uneori i-e dor de timpul ce te-a
înjunghiat pe la spate, ine-l la distan a unei
iubiri protectoare i de neînlocuit.
*
Nu fi trist, pune- i o dorin . Cuvîntul t u e
curcubeul care apare pe cerul gurii, dup o
ploaie de lacrimi.
*
Prin lacrimi ne pl tim cele mai scumpe datorii.
Lipsa lacrimilor e falimentul sufletului.
*
Dac Dumnezeu ne-a creat dup chipul i
asem narea lui, de ce atâta vorb i de ce
atât de pu in t cere?
*
Dup zeci de secole i sute de r zboaie,
oamenii încearc s perfec ioneze o arm mai
rece, mai dureroas i mai silen ioas decât
cea care l-a r pus pe Hristos: indiferen a.
*
Când iube ti, î i strîngi speran ele în c
ru ele inimii. Când nu e ti iubit, î i strîngi
triste ea în podul palmelor.
*
Sunt oameni pe care i-ai întîlnit o singur
dat i i-au schimbat întreaga via în bine,
sunt oameni cu care î i petreci tot timpul i
nu i-au schimbat via a cu nimic. Iat diferen a dintre extraordinar i obi nuit.
*
De la prietenii de b utur po i înv a doar
cum s devii expert în vicii. F i din carte cel
mai bun profesor i, din omul pe care-l
iube ti, cel mai bun confident.
*
Fericirea nu este nici alb , nici neagr . Este
multicolor , asemenea curcubeului, i dureaz la fel de pu in.
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Lucre]ia BERZINTU
(Israel)

Manifestare interna\ionalã
la Ierusalim cu participan\i
Rotarieni din 53 de state
(24 - 28 noiembrie 2013)
Lideri ai cluburilor Rotary dintr-o parte
semnificativ a lumii s-au întâlnit la Ierusalim,
capitala Israelului, în perioada 24-28 noiembrie 2013. Comitetul de organizare al Institutului Rotary din Israel a asigurat un loc excelent i un program atractiv care a captat interesul participan ilor.
La aceast întâlnire au participat, desigur,
i câteva zeci de rotarieni din România, printre care primul i singurul cosmonaut român,
dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu, c ruia i-am
solicitat un interviu, pe care îl redau în continuare:
Lucre ia Berzintu: Domnule Prunariu, v
rog s ne spune i, mai întâi, care sunt impresiile despre Israel?
Dumitru-Dorin Prunariu: Trebuie s remarc
faptul c sunt pentru prima dat în Israel.
Am venit cu un bagaj întreg de curiozit i,
tiam multe lucruri citite, multe lucruri de la
colegii care au venit în excursii organizate, i
am dorit cu orice pre s v d cu ochii mei, s
cunosc personal oameni de aici i s simt
efectiv via a din Tel Aviv, din Ierusalim. Trebuie s spun de la bun început c am întâlnit
oameni de excep ie, oameni cu un deosebit
devotament, oameni extrem de s ritori, oameni cu o dragoste fa de România i de

români. Unii vorbesc române te, unii se trag
din români sau din evrei originari din România
i au r mas în permanen în familiile lor cu
un sentiment deosebit fa de ara de origine
a p rin ilor, bunicilor lor.
Tel Aviv-ul este un ora modern, un ora
interesant, un ora cu autostr zi pe care se
circul extrem de rapid i u or, este p rerea
mea, vis-a-vis de alte multe ora e din Europa,
prin compara ie. Este un ora pe care am avut
ocazia, în jum tate de zi, s -l vizitez rapid cu
un microbuz care ne-a dus în principalele
puncte turistice.
Apoi am fost i am vizitat Haifa, alt tip de
ora , alt istorie; de asemenea foarte interesant i cu foarte multe lucruri de povestit celor de acas . Principala activitate, reuniunea
multor cluburi Rotary din lume s-a desf urat
la Ierusalim.
L.B.: Din câte ri au venit participan ii la
evenimentul de la Ierusalim?
D-D.P.: Au fost participan i din 53 de ri,
reprezentând multe cluburi Rotary reunite în
districte din multe ri din Europa, S.U.A.,
Canada. Au avut dezbateri, prezent ri, neam cunoscut... Mul i dintre noi ne-am v zut
pentru prima dat . Am schimbat c i de vizit
i urmeaz s colabor m pe multe probleme

Interviu cu
dr. ing. DumitruDorin Prunariu,
primul i singurul
cosmonaut român

legate de activit i promovate de cluburile
noastre. Dup cum se tie, Rotary este o organiza ie interna ional de servicii al c rui
scop declarat este de a aduce împreun lideri
din afaceri i profesionali, în scopul de a furniza servicii umanitare, încuraja standarde
etice înalte în toate domeniile, i de a ajuta la
promovarea bun voin ei i p cii în lume.
L.B.: Cine a organizat întâlnirea?
D-D.P.: Întâlnirea a fost organizat de Institutul Rotary din Ierusalim - o institu ie care a
preluat organizarea acestei manifest ri interna ionale care se transmite din an în an în
alt ar . Organizarea a fost deosebit , prezent rile au fost de excep ie, mul i participan i
având pozi ii importante în rile lor sau reprezentând experien e profesionale i de via
semnificative i inedite. S-au prezentat, neau împ rt it din experien a lor, concluzia
final fiind c întâlnirea a fost pe cât de util
pe atât de neuitat.
L.B.: Ce a i prezentat dumneavoastr în
cadrul acestei manifest ri?
D-D.P.: Eu am prezentat o lucrare despre
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domeniul meu de activitate, spa iul cosmic,
o lucrare care a c utat s reliefeze o serie de
aspecte viitoare ale zborurilor cosmice pilotate; ce se va întâmpla cu organizarea, cu
preg tirea cosmonau ilor pentru zboruri spre
Lun , Marte, spre asteroizi, ce se va întâmpla
atunci când vom descoperi via în afara
planetei noastre. Undeva, în Univers, trebuie
mai existe via i în alt parte decât pe
mânt; cum se va schimba sistemul nostru
de valori, ce tiin e actuale i viitoare vor
participa la rezolvarea problemelor care vor
ap rea atunci, ce domenii noi de activitate
vor trebui implicate, ce va însemna colaborarea interna ional i interac iunea dintre
culturi, na ionalit i, religii într-un zbor cosmic de foarte lung durat , acolo unde oamenii se vor deplasa în module închise ca spa iu
ani de zile în spa iul cosmic.
L.B.: Ce se va întâmpla când vom descoperi
via extraterestr i când vom intra în contact cu ea?
D-D.P.: Exist o mare probabilitate ca sistemul nostru de valori s fie alterat, s se
modifice credin a noastr - atât cea religioas
cât i cea secular . Acestea ar putea s aib
nevoie de noi conota ii, noi interpret ri... Iar
toate aceste lucruri vor trebui gândite de pe
acum, vor trebui puse în ni te cadre, pe care,
atunci când va veni momentul s tim cum
le abord m, cum s le dezvolt m, astfel
încât s r mânem cu o serie întreag de valori
pe care le-am recunoscut i le recunoa tem
ca valoroase i s nu ne pierdem identitatea
de p mânteni; i aici va fi o mare problem .
L.B.: Despre cosmonautul israelian, care
n-a ajuns în via pe P mânt, Ilan Ramon,
ce ne pute i spune?
D-D.P.: Asocia ia Exploratorilor Spa iului
Cosmic (ASE) al c rei pre edinte sunt, deja,
de doi ani i voi mai func iona înc pentru
un an (am fost ales pentru o perioad de trei
ani), este Asocia ia neguvernamental profesional a aproape tuturor astronau ilor i
cosmonau ilor din lume. Din 540 de oameni
care au zburat în spa iul cosmic, începând
cu Yuri Gagarin dintre care, în jur de 80 au
disp rut din diverse cauze, 395 sunt membri
ai Asocia iei noastre, membri din 36 de state.
În aceste condi ii, noi ne desf ur m o serie
de activit i interna ionale, de promovare a
tiin elor spa iale a educa iei în domeniul
cosmosului. Multe din scopurile activit ii
noastre coincid cu scopurile activit ii Funda iei „Ilan Ramon” care a fost înfiin at de
so ia astronautului israelian, Rona Ramon.
Am intrat în contact cu ea i am ajuns la concluzia c o colaborare între Funda ia „Ilan
Ramon” i Asocia?ia Exploratorilor Spa iului
Cosmic este posibil i binevenit .
Apreciind în mod deosebit sacrificiul lui Ilan

Ramon pentru explorarea spa iului cosmic
în scopuri pa nice, am luat în considerare
scrisoarea so iei lui care î i exprima regretul
Ilan Ramon nu a mai apucat s î i depun
cererea de membru în asocia ia noastr i am
convenit în cadrul celui de-al 26-lea Congres
al ASE, desf urat în iulie, în Germania, ca
Ilan Ramon s fie primul membru post-mortem,
acceptat de Asocia ia noastr . Iar so ia lui,
Rona Ramon, s fie invitat de onoare la unul
din congresele noastre viitoare.
Desigur, am prezentat i acest lucru în cadrul
interven iei mele de la reuniunea Rotary din
Ierusalim, în primul rând pentru c ne afl m
pe teritoriul Israelului dar i pentru c acest
demers a fost realizat împreun cu o serie de
prieteni locali care au favorizat contactele,
au favorizat schimbul de informa ii i scrisori
între Funda ia „Ilan Ramon” i mine, în calitate de pre edinte al Asocia iei Exploratorilor
Spa iului Cosmic.
Ilan Ramon este, deci, membru post-mortem
al ASE, iar Israelul este al 36-lea stat care are
un reprezentant în cadrul acestei Asocia ii
mondiale a profesioni tilor care au efectuat
cel pu in o orbit complet în spa iul cosmic
la bordul unei nave cosmice.
L.B.: În afara acestei întâlniri, „Rotary
International”, ce a i vizitat, concret, în
ora ele prin care a i trecut?
D-D.P.: Am vizitat multe locuri în Israel, am
vizitat Ierusalimul, am vizitat locurile atât de
importante pentru cre tini, Locurile Sfinte,
dar am vizitat, de asemenea, i am inut cu
orice pre s vizitez Muzeul Holocaustului.
Este un muzeu cu o semnifica ie deosebit
pentru oricine de pe acest glob, indiferent
este cre tin, musulman, mozaic sau de
orice alt religie. Este un muzeu care arat o
tragedie a unei popula ii întregi a Europei, i
nu numai a Europei, popula ia evreiasc , o
popula ie care a avut de suferit enorm
datorit unei teorii i politici total aberante,
lansat în cel de-al Treilea Reich, sub conducerea lui Hitler.
Este impresionant „Muzeul Holocaustului”
din Ierusalim! Dovezile care se g sesc acolo,
faptele prezentate, istoria personal a o serie
întreag de oameni, fie c au fost personaje
importante, oameni deosebi i, oameni de o
vast cultur la nivelul planetei noastre dar
i a unor familii obi nuite de oameni care
aveau dreptul s tr iasc pe aceast planet
ca orice alt familie de orice alt na ionalitate.
Toate sunt prezentate în acest Muzeu al
Holocaustului înso ite de contextul istoric,
ideologic, administrativ, logistic al perioadei
în care s-au petrecut, i înso ite de
incontestabile dovezi.
L.B.: S ne întoarcem la Cosmos. Pute i s
ne spune i la ce nivel de dezvoltare a ajuns
tehnologia spa ial privind ap rarea Pla-
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netei noastre în fa a eventualelor corpuri
cere ti periculoase care se îndreapt spre
mânt?
D-D.P.: Desigur, a i aflat c , prin natura preocup rilor mele, sunt i membru în Comitetul
de lucru al Asocia iei Exploratorilor Spa iului
Cosmic privind obiectele naturale care se
apropie periculos de Terra, în englez le spunem „Near Earth Objects” sau pe scurt NEO,
termen acceptat deja în mai multe limbi. De
asemenea, fac parte din grupul de lucru privind NEO al Subcomitetului tiin ific i Tehnic al Comitetului ONU pentru Explorarea
Pa nic a Spa iului Extraatmosferic, care se
ocup de aceea i problematic .
Un studiu complex în acest domeniu, elaborat
tiin ific de un grup de exper i interna ionali,
cu aportul, fondurile i sub coordonarea Asocia iei Exploratorilor Spa iului Cosmic, a
devenit ulterior document de lucru al comitetului de specialitate al Organiza iei Na iunilor Unite.
S-au propus înfiin area unor entit i internaionale, sub coordonarea ONU, care s poat
analizeze i furnizeze informa ii oportune,
ia decizii i s ac ioneze împotriva asteroizilor cu poten ial de impact cu planeta noastr , impact care ar putea, în anumite condi ii,
sa aib consecin e dezastruoase globale.
Deciziile care vor fi luate acolo trebuie s
aib o larg accep iune interna ional i s
nu fie p rtinitoare. Raportul Comitetului
ONU pentru Explorarea Pa nic a Spa iului
Extraatmosferic, care include propuneri concrete de organizare la scar global a activiilor de informare i prevenire a impactului
asteroizilor periculo i cu Terra, a fost endorsat de structurile din subordinea Adun rii
Generale a ONU, urmând ca în prima jum tate
a lui decembrie s fie incluse i aprobate în
cadrul Rezolu iei de anul acesta a Adun rii
Generale a ONU, prevederile devenind ulterior obligatorii, practic pentru toate statele
lumii.
L.B.: Cum se va ac iona atunci când un
oarecare asteroid periculos pentru P mânt
este descoperit târziu a a încât nu ar fi
timpul necesar de a se ac iona pentru deviere?
D-D.P.: În momentul în care descoperim prea
târziu un astfel de asteroid, singurele m suri
pe care le mai putem lua, este s eliber m locul, s mut m popula ii, s închidem func ionarea unor infrastructuri importante, s a tept m impactul. Dar, i dup aceea, numeroase alte m suri trebuiesc luate pentru a elimina urm rile dezastrului produs, pentru a
ura via a popula iei, iar toate acestea urmeaz s fie dezvoltate i discutate în cadrul
unor urm toare sesiuni ale comitetului de specialitate cosmic al Organiza iei Na iunilor Unite.
L.B.: În privin a educ rii tineretului în a fi
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preg tit s înlocuiasc genera ia de ast zi
i care s tie s ac ioneze pentru ap rarea
planetei P mânt, vis-a-vis de obiectele periculoase, care este rolul dumneavoastr
în acest sens?
D-D.P.: În primul rând, orice astronaut, atât
individual cât i prin intermediul Asocia iei
Exploratorilor Spa iului Cosmic sau al institu iilor oficiale pe care le reprezint - particip
la procesul de educare al tinerei genera ii,
aduce în fa a tinerilor curio i informa ii asupra unor realit i legate de planeta noastr ,
care se v d mult mai bine din spa iul cosmic.
Dup ce zbori în spa iul cosmic realizezi mult
mai bine ce înseamn unicitatea planetei
noastre. Educa ia este un element de baz în
dezvoltarea oric rei societ i. Tân ra genera ie reprezint oamenii care vor ac iona mâine, care vor lua decizii mâine i poimâine, cei
care, la rândul lor, vor trebui s educe pe cei
care vin în urma lor, iar educarea acestor
genera ii care vin trebuie f cut i de noi, cei
care am perceput direct, am sim it, într-un fel
pe pielea noastr ce înseamn spa iul cosmic i ce înseamn P mântul, v zut din spaiul cosmic, cu toate bunele i relele lui. P mântul este casa noastr , a tuturor. Nu avem
alt cas !
L.B.: Concret, cum realiza i aceast educare a tinerei genera ii? Le ine i cursuri?
D-D.P.: În cadrul congreselor Asocia iei Exploratorilor Spa iului Cosmic, dar i ca invitat
particular - de multe ori în România i nu
numai, fac prezent ri pentru tineri, pentru
elevi de liceu, pentru studen i privind diferite
aspecte ale explor rii spa iului cosmic i
privind diferite probleme globale care sunt
rezolvate prin intermediul cercet rilor spa iale
ale studiilor efectuate din spa iul cosmic.
Trebuie s spun c prin unicitatea noastr ,
în calitate de cosmonau i, astronau i, atragem
foarte mult aten ia publicului, aten ia tinerilor
i efectul mesajului transmis de c tre noi este
mult mai rapid implementat de c tre ei decât
ascultat la radio, la o emisiune de televiziune
sau chiar într-o discu ie privat cu altcineva.
Este o misiune important pe care mi-am asumat-o i suntem con tien i de importan a ei
i de rezultatele ulterioare. Deja, am întâlnit
mul i ingineri de avia ie, mul i cercet tori din
domeniul cercet rilor cosmice, în România,
care mi-au spus, ti i, când eram elev, nei vorbit despre spa iul cosmic i de atunci
m-am hot rât s îmbr ez acest domeniu
de activitate.”
da i seama c este o satisfac ie deosebit , care acum, la peste 30 de
ani de la zborul cosmic, 30 de ani în care am
cut numeroase prezent ri în cadrul a sute
de coli, institu ii, universit i, s am acest
feedback i s v d c o parte din ceea ce am
investit în întâlnirile mele cu tinerii s-a transformat în preocup ri reale i în abordarea de
tre ei a unor profesiuni din domeniul aero-

nauticii, astronauticii, tiin elor legate de acestea, preluând astfel tafeta.
L.B.: Am cuno tin de un asemenea caz,
un inginer care a studiat la Bucure ti i
care, în prezent, lucreaz la NASA. Mi-a
transmis c l-a i inspirat privind alegerea
profesiei sale...
D-D.P.: Da, mul i români au ajuns în pozi ii
importante în diferite companii str ine, inclusiv americane, fie în domeniul tehnologiei
informa iei, fie în domeniul tiin elor spa iale,
dar i în multe alte domenii de activitate. Sunt
numero i cei care m cunosc, pe care i-am
inspirat într-un fel, nici eu nu le tiu num rul,
sau pe unii n-am ajuns s -i cunosc personal
niciodat . M-au ascultat într-o sal de curs
sau la o prezentare i apoi s-a dovedit c
ceea ce le-am transmis le-a fost benefic pentru profesiunea lor.
L.B.: În urma interviului pe care l-am realizat cu dumneavoastr în urma cu 4 ani,
printre ecourile primite de la cititori a fost
i acela de uimire, c la o vârst atât de
tân
a i reu it s zbura i în cosmos...
D-D.P.: În primul rând a remarca faptul c
multe lucruri mari în via pleac dintr-o
întâmplare. Pur i simplu, m-am aflat la momentul potrivit în locul potrivit pentru a putea
participa la selec ia pentru candida i cosmonau i. Am ridicat mâna, am spus „vreau i
eu” i, în final, dup încheierea procesului
de selec ie, o perioad scurt de preg tire în
ar , apoi lung de preg tire în „Or elul stelar” de lâng Moscova, am ajuns cosmonaut.
Competi ia în România a fost mare, participând în cadrul câtorva grupuri de selec ionare cam 150 de candida i. În final am r mas
apte, apoi cinci, trei; din trei am fost ale i doi
care s urm m cursul complet de candida i
cosmonau i iar în final, dup rezultate, s-a tras
linia i s-a ales, i am fost selectat eu pentru
a reprezenta România în spa iul cosmic.
Este adev rat, 28 de ani reprezint o vârst
fraged pentru a zbura în spa iul cosmic. La
vremea respectiv am fost al 4-lea din lume,
ca vârst , care am zburat în cosmos. Dar, în
acela i timp, acea vârst î i ofer posibilitatea
unor realiz ri deosebite; e ti plin de energie,
plin de resurse, parc totul i se deschide în
fa i înv ând/ studiind foarte bine, trecând
peste toate fazele de preg tire, inclusiv fizic ,
inclusiv pentru situa ii speciale, am sim it efectiv, c pot realiza cu deosebit succes
acest zbor în cosmos. Am fost convins de
când am plecat în spa iul cosmic c nu mi se
va întâmpla nimic. Parc a fost o aur de energie în jurul meu care îmi spunea „trebuie s
fii sigur pe tine, totul va fi bine!” Desigur,
te gânde ti i la lucruri negre, indiscutabil!;
4,5 la sut , din cei care au zburat în spa iul
cosmic, au disp rut în timpul misiunii, fie c
a fost vorba de lansare sau aterizare, dar, cu
toate acestea, te gânde ti c „tu” trebuie s
faci parte din cealalt categorie, a celor care
vor încheia cu succes acel zbor cosmic. i,
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toat aceast determinare are importan a ei,
inclusiv psihologic în realizarea cu succes
a zborului cosmic.
L.B.: La întâlnirea cu publicul ie ean, din
7 octombrie 1987, ne-a i povestit multe lucruri despre toat aceast „aventur ” cosmic , cu detalii, inclusiv despre mâncarea
cosmic . Probabil c mai pu ini tiu, dintre
cei tineri, despre aceste detalii...
D-D.P.: Sunt multe lucruri de spus, e vorba
de mâncare, e vorba de condi iile de asigurarea vie ii la bordul unei sta ii orbitale sau
ale unei nave cosmice. i mâncarea este pretit special, desigur. Nu po i s m nânci
mâncarea în forma pe care o m nânci pe P mânt. Trebuie s ii cont, c acolo sus te afli
în imponderabilitate, trebuie s tii c acolo
nu ai o sob pe care s prepari mâncarea,
dar, în acela i timp, sim i nevoia s m nânci
o mâncare proasp t g tit , i exist metode
de a o g ti jos, în a o transforma într-un produs care s fie transportabil în spa iul cosmic iar acolo, printr-un adaos de ap la o
anumit temperatur , s-o transformi, din nou,
într-o mâncare proasp t g tit , cu acelea i
arome, cu acelea i gusturi pe care le are
atunci când o g te ti acas la tine. Exist
tehnologii... tiin ele spa iale s-au dezvoltat
foarte mult i în acest domeniu i lucrurile
care p reau ini ial nerezolvabile i-au g sit
în final rezolvarea.
L.B.: Ce propuneri ave i pentru România,
în domeniul spa iului cosmic? Vom mai
avea vreun cosmonaut?
D-D.P.: Zborul uman în spa iul cosmic reprezint doar o anumit categorie a activiilor spa iale i nu tiu dac este cea mai
important . În primul rând, pentru o ar ca
România, participarea la programe spa iale
interna ionale, în principal europene, este
esen ial . România, de doi ani de zile, este
membru plin al Agen iei Spa iale Europene
i avem posibilitatea s particip m atât la
programele obligatorii pentru orice stat membru, cât i la programe op ionale. În acela i
timp, o serie întreag de aplica ii ale tehnologiilor spa iale sunt importante pentru noi,
pentru buna func ionare a economiei în anumite sectoare: a transporturilor, a agriculturii,
a mediului .a.m.d. Agen ia Spa ial Român
coordoneaz la nivel na ional dezvoltarea i
implementarea unor programe utile pentru
aceste domenii ale economiei na ionale, dar
în acela i timp reprezint România în orice
institu ie interna ional de profil.
De asemenea, zona de cercetare tiin ific
este important pentru c f cercetare tiin ific nu po i avea rezultate care, ulterior,
fie aplicate practic. Iar românii î i aduc o
contribu ie deosebit la zona de cercetare
tiin ific , având speciali ti buni, având institute care i-au promovat atât înainte de
1989, cât i dup 1989, interesele tiin ifice,
educarea unor speciali ti tineri, implicarea lor
în programe spa iale atât în Est cât i în Vest.
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Constantin TUDORACHE

Continuare din nr. trecut
Surprinzând unele discu ii despre înscrierea unui gol, aflat în tribuna oficial , „ziaristul”, descrie p rerile celor din jur: La întrebarea
„- Cine-o fi marcat?”, r spunsul i comentariile vin cu argumente de necontestat:
„Dac pasa a venit de pe stânga, înseamn
a centrat funda ul stânga. - Vrei s spui
extrema stâng ! Îl corectez eu. - Exclus.
Extrema noastr stâng nu e stângaci. Atunci a marcat atacantul central.
- N-ai fost atent! La faza anterioar el
se certa cu portarul nostru pentru ni te necazuri proprii tiind c sunt cumna i. Deci
n-avea timp s ajung în careul advers. Atunci poate extrema dreapt ! - ofer eu alt
explica ie. - Nici vorb el are doar rolul s
jeneze portarul advers i atât. El are rolul
cad în careu, el poate face rost de un
penalty! Înseamn c a fost autogol”.
Autorul continu acest capitol cu un poem în proz de mare efect, o satir condensat , par ial versificat , pe alocuri pres rat
cu adev rate epigrame. Exemplific m: „Fotbalul se joac în 11 juc tori. Dar dac socotim i patronul r mân 10. Pe teren se fac
faulturi, hen uri i alte gre eli gramaticale.
Juc torii transpir din cauza berii b ute
anticipat. Meciul e condus de un tip deghizat în bufon, numit arbitru, pentru c fotbalul se mai nume te i sportul rege, iar regii
au pe lâng ei un bufon... (Apoi am aflat c
arbitrul e considerat de microbi ti un ins
care n-a reu it ca juc tor i n-a g sit alt
cale s se r zbune). Portarul se agit în
poart r cit între cele dou bare. Nu are
perversiunea de a prinde mingea pentru c
juc torii uteaz cel mai adesea al turi. Ei
posed secretul rat rilor incredibile. Funda ul i extrema advers au rupt rela iile
de prietenie pentru a- i rupe gleznele cu
abnega ie i d ruire. Antrenorul se simte
pe tu ca un cotlet cu lips la gramaj. Juc torii de rezerv folosesc parfum cu miros de
sudoare ca s se simt c i ei au participat
la joc. To i juc torii au citit regulamentul
dar i alte c i scrise de Freud i C rt rescu. Centrul atacant e vioi ca un fir de
iarb înc neîns mân at de Witman. Ca
scuz pentru oboseala din teren invoc antrenamentele prea dure de la discotec . Dumeci juc torii ofer microbi tilor tricourile, ghetele, ciorapii i chilo ii ca s
vad lumea c nu au nimic de ascuns iar

meciul s-a jucat pe bune i în contul bancar.
Apoi suporterii, ca orice grup de prestigiu
cultural, cap
dreptul de a huidui i a
scanda vehement: - De-mi-si-a! Cea mai
suferind este mingea c -i b tut f
nicio
vin i, îngrozit de asemenea soart , se
zbun i a ea în felul ei: o ia razna pe teren ca s nu ajung în poart dac nu vrea.
Ce or fi având juc torii de azi cu ea? Poate
fi tiut ceva Hagi dup ce-o comp timea
dup fiecare ut. Iat o defini ie epigramatic
a fotbalului: „E-un sport ce numai patimi
na te/ Pe care toat lumea îl cunoa te:/
Arbitri, ziari ti i uneori/ E cunoscut chiar
i de... juc tori”. Autorul are o viziune special despre via a ca un meci ...de fotbal:
,,Dar zadarnic te c zne ti/ i pe al ii s -i
convingi/ Dac într-un meci al vie ii/ E ti
doar un b iat de mingi”.
Evitând monotonia, ,,analistul” Leu, diversific paleta scrierii prezentând i câteva
ciud enii ale unor oameni celebri i întâmpl ri mai pu in cunoscute. Exemplific m: ,,S.
Dali scria în 1964: „În fiecare diminea
când m trezeam sim eam o bucurie con tient . Bucuria de a fi Salvator Dali i, plin
de ner bdare, m întrebam ce lucru minunat va mai înf ptui azi acest Salvator Dali?!”. Dintre „lucrurile minunate” pe care lea s vâr it marele Dali, am aminti noi unul dea dreptul tr znit. La o aniversar a comandat
unui bijutier o tabacher din aur pe care a încrustat cuvintele: „De la Dali pentru Dali,
cel mai mare admirator al s u”, dup care,
se spune c artistul, a aruncat acea tabache. O alt curiozitate pe care o citim în cartea
dlui. Leu: „J.L.Borghes scria: „M-am s turat
m trezesc în fiecare zi cu sarcina plictisitoare de a mai fi înc o zi Borghes”. Autorul mai aminte te c „G. C linescu î i declama versurile, parc le cânta”, iar despre
I. Minulescu, E. Speran ia spunea: „Minulescu nu- i recita poeziile, le juca! Exemplu:
Recitând „Cu toamna în odaie”, f cea gr bit câ iva pa i pân în fundul scenei, deschidea u a, se retr gea politicos pu in la o
parte ca i cum i-ar fi f cut loc toamnei s
intre”. i am spune, ca o completare, c Ion
Minulescu purta un fular lung, iar în timp ce
i recita poeziile se apropia de câte o doamn
din primele rânduri i f cea reveren e cu p ria în mân . Tot dl. Leu ne red o legend
mitologic la care adaug o completare satiric : „Epimenide a dormit într-o pe ter

din Creta timp de 57 de ani. Apoi s-a trezit
i n-a mai recunoscut nimic din statul grec.
La noi, în schimb, dac ai fi dormit dup
1989 timp de 20 de ani i te-ai fi trezit azi,
ai fi recunoscut aceea i lume i aceea i
stare social ca înainte de 1989”. Despre
Simfonia 45 de Haydn, numit i „Desp rirea” sau „Adio”: „Îmi amintesc ce se spunea despre ea. Instrumenti tii orchestrei
baronului Eksterhazy, nu- i mai primiser
salariile de câteva luni i l-au rugat pe
Haydn s compun ceva potrivit momentului. Simfonia se termin prin plecarea din
orchestr , pe rând, a instrumenti tilor pân
ce r mâne unul singur. Patronul a în eles
aluzia i le-a pl tit salariile. A a au luat
na tere grevele”. Autorul reaminte te epitaful lui Nietzche, lefuit de S. D nil : „Noul
Testament// Aceasta-i cartea cea mai sfânt /
De rug , har i chin/ Dar, vai din pragul ei
cuvânt / Un adulter divin”.
Pe lâng calitatea de analist, autorul ne
prezint o proprie viziune filozofico-umoristic i satiric despre Genez , Biblie sau
Facerea lumii.
Într-un capitol cu subtitlul Rug ciune
profan , descoperim adev rate cuget ri care
pot intra în orice culegere de maxime, din
care exemplific m:
„Fere te-i, Doamne, pe du mani de ura
mea”;
„Înt re e-mi bra ul când trebuie s
lovesc pe cine merit ”;
„Înt re te invidia celorlal i când v d
reu itele mele ca astfel s fiu i mai mândru
de mine;
„Ascunde drumul corect de ochii altora
pân îl g sesc eu”;
„Ajut -m s -mi înving r utatea dar s
nu renun prea repede la ea dac v d c
bun tatea n-a rezolvat nimic”;
„Ajut -m s ajung acolo unde merit i
pu in mai departe”;
„F -Te c nu vezi prostiile pe care le
fac sau uit -Te în alt parte spre cei care
au acelea i p cate i pedepse te-i numai
pe ei”;
„F s treac durerile mele spre cine
tiu eu”;
„Ajut -m s -mi înving du manii doar
în vis, dar ei s tr iasc aievea acest
co mar”;
„Ajut -m s fiu optimist i dup ce-l
citesc pe I. Cristoiu”;
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„A a c , Doamne, d -mi un alt destin.
AMIN!”.
Iat i unele Porunci apocrife:
„Iube te pe aproapele t u... dac el te
venereaz ”;
„Ia din via tot ce-i frumos...pentru al ii
las restul”;
„S nu faci daruri altora dac î i sunt
utile i ie”;
„Înva doar de la înving tori ca astfel
tii s te fere ti de primejdii”;
„Când e ti prea bine dispus cite te
editorialele lui CTP i- i trece”;
„Iart gre elile altora dac seam
cu ale tale. Dac nu-s la fel pedepse te-le”.
Spicuim din proza în versuri despre
Facerea lumii: „Domnul a venit de undeva
din Infinit în control/ i nu i-a pl cut/ ce-a
zut/ i atunci l-a f cut pe Adam din lut,/
Un tip ce n-a fost niciodat copil,/ Deci frivol i viril/ i într-o noapte când dormea
tipul/ a f cut-o i pe Eva, adic un alt fel de
om/ Adoua zi a ap rut primul simptom/ al
bolii numite „împreunare”./ C ci Adam g sise metod / mai comod / s fac al i oameni/ Atunci Domnul s-a sup rat/ i-a plecat/ spre alt Infinit./ Eu personal cred c-a
gre it/ Pentru c în lipsa lui au ap rut Zei
i Zei e/ adic un fel de Don Juani i pipi e/
i totul s-a stricat/ Credin ele s-au amestecat./ Dar mâine e sâmb
i sper c Domnul va veni cu alte tipare. Nu va mai folosi
lut, ci marmur de Ru chi a/ i o s scrie o
alt Miori a”. Poemul despre facerea lumii
e mixat cu versuri în dulcele stil clasic din
care cit m: „Oamenii destule-au n scocit/
Pân au ajuns în fine la atom,/ Cred c Dumnezeu ne-a p sit/ Pentru o planet f
niciun om”. Urm torul exemplu este un catren axiomatic: „În Biblie sunt sensuri mai
subtile/ i chiar Geneza Te nemul ume te,/
ci ai f cut Natura-n ase zile/ i într-o zi
pe cel ce-o nimice te!”. Sau: „Iat i prima
eroare divin / Rostit dup „S fie lumi!”/ Din Biblie Geneza se cunoa te/ C
doar Adam a fost f cut din lut/ Probabil
Dumnezeu n-a prev zut/ C mai târziu i
Darwin se va na te”.
Cartea trebuie lecturat integral. E pl cut
la citire de la prima r sfoire, antrenant , îndemnând la sublinieri i adnot ri într-un
„vade-mecum”.
Nu putem omite din selec ie versuri ca:
„Azi mila, bun tatea sunt delicte/ Iar
utatea ne ademene te/ i c ut m în jur
mereu conflicte/ ...C ast zi via a este mai
comod / Iar de al i oameni s te doar -n
cot/ Moralitatea nu mai e la mod / i-n
Parlament chiar a c zut la vot/ ...Tr im mereu urcu uri i c deri/ Dar teama uneori
ne cam încearc / Am ars cam toate pun ile
spre ieri/ R mâne deci s construim o
arc ?!”. Sau:

„Azi B sescu ne r mâne/ tot acolo mult
prea sus/ Dar noi credem c odat / va veni
i un apus/ i pe viitor, probabil,/ Va r spunde un colar/ C acest cuvânt „B sescu”/ Nu-i scris în dic ionar”. Iat un merit
special al românilor, recunoscut i redat cu
ironie de autor într-un distih: „Noi am adus
în Europa noul/ B
lia i mi toul”. Iat
i alte distihuri:
- „El este un maestru-n toate cele/ Dar
mai ales în lucrurile rele”;
- „Iar când ascensiunea e prea dur /
nu ezi i s-o iei pe scurt tur ”;
Racordat la lumea modern , autorul precizeaz : „Eu am acum un telefon mobil/ in el mai multe numere în ir,/ El este telefonul
fir/ La care cablul este inutil”, iar catrenul urm tor este un ambi ios credo: „Întotdeauna ca într-un delir/ Chiar de pe vremea
când eram copil/ Am vrut s urc n valnic
sau tiptil/ Ca aerul de sus s îl respir”. Continuarea are o savuroas subtilitate scoas
din tolba de idei a autorului: „Acum am reu it
la telefon/ Cu greutate s ob in un ton/ i
mi-a r spuns, atunci când am sunat,/ Un
înger ca un fel de centralist :/ Alo... dada... e Raiul... chiar exist / Dar... reveni i
Domnu-i ocupat!”. Am remarcat i un minulescian catren, amintind de „Roman a policrom ”: „D -mi gura ta i trupul t u viril/
-l simt în corpul meu de or eanc ,/ D mi SMS-uri zilnic pe mobil/ i d -mi, te rog,
i contul t u din banc !”.
Autorul Gh. Leu ne convinge c pe lâng
calitatea de scriitor i analist este poet i epigramist. Am selec ionat câteva epigrame i
catrene:
1. „Norocul nu mi l-a dori vr jma / i
îi acord o mare importan / El a trecut odaprin ora / Iar eu eram la munte, în vacan ...”
2. „În timpul sta plin de pesimism/ Ce
nu prea tim cam unde-o s ne duc / „Democra ia” e-un neologism,/ Românii nu
prea tiu cum s -l traduc ”.
3. „Se tie din Antichitate/ C Tata Noe
furios rostise: /„Potopul e-o calamitate!”/
(El de globalizare n-auzise)”.
4. „Pe Lun am ajuns târziu/ Cam dup
ce-am supus atomul/ i n-am g sit decât
pustiu.../ Semn c-a mai fost pe-acolo omul”.
Chiar dac aceast idee nu e original , am
remarcat-o i am consemnat-o.
5. „Sunt i farisei ce strig / C i ei îndur criza/ Dup ce vin din vacan a/ Petrecut la Ibiza”.
6. „Azi e epoca vedetei,/ Dac are i
prestan ,/ Gloata chiar i se închin / ...Cei
cu mintea în vacan ”.
7. „Având o comportare nefireasc / Putem s spunem f
mult vorb / C dac
el s-a fript cândva cu ciorb / i cu iaurt o
se op reasc ”.
8. „S fii mai mult decât î i este dat/ S
la i în lume urme de ne ters/ Dar bineîn eles
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nu în vres/ A a ceva e ast zi demodat”.
10. „Istoria-i ceva ireversibil/ Iar dac
vrei din drumul str tut/ S iei exemple
bune din trecut/ Nu este foarte greu... e imposibil!”.
11. „Maneli tii cei mai cei,/ L utarii i
arti tii,/ Nu se-njur între ei/ Cum o fac
epigrami tii”.
12. „Eu, la Berlin am fost cândva o zi/
i însetat am vrut s -mi fac pl cerea/ Un
chelner m-a v zut îndat ... i/ El, inginer
din Cluj, mi-aduse berea”.
13. „Tr ie te-acum c-a a î i este rostu’/
Deci nici în viitor nici în trecut,/ Când e ti
de tept s nu o faci pe prostu’/ C riscu-i
mare! Po i s fii crezut!”.
Ca un priceput editor, cu mult abilitate,
autorul pune-n pagini i sonete pe care nu le
sesizezi la prima lectur decât dac le împar i
dup schema clasic în catrene i ter ine, ele
fiind scrise cursiv, dup sau între unele poeme în versuri. Am selec ionat i dou sonete:
1. „Am înv at în secolul acesta/ S l murim mereu câte-o dilem / i suntem mulumi i de stratagem / Cum dup prânzul
bun î i faci siesta/ i fericirea este chiar
suprem / Deci poate s urmeze i fiesta,/
Dar via a uneori î i joac festa/ C n-am
sit i cea mai bun schem / Avem refugiu
în democra ie/ În care credem ca-n... mitologie/ Abia trecu i de-un mare t mb u/
Ne-au înv at ceva americanii/ C fericirea
are-un nume: banii!/ (De la str ini înve i
întâi ce-i r u)”
2. „Nu este r u s tii cam unde-i locul/
Pe care i l-a hot rât destinul/ C altfel e
sim i din plin pelinul/ Pe care i-l serve te
nenorocul/ Când cei de la putere î i fac
plinul/ S nu-i înjuri spunând „S -i ard
focul!”/ În via s iube ti mai bine jocul/
Iar dincolo de nori s vezi seninul/ Mai bine
este s nu-i bagi în seam / i chiar în ziua
când e ti prost dispus/ S nu le spui atunci
ceva de mam / Mai bine e s fii cuviincios/
dac scuipi spre cei ce sunt mai sus/ E
riscul mare când tu e ti mai jos”.
Pres rat cu inspirate caricaturi ale br ileanului Costel P tr can, cartea Satira
Timpului pierdut a analistului, epigramistului i scriitorului Gheorghe Leu, compenseaz Timpul pierdut de mul i cititori cu lecturarea unor c i publicate în ultimii ani.
*
Încheiem cu un îndemn al autorului dintrun interesant poem:
„S nu- i pese de toate prostiile din
lume/ i anume/ s nu te la i legat cu c tu e/
de c ile tale/ efemere escale/ i astfel vei
pleca mai u or/ spre ultimul zbor/ adic în
jos spre un uter de lut/ pe un drum înc neînceput”.
...„Citind un adev r de al ii spus vreau
adaug i ceva în plus: În lumea cu idei
mai mult funeste, când nici umor nu e, nimic
nu este!”.
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Elis R^PEANU (n. 27.08.1939)
scut la Valea C lug reasc , jud. Prahova, cu numele Elena-Elisaveta Dobri oiu. A absolvit coala Medie de Fete, la
Ploie ti i Facultatea de Filologie, Sec ia Limba i Literatura Român , la Bucure ti; ulterior a absolvit Universitatea tiin ific
din Bucure ti, Sec ia Spaniol i Facultatea de Limbi Clasice, Romanice i Orientale, Sec ia Francez , dar i coala Popular
de Art Bucure ti, Sec ia Canto. A fost cadru didactic universitar la Bucure ti, doctor în filologie, primul asemenea titlu din
lume în materie de epigram , ob inut în 1999 cu „Epigrama în literatura român ”. Autoare a peste 70 de lucr ri tiin ifice.
Membr a Societ ii Române de Filologie Romanic (1977), a Clubului Epigrami tilor „Cincinat Pavelescu”, Bucure ti
(1986, vicepre edinte în unele perioade), membr fondatoare a Uniunii Epigrami tilor din România (1990), membr de onoare
a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Colaboratoare la zeci de ziare i reviste, prezent în peste 60 de antologii i
volume colective de epigram , a primit zeci de premii la concursurile de gen.
Apari ii editoriale: 28 de volume (poezii, critic literar , epigrame, monografii, aforisme, roman) între care: Epigrame
(1995), Catrene aproape cumin i (1999), Epigrama în literatura român (2001, teza de doctorat), Catrene cu sprâncene
(2003), Epigrame mai mult sau mai pu in picante (2004), Epigrame. Epigrammes (2006), De-a râsu’-plânsu’ (2007).

“Originalitatea” unor epigrami ti
Mul i confra i, de-o vreme-ncoace,
Ne afum cu chi toace,
Tot punând în versuri late
Poantele deja fumate.
Descurc rea a
Ea tie via a cum s-o ia,
ci are daruri ne tiute:
Virtutea de a renun a
i renun area la virtute.
Prietenei
De nu mi-ai fi atât de drag ,
spune c i lipse te-o doag ,
Dar, cum eu te iubesc nespus,
Sus in c ai o doag -n plus.
Lege ve nic nou
Noaptea-n col î i cer golanii
Fie via a, fie banii;
Soa a are lege nou :
i le cere pe-amândou .
Infinitul mare
EL i EA – un univers
Cu picioare drept proptele:
LUI îi folosesc la mers,
EA î i face drum cu ele.
Femeia în actualitate
Femeia are drept de vot
În Parlament i peste tot
i mul i din senatori ar vrea
fie-n Camer cu ea.
Diferen
Cortina are rol exact
Ca fusta i-alte mici ve minte,
Dar prima cade dup act,
A doua pic înainte.

Parlamentul
Demagogia, azi, perfida,
Se ia în Parlament ca SIDA,
Deci, s se pun preventiv,
La microfon, prezervativ.
Actualitatea unui fost
Figur printre profitori,
Cu func ii date din oficiu,
Dat jos pe scara de valori,
Urcat pe scara de serviciu.
Amicului ajuns
Pe-o înalt func ie c lare
Un X, iubitul t u amic,
A trebuit s-ajung mare
vezi i tu cât e de mic!
Domina ia corup iei
Ale ii iar ne trag în piept,
Ho ia cre te cât Parângul:
Ei zic c statul e de drept,
Dar calc -al turi tot cu stângul.
Unui avocat
A câ tigat pledând cu fal
În roba-i neagr ca un corb,
C-a reu it s-aduc -n sal
Drept martor ocular, un orb.
Socoteal
Omu-nva pân’ la moarte –
În elege chiar i-un bleg:
Cel cu carte are parte,
Cel cu pile, un întreg!
Constatare
trâne ea-i cu bucluc
Pentru cei ce-ajung mo negi,
puterile se duc,
Poftele r mân întregi.
Pensionarii dup Revolu ie
Doi b trâni ca dou poame
Stafidite stau la sfat:
Unul zice c i-e foame,
Altul, c s-a s turat!

Tranzi ia în sala pa ilor pierdu i
Cu atâta forfoteal
Pe culoar i-n înc peri
“Unde-i lege nu-i tocmeal ”,
Ci, mai nou, negocieri.
Unui ratat
În sfâr it a reu it
Facultatea s-o termine
Îns vede ori icine
e tot neispr vit.
Studen easc
Judecând la rece,
Timpul e st pân:
Sesiunea trece,
Unii mai r mân.
Nemul umirea lui Prometeu
Furat-a focul i-a pl tit
S-aduc pe p mânt comoara,
Dar Prometeu n-a b nuit
C-o s i aprinzi cu el igara.

Grupaj realizat de Nelu Vasile-NEVA

Sinceritate
Nu tiu dac am talent
Ca s -nfrunt cu scrisu-mi anii,
Îns am suficient
-mi scandalizez du manii.

Unui fum tor de pip
Îi spuse-un doctor eminent
pipa îl omoar lent…
spunse c-un proverb str bun:
Am i r bdare i tutun!
De Pa ti cu gândul la Basarabia i Bucovina
Se toarn -n suflet lini tea pascal ,
Stropim din nou râna cu agheasm ,
Se-ntinde ara ca o catedral ,
Cu dou lacrimi pe catapeteasm .
Rug pentru Brâncu i
Pe-acel gorjean ce s-a zidit în mit
Românii, azi, îl roag s renasc
Spre-a ine dreapt , înspre infinit,
Coloana vertical româneasc .
Paradoxul ultimului drum
Tot alerg m spre cimitire –
trâni i tineri, pe-ntrecute –
i tinerii-s mai iu i din fire,
Dar tot b trânii-ajung mai iute.
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(n. 27.04.1940)

scut la Geoagiul de Sus, jud. Alba. A absolvit coala Tehnic Sanitar , Specialitatea Medicin General , la Sibiu i a lucrat
ca asistent medical la Cluj-Napoca. Membru al Cenaclului Epigrami tilor Clujeni „Satiricon” (mul i ani vicepre edinte, din
2012 pre edinte), membru al Uniunii Epigrami tilor din România i al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Cluj-Napoca.
Colaborator la toate publica iile de epigram , prezent în peste 50 de antologii i volume colective de epigram , a primit peste
100 de premii la concursurile de gen. A mai semnat: Le Blanc.
Apari ii editoriale: Epigrame (1995), Mi-e inima o epigram (2001), Mo Cr ciun cu T.V.A. (2002), Tr darea lui Hipocrat
(2004), Mare e gr dina ta, Doamn ! (2007), Clepsidra cu iluzii (2009), În cursul zilei de azi-noapte (2012).
A participat direct la organizarea la Cluj-Napoca a celor 15 edi ii ale Festivalului Na ional „Eterna Epigram ” i a îngrijit, în
colaborare, volumele colective de epigram editate cu acest prilej. Este Senior al Cet ii Cluj (2011) i Cet ean de Onoare al
comunei natale (2012).

Nostalgic
De mult de tot, ce prost eram,
Când doar de fuste m ineam,
Acum când totu-l fac cu rost,
Regret c nu mai pot fi prost!
Unui coleg complet tirb
N-are-n gur nici un dinte,
Nici m car m sea de minte
i s trag la m sea,
Îi dau eu proteza mea.
Cerere în c torie
„Am bani, o vil cu piscin ,
Buticuri, trei apartamente,
Un „Volvo” nou, pe motorin ...”
„Mi-ajung aceste sentimente”.
So iei
Te v d în fiecare zi,
Izvor de bucurie
i, Doamne, cât te-a mai iubi
De nu mi-ai fi so ie.
Odrasla
face fiul de ocar ,
De i a fost un bun student,
nu vrea post decât la ar ,
Dar ara e... în Occident!
Soacrei
a concediu minunat
Nici n-am avut ca cel în care
Am fost cu soacra mea la mare
În vara când s-a înecat.
Amintiri
in minte când s-a însurat
Ce slab era i ce calic!
Da-n scurt vreme l-a schimbat
Nevasta sa... cu un amic.

Politicieni de duzin
Din atâ ia demnitari
Cu statut de tipi notabili,
Sunt i mul i parlamentari,
Dar mai mul i par... lamentabili.
Mare-i gr dina ta, Doamne!
Cu omul ne colit i prost,
Nu lupt, c n-are nici un rost;
Dar duc o lupt infernal
Cu prostul care are coal !
Faptele vorbesc
Se-nscriu românii în prostie
La europarlamentare
prin politic , se tie,
Tot prostul poate-ajunge mare.
Op iuni
Cândva un rege ar fi dat
Doar pentr-un cal regatul sfânt.
Dar eu a da pentr-un regat
Partidul de guvern mânt.
Adaptare
În anii grei de dictatur ,
Tr iam cu lac tul la gur .
Acum, c nu mai este pus,
...Vorbim în plus!
Spirala istoriei
De dou mii de ani trecu i,
Am fost mereu sacrifica i,
Fiind de-atâtea ori vându i,
Dar niciodat cump ra i!
Coloana infinitului
De ani de zile inem post
i nu tim cât îl vom mai ine;
Nu c muncim pu in i prost,
Ci c se fur mult i bine.
Presa i gazet ria
Ziarele, în primul rând,
Nu-s scoase doar spre-a le citi,
Deci, i de-s proaste, tot se vând,
Iar ziari tii i mai i!

Istoria ne e martor
Am strâns cureaua i am fost
Popor blajin cum altul nu-i,
Dar s-o mai strângem n-are rost
Decât... de gâtul tim noi cui.
Lehamite
M-am s turat s tot muncesc
Doar s -mi justific existen a
i-a vrea i eu s huzuresc,
Dar tot mai mare-i concuren a!
Onorariu vs. onoare
I-am pus plicul în halat
Speriat c m repede,
Dar tot dânsul m-a salvat:
S-a f cut c nu m vede.
Problema pl cu elor bilingve
E o preten ie fireasc
La care, sincer, îi v d rostul:
Frumoasa limb româneasc
N-o poate înv a tot prostul!
Noblesse oblige
Be ia-i o calamitate
În care, totu i, m implic,
Spre-a evita o la itate
În fa a unui inamic.
Gra ieri
S-au în sprit atât de tare
De-o vreme legile în ar ,
i pe cei din închisoare
Au început s -i dea afar .
Epitaf
În acest cavou sinistru
Doarme-n pace-un ex-ministru,
Iar în fostul lui birou,
Doarme un ministru nou.
Epitaf dictatorului
Aici zace-un lider mare
Omorât cam f rost
De tovar ii lui care
Azi conduc la fel de prost.

Grupaj realizat de Nelu Vasile-NEVA

Autoportret
Epigramist ca Albu E
În toat lumea nu mai e:
Frumos, de tept, inteligent,
La ce-i mai trebuie talent?...
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Nelu VASILE

Constela\ii rebusiste

(fantezi
e)

ORIZONTAL: 1) ... 2) Stau între dou rânduri de porumb. 3) Seapleac sub greutate - Onomatopee pentru o mi care brusc . 4) Colecteaz apa de infiltra ie - Lucrat de la centru! 5) Reglementeaz
circula ia (pl.). 6) Asigur dezvoltarea animalelor. 7) Cutat f s
se vad vreo cut ! - Despicat dup nevoie. 8) Lucr torii p mântului
- Teodor cel lipsit de alean! 9) Ton neridicat! - Spus verde-n fa ! 10)
Istoricul bolii pacientului - Cucu’ a plecat! 11) ...
VERTICAL: 1) ... 2) Persoana din deschiderea geamului! - E de la
ar - Notare f deficien e! 3) Merge la banchet (pl.) - Intr în ap rare. 4) Clasate ultimele la sport! - Conduce echipajul pe mare (pl.).
5) ine capul sus - Se lipe te u or i se deslipe te greu - Ofert naional de banane! 6) Î i face vânt - Mai clar de-atât nu se poate. 7)
Copacul f
ramuri - Ad post pentru pescari - Legat în lan . 8)
Alifie de firm ! - Concentreaz lumina - Trecere prin ap . 9) Strat de
murd rie - Deosebit de frumoas (pl.). 10) Sunt lipsi i de gust - Exteriorul cantonului! 11) …
P.S.: La o dezlegare corect , pe man eta careului ve i descoperi
prenumele i numele unei persoane, calitatea în care este cunoscut
de c tre cititorii revistei “Constela ii diamantine”, ara în care este
stabilit i postura în cadrul colectivului de redac ie.

Dezlegarea careului: GEORGEFILIP - RASTAVURI - S - E - P - TAS - PAC - DREN
- N - S - CR - AUTOSTOPURI - CRESCATORII - TA - TAIATA - T - OLARI - C - TEO
- R - TO - N - VE - R - ANAMNEZA - CC - SOCIATADANA (GEORGE FILIP;
SCRIITOR; CANADA; REDACTOR ASOCIAT).

Nelu VASILE

i
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neva194987@yahoo.com
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Traian RUS

Nu fi mierl sup rat , of, of, of,
Nu-i robia ne-ncetat ,
Vine dalba prim var ,
Fi-va Lucaci liber iar .
Nu suspina în zadar, of, of, of,
Du-te pân la S tmar

Unde-i Lucaci la-nchisoare,
Nu vede nici cer, nici soare
i s -i spui închin ciune
De la-ntreaga na iune,
el mândru s-a luptat
Ca român înfl rat.
Doina a fost scris de înv torul George
Bocu din tarove , la sfâr itul lui iulie 1893,
i publicat mai întâi în „Foaia poporului”.
Autorul a copiat-o i a adaptat textul dup
„Hora lui Roman”, compus de Iosif Vulcan
i publicat la Pesta în revista „Gura satului”
în anul 1870. Hora era dedicat jurnalistului
Alexandru Roman, predecesor al lui Vasile
Lucaciu în lupta pentru drepturile românilor
ardeleni (Vezi Wikipedia).
Poate c nu a fi scris aceast poveste
dac nu a fi g sit, c utând pe Youtube, o
variant interpretat de Florica Duma, cânrea tr itoare prin p ile Bihorului. Am
sunat-o i mi-a spus c a auzit-o de la tat l
u, dup ce acesta s-a eliberat din închisoare. Fusese închis pentru vina de a fi fost
ran harnic, adic chiabur i, acolo, în detenie, a înv at-o de la ni te preo i greco-catolici. De altfel, melodia acestui cântec se pare
ar fi fost compus de preo i greco-catolici
întor i de la studii din Roma. S nu uit m c
i Vasile Lucaciu a fost preot greco-catolic.
Mi-am amintit apoi c în alegerile pentru parlamentul de la Budapesta Lucaciu a candidat
în anul 1907 în cercul electoral al Beiu ului,
ie ind înving tor. Poate atunci Doina s-a r spândit i în arealul bihorean. Mai mult, o Hor

Vasile Lucaciu

În buchetul cu frumuse i al vie ii mele, a
ap rut, de vreo 3 ani de zile, o floare rar ,
„Doina lui Lucaciu”, în interpretarea Andreiei
Boti , fata frumoas i colit într-ale muzicii
a cons teanului meu, p rintele Radu Boti
din Chelin a. Este remarcabil c tân ra genera ie perpetueaz cântecele noastre istorice.
Doina mi s-a pus la suflet de cum am auzit-o
i nu m voi putea desp i de ea niciodat .
Sunt privilegiat de faptul c pot în elege
aceste cântece, c tiu multe despre epoca
în care au ap rut i rolul lor în realizarea idealurilor neamului. Pu ini dintre noi pot contientiza for a lor mobilizatoare extraordinar ,
faptul c pot conduce na iunile la victorie.
ne gândim doar la avântul emo ional stârnit de Marseieza (La Marseillaise) lui Rouget
de Lisle, care i-a condus pe francezi la victorie
în 1792. i Doina lui Lucaciu a stârnit uragane
de durere i revolt fa de starea de robie în
care s-a aflat na iunea român din Ardeal secole în ir. Con tiente de acest lucru, autoriile austro-ungare au considerat-o ca un
semn al r zvr tirii. Purtarea tricolorului i
chiar folosirea limbii române stârneau represiuni aspre. Cântarea sau chiar fredonarea
Doinei putea fi motiv de întemni are, deoarece
simboliza rezisten a activ i aderen a la scopurile propov duite de p rintele Vasile Lucaciu. Interesant mi se pare i faptul c dintre
toate marile personalit i care au condus lupta românilor din Ardeal pentru dezrobirea i
întregirea neamului, „Leul de la
ti” a
devenit cel mai popular. Poporul închin doine i balade doar celor neînfrica i, celor care
se confund cu idealurile sale. Pentru activitatea i via a dedicat neamului s u, Vasile
Lucaciu a cunoscut calvarul închisorilor ungure ti: Vacz, Seghedin, Satu Mare.
Variantele doinei sunt multe. Cea cântat
de Andreia Boti :
Plânge-o mierl prin p duri, of, of, of,
Rob îi Lucaci în lan uri
Pentru sfânta libertate
De care noi n-avem parte.

a lui Lucaciu, cântat pe melodia Horei Unirii
era r spândit prin foi volante printre intelectualii i meseria ii beiu eni:
„Delegat cu cuno tin
De-ale noastre suferin e
i din vi româneasc
Dr. Lucaci s tr iasc ”
De fapt, o cercetare a ariei de r spândire
a ei ne-ar putea aduce surprize. Cred c s-a
cântat în tot Ardealul. Iat varianta Floric i
Duma:
a-mi vine uneori
i m duc la deal cu flori,
a-mi vine câteodat
i m duc la deal din piatr .
Din piatr s ias foc
i fac la inim loc.
Cânt mierla p p duri
Lucaci îi rob în lan uri,
Numai pân’ la prim var
Fi-va Lucaci liber iar .
Bat clopotile-n Ardeal
Fi-va Lucaci liber iar.
Nu fi mierl sup rat ,
Nu-i robia ne-ncetat .
În ultimul moment am aflat c i cunoscuta interpret de muzic popular , d-na prof.
Marinela Zegrean Istici, de la Gherla, are în
repertoriu Doina lui Lucaciu. Mi-a m rturisit
a preluat-o de la un fost de inut politic,
Ioan Ungur. S fi fost închisorile comuniste
academii de muzic patriotic ? Fa de varianta Andreiei Boti difer ultimele dou
strofe:
Vântu bate, frunza pic ,
Inima mi se despic
De durere i de chin
-i Lucaci la Segedin.
Seghedine, Seghedine,
Dumnezeu cum te mai ine?
Mure , Tisa, pân când
Te-or mai ine pe p mânt?
Pe 29 noiembrie s-au împlinit 91 de ani de
la moartea p rintelui Vasile Lucaciu, iar aceaspoveste a fost modul meu de a-l omagia
pentru toat jertfa pe care a dat-o pe altarul
dragostei de neam.
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Uniunea Ziari tilor Profesioni ti din România lanseaz concursul Premiile UZPR pentru
anul 2013. O competi ie profesional , adresat membrilor UZPR din presa scris i on-line,
din radio i televiziune, din ar i din Diaspora. Lucr rile ap rute ori difuzate în cursul
anului 2013 vor fi trimise la adresa de e-mail: secretariat@uzp.org.ro în format word sau pdf
pentru articole i c i, prin transfer.ro pentru sec iunea presa video, pân la data de 20
ianuarie 2014. Acestea vor fi înso ite de un formular de înscriere la concurs.
Juriul, alc tuit din profesioni ti în domeniul mass-media, va alege cele mai bune trei lucr ri
pentru fiecare sec iune. Premiile I, II, III, în func ie de notele ob inute, se vor decerna în
cursul primului trimestru al anului 2014 , într-un cadru festiv. Rezultatele concursului vor fi
publicate pe web-site-ul Uniunii: uzp.org.ro si în revista editat de UZPR.
Materialele trimise nu se returneaz . Lucr rile declarate cî tig toare vor intra în arhiva
UZPR pentru a fi folosite în programele educa ionale i de formare.
Detalii suplimentare privind concursul se pot ob ine prin e-mail, la adresa:
secretariat@uzp.org.ro precum i prin telefon, la numerele: + 40 021.317.92.25 sau
0746.137.913 (telefon mobil secretariat), zilnic, între orele 10:00-13:00.

TEMA CONCURSULUI: România ca personaj
Lucr rile, indiferent de genul publicistic în care sunt realizate, vor reflecta i explica, în
cuvinte i imagini, ideile i obsesiile României de azi, familiarul realit ilor române ti. Criteriile
de evaluare vor fi creativitatea i relevan a pentru tema concursului. Rezultatul va fi stabilit
prin însumarea notelor, de la 1 la 10, acordate pentru fiecare criteriu de evaluare de c tre
membrii juriului sec iunii respective.

CONDI II DE PARTICIPARE
I. Pentru sec iunea pres scris

i on-line

Concuren ii pot trimite un text, con inând maximum 5000 de semne cu spa ii, redactat în
limba român . Textul trebuie s fi fost publicat într-o edi ie pe hârtie sau on-line, girat de
institu ia media la care concurentul are statut de redactor, reporter sau de colaborator
permanent.

II. Pentru sec iunea c

i de specialitate/c

i de publicistic

Autorii pot participa în concurs cu un volum de publicistic sau de specialitate.

III. Pentru sec iunea presa audio
Materialele trebuie s fi fost difuzate pe lungimile de und ale postului de radio la care
lucreaz concurentul sau la care este colaborator permanent. Înregistrarea trebuie s aib
o durat de 10-60 minute, ilustrate muzical i trimis pe transfer.ro, la adresa:
gabrielarusu.pasarin@yahoo.com.

IV. Pentru sec iunea presa video
Se pot trimite produc ii cu o durat de pân la 60 de minute, care au fost produse i
difuzate de c tre postul de televiziune na ional, regional sau local la care lucreaz sau
colaboreaz concurentul.

Formular de înscriere
Nume i prenume:
Data na terii:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Titlul lucr rii:
Durata:
Data apari iei sau realiz rii:
Radac ia pe care o reprezint :
Echipa de realizatori în cazul produc iilor de televiziune.

Doru Dinu Gl van
Pre edinte UZPR
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Contemporary Literature Press,
sub auspiciile urm toarelor foruri:
Universitatea din Bucure ti, The British
Council, Institutul Cultural Român i
Ambasada Republicii Irlanda,
Anun publicarea volumului
Constantin Noica (1909-1987)
Leon D. Levi chi (1918-1991)
Editate de C. George S ndulescu
ISBN: 978-606-8366-90-6; 978-606-8366-91-3
Un cuvin el pentru pres
Doi oameni de care am fost deosebit de ata at
- intelectual i afectiv: unul, o rud foarte
apropiat , i cel lalt, un mare profesor
universitar (descendent a 17 genera ii de
preo i români get-beget).
fie dou genii diferite oare?
Nu le-am întâlnit perechea nic ieri în lumea
asta mare!
Printr-o stranie coinciden Joycean ,
ambele noastre volume apar la aniversarea
mor ii lui Constantin Noica - la 4 decembrie
1987 -, în ajun de Sf. Niculae.
Ambele volume sunt pres rate cu "filozofia"
istoriei v zut amuzant.
C. George Sandulescu
Monte Carlo, Noël 2013
Constantin Noica (1909-1987) i Leon D.
Levi chi (1918-1991), editate de C. George
Sandulescu, se lanseaz oficial la data de
miercuri 4 decembrie 2013, dar volumele pot
fi consultate i desc rcate din acest moment
la adresa de internet:
http://editura.mttlc.ro/sandulescu-noicalevitchi.html
Editura pentru Literatur Contemporan v
invit s accesa i website-ul
www.editura.mttlc.ro. Editura public
lucr ri atât în limba englez cât i în limba
român . Pentru sugestii sau comentarii, v
rug m s v adresa i Editurii,
lidia.vianu@g.unibuc.ro.

