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N.N. NEGULESCU

Puntea dintre universuri
(continuare din nr.1)

Câmpul ecranic al matricei
obiectualiste, vãzut prin fereastra
poemului Ficat locuit (2.XI.1996)
este strãpuns de energii prometeice: Simt aripile vulturelui/ Întinzând marginile ficatului meu;/
Îi simt ghearele,/ Îi simt pliscul

de fier,/ Îi simt uriaºa lui poftã de
viaþã,/ Setea lui de zbor/ Cu mine
în gheare/ ªi zbor./ Cine spunea
cã sunt înlãnþuit?
Într-o astfel de formulã imperativã a genului, sesizãm fuziunea
mythos-urilor (teogonic-elen 

Teogonia lui Hesiod, v.521-522,
zoroastrianist, indo-european, ºi a
celui cosmogonic, germanic-scandinav (gotterdammerung) cu straturile înãlþimilor ideatice; mythosuri care, acumuleazã întreaga sarcinã a tragismului canonic printr-o
tainicã alchimie astralã.
Lexicul bogat în abstracþiuni
nu suportã medierea cu mãºtile
morþii: Am experimentat/ În chinuri nemaipomenite/ Vreo ºapteopt mãºti ale morþii/ ªi toate mi sau pãrut îngrozitoare; dar moduleazã (prin strania muzicã a conceptelor) psalmodierea penitenþei:
Eu care am plâns în hohote/ Pe
ruina tuturor civilizaþiilor,/ Pe
mormanele de tãbliþe scrise/ ªi
cãrãmizi zmãlþuite,/ De ce sã nu
plâng acum/ ªi pe ruina obrazului
meu? (Mãºtile, 5.XI.1996).
Prin explorarea stãrilor limitã,
preluate din tiparul propriei existenþe - ºi care au îndurat ciocniri
atât de violente în tensiunea lor
excesivã -, transpare convingerea primarã în unitatea indestructibilã a sufletului, îndreptãþit sã
porneascã în cãutarea harismelor: Un fir de pãianjen/ Atârnã
de tavan,/ Exact deasupra patului
meu./ În fiecare zi observ/ Cum se
lasã tot mai jos./ Mi se trimite ºi/
Scarã la cer - zic,/ Mi se aruncã de
sus/ Deºi am slãbit îngrozitor de
mult/ Sunt doar fantoma celui ce
am fost,/ Mã gândesc cã trupul

meu/ Este totuºi prea greu/ Pentru
scara aceasta delicatã./ -Suflete,
ia-o tu înainte,/ Pâº! Pâº! (Scarã
la cer, 5.XI.1996).
Avându-ºi originea în voinþa
liberã, gândurile revalorificate
scruteazã cu luciditate antropologicã deriva relativismului
neputincios: Observ cu interes/
Cum se luptã instinctul vieþii/ Cu
geniul morþii./ Viaþa vine cu o mie
de tertipuri,/ Moartea are o mie
ºi una de vicleºuguri./ Ca doi gladiatori,/ Unul cu trident ºi plasã,/
Altul cu spadã scurtã./ Strivit
între logica misterioasã/A vieþii/
ªi logica misterioasã a morþii/
Sunt terenul de luptã./ Au rãmas
din mine/ Doar ochii,/ Sã vadã ºi
sã se îngrozeascã (Spectator,
6.XI.1996).
Primele trei versuri Observ
cu interes/ Cum se luptã instinctual vieþii/ Cu geniul morþii. nu
contestã Universul, ci susþine prin
El, dependenþa sa ontologicã.
Chiar dacã este Strivit între logica misterioasã/ A vieþii/ ªi logica
misterioasã a morþii spiritul poetic nu tinde în spre pervertere,
ba dimpotrivã, el îºi conºtientizeazã cu ochii vãzãtori valoarea
absolutã a trecerii, rechematã la
purificare ºi unificare de principiile sacre: alpha ºi omega. Dar
mysterium sacer conþine esenþa
metainteligenþei adevãrului ºi

continuare în pag. 17
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Jurnal de c{l{torie

Doina DR~GU}

Insula Skiathos
Anul acesta (17-26 septembrie),
am petrecut 10 zile minunate \n
Grecia, la Paralia.
Paralia, numit# [i Paralia Katerini
sau Paralia Katerinis, este situat# la
75 km sud de Salonic [i 20 km de
Muntele Olimp [i reprezint# perla
sta]iunilor de pe litoralul Greciei de
Nord. Aici sunt hoteluri mici [i primitoare, supermarketuri, magazine de
suveniruri, de confec]ii, de obiecte [i
articole de plaj#. Aici se g#sesc cele
mai multe magazine cu bl#nuri [i bijuterii din zon#. De-a lungul plajei se
afl# numeroase restaurante [i taverne tradi]ionale, cu preparate gustoase, discoteci [i cluburi de noapte.
La 7 km de Paralia se afl# Katerini,
re[edin]a ]inutului Pieria, provincia
Macedonia.
Sta]iunea Paralia Katerini se remarc# prin frumoasa biseric# ortodox# de culoare alb#, situat# chiar
pe malul M#rii Egee.
_n Paralia este [i un port cu facilit#]i pentru iahturi [i ambarca]iuni
mici.
Aproape de Paralia Katerini se
afl# Pudna, locul \n care Filip II a ob]inut o mare victorie \mpotriva grecilor,
precum [i Dion, locul sf@nt al macedonenilor, \n care Alexandru cel Mare
f#cea sacrificii \naintea b#t#liilor, [i
locul din care Apostolul Petru a pornit
\n lume, pentru a propov#dui cre[tinismul.
Printre alte activit#]i, ca de
exemplu plaj#, vizitarea ora[elor din
apropiere (Salonic, Katerini, Olympic Beach), am f#cut excursii de o zi
la Skiathos [i la Meteora.
_ntr-una din zile, la ora 500, neam urcat \ntr-un autocar supraetajat
(peste 70 de locuri) [i am pornit spre
insula Skiathos. Pe drum, ghidul (o
rom@nc# stabilit# \n Grecia) ne-a explicat despre locurile prin care treceam, precum [i despre istoricul
acestora. Peste trei ore eram \n portul Ahilio (dup# numele eroului legendar Ahile, fiul zei]ei Tethys) [i ne \mbarcam pe vasul Apolon, unde c#pitanul Dimitris ne-a \nt\mpinat cu salutul specific: kalimera (bun# diminea]a).
A urmat o croazier# de trei ore

pe Marea Egee, \ntr-o atmosfer#
admirabil#. S-au c@ntat c@ntece specific grece[ti, s-a dansat sirtaki (sau
dansul lui Zorba Grecul).
Termenul sirtaki provine de la
cuv@ntul sirtos, denumire generic#
pentru dansurile tradi]ionale din insula Creta.
Dansul sirtaki a fost compus de
Mikis Theodorakis \n anul 1964 pentru
celebra pelicul# Zorba Grecul. Filmul
Zorba Grecul se bazeaz# pe romanul cu acela[i nume scris de Nikos
Kazantzakis [i publicat \n 1946. Romanul are ca tem# prietenia dintre
un t@n#r intelectual [i Alexis Zorba,
un muncitor \n min#. Conjunctura \i
aduce \mpreun# pe cei doi [i t@n#rul
intelectual va fi marcat de personalitatea acestui personaj misterios, care
este Zorba. De[i un om simplu \n

rachiu, ob]inut# din struguri, anason
[i coriandru. Se consum# \n amestec
cu ap#, ocazie cu care din limpede
devine alb-l#ptoas#.
_n ceea ce prive[te provenien]a
numelui M#rii Egee, au existat mai
multe teorii. Se presupune c# numele ar putea veni de la vechiul ora[
Aegae, sau de la Aegea (numele unei
regine amazoniene care a murit \n
mare), sau de la regele Egeu al Atenei, care s-a aruncat \n valurile m#rii
dup# ce a crezut c# fiul s#u Tezeu a
murit.
C@nd Tezeu a plecat \n insula
Creta, spre a \ncerca s# \nving# Minotaurul, Egeu s-a temut pentru via]a
fiului s#u. Tezeu l-a lini[tit atunci pe
tat#l s#u, spun@ndu-i c# dac# se va
\ntoarce victorios din Creta, va \n#l]a
o p@nz# alb# pe corabia cu care se va

aparen]# [i needucat, Zorba (interpretat admirabil de actorul Anthony
Quinn) se remarc# prin profunzimea
g@ndurilor [i tr#irilor sale. _n]elesul
unor cuvinte ca art#, dragoste, frumuse]e, puritate, pasiune - toate
acestea mi-au fost clarificate, fiind
exprimate prin cele mai simple
cuvinte de acest simplu muncitor,
m#rturise[te naratorul. Succesul
filmului a stat la baza succesului
interna]ional de care s-a bucurat
acest dans grecesc.
Spre sf@r[itul c#l#toriei, c#pitanul
ne-a oferit c@te un p#h#rel de ouzo
(se cite[te uzo) - b#utura tradi]ional#
a grecilor. Ouzo este o b#utur# alcoolic# tare, peste 40% alcool, de tip

\ntoarce. De va fi ucis \n lupt#, p@nza
cor#biei va r#m@ne cea neagr#.
Minotaurul locuia \n marele Labirint, ce se afla sub palatul lui Minos,
\n Knossos, construit de arhitectul
Dedal la porunca regelui cretan. Cuv@ntul Minotaur este traducerea
greceasc# a sintagmei Taurul lui
Minos.
Ajuns \n Creta, Tezeu se \ndr#goste[te de Ariadna, fiica lui Minos,
cea care \l ajut# s# g#seasc# ie[irea
din labirint cu ajutorul unui ghem de
a]#. Minotaurul este ucis de Tezeu cu
o sabie magic# oferit# de Ariadna, tinerii atenieni sunt salva]i [i sco[i din
Labirint. La \ntoarcerea spre Atica,
Tezeu [i oamenii s#i uit# s# \nal]e p@n-

zele albe ale cor#biilor. Egeu vede
p@nzele negre, este cuprins de disperare [i se arunc# de pe Acropole. Legenda spune c# s-a aruncat \n mare,
[i s-a \necat, iar marea aceea a purtat
de atunci numele s#u: Marea Egee
De pe mare se vede Muntele Pelion, unde \[i aveau re[edin]a centaurii, iar Chiron, cel mai \n]elept dintre
ei, este cel care l-a crescut [i educat
pe Ahile, cel mai mare erou al Greciei
Antice. _n Grecia, to]i tinerii \[i doresc
a fi Ahile.
Am trecut prin apropierea insulei
Eubeea, a doua insul# a Greciei (dup# Creta) [i a treia din estul M#rii
Mediterane (dup# Cipru [i Creta),
insul# \n care [i-a petrecut ultimii ani
de via]# Aristotel, cel dint@i mare g@nditor al lumii care s-a preocupat cu
egal interes de toate domeniile cunoa[terii umane.
Sc#ldat# de apele M#rii Egee,
insula Skiathos este localizat# \n estul
Greciei continentale, nu departe de
]#rm. Are trei porturi [i un aeroport
interna]ional.
Insula Skiathos face parte din
cele trei insule nordice (Skiathos,
Skopelos [i Alonissos) ale grupului
de Insule Sporade, unul dintre cele
mai \nc@nt#toare grupuri de insule
din Grecia. Distan]a dintre insule nu
dep#[e[te mai mult de 14 km.
Numele insulei \nseamn# Umbra lui Athos (skia = umbra [i athos
- numele muntelui Athos). Se spune
c#, \n vechime, la apusul soarelui,
umbra muntelui Athos se vedea pe
insul#.
Patrie a marelui om de litere
Alexandros Papadiamandis, autor al
operelor }iganca, Uciga[a, Sf@ntul S#rac etc., Skiathos constituie
gr#dina Edenului c#utat# de orice

continuare în pag. 4
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continuare din pag. 3
iubitor al naturii. Aici se reg#sesc m#n#stiri remarcabile [i monumente
istorice precum Cetatea [i Bourtzi,
ce constituie locurile de p#strare a
istoriei insulei.
Skiathos are o lungime de 14 km
[i o l#]ime de 4 km. Are \n jur de
5.000 de locuitori [i se bucur# de o
clim# cald#, de tip mediteranean, cu
veri \nsorite [i uscate [i cu ierni
bl@nde [i ploioase.
Capitala insulei, denumit# tot
Skiathos, are o cetate frumoas# [i
este \n acela[i timp [i port. Cetatea
este fosta capital# medieval# a
insulei, ce dateaz# din secolul al XIVlea, c@nd avea func]ie de ap#rare
\mpotriva invaziilor pira]ilor.
Cetatea este construit# pe o
st@nc# mare, care ofer# o panoram#
impresionant# asupra m#rii [i a
insulelor vecine [i acum este unit#
cu uscatul prin sc#ri de ciment, dup#
ce pe vremuri, cetatea se lega de
insul# printr-un pod de lemn.
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Ora[ul Skiathos este construit
terasat, \n stil arhitectural tipic grecesc, casele sunt zugr#vite \n alb, iar
ferestrele, cele mai multe pline de
flori, [i u[ile sunt vopsite cu albastru,
str#du]ele sunt \nguste [i pavate cu
piatr#. Centrul ora[ului are taverne,
baruri, restaurante, magazine [i case
albe, minunat de frumoase. Turnul
cu ceas este una din atrac]iile ora[ului
[i punctul cel mai \nalt de unde se
vede superba panoram# a ora[ului.
_n timpul ocupa]iei turce[ti,
biserica a avut rolul de a-i \nv#]a pe
copiii greci limba [i scrisul str#mo[ilor
[i tot biserica era locul unde a fost
format# rezisten]a \mpotriva otomanilor. Acest rol al bisericii a fost foarte
important \n istoria Greciei [i \n toate
aceste insule ale Eladei, din acest
motiv grecii sunt foarte credincio[i,
ast#zi cei boga]i sus]in biserica aloc@nd dona]ii substan]iale, \n acest fel
biserica ortodox# greac# fiind una
dintre cele mai puternice biserici.
Pe Insula Skiathos se g#sesc 68
de plaje cu nisip fin, \ntinse pe 44 km

Pe platoul Bisericii Sf. Nicolae din insula Skiathos

Pe Marea Egee, pe vasul Apolon,
cu cãpitanul Dimitris, în cabina acestuia

de coast# marin#. Atmosfera este
tipic insular#, iar p#durile de pini acoper# insula \n propor]ie de 70%.
_n antichitate, insula a participat
la r#zboaiele persane. Mai t@rziu a
fost ocupat# de trupele lui Alexandru
cel Mare, apoi de romani. _n 1207 a
fost cucerit# de fra]ii Gyzi (din Vene]ia), care au construit pe o mic#
peninsul# o fort#rea]# numit# Bourtzi
- similar# cu fort#rea]a cu acela[i
nume din Nauplion. Citadela s-a ar#t#t \ns# incapabil# s# apere ora[ul
(numit Chora), a[a c# localnicii s-au
mutat \n Kastro (castel \n grece[te), care a r#mas singura a[ezare
p@n# la r#zboiul de independen]#,
c@nd capitala s-a mutat \napoi \n vechiul loc - unde se afl# [i ast#zi.
_n 1794, c@]iva c#lug#ri de la
Muntele Athos au \nfiin]at M#n#stirea
Evangelistria. Aceasta prezint# o mare importan]# istoric# pentru insula
Skiathos deoarece aici a fost conceput [i binecuv\ntat primul steag al
Greciei cu cruce alb# pe fond albastru.
Casele din insul# sunt toate
v#ruite \n alb, av@nd t@mpl#ria u[ilor
[i a ferestrelor albastr#. Pentru acest
lucru exist# o explica]ie. Se spune c#

\n timpul domina]iei turce[ti, grecii nu
aveau voie s#-[i arboreze steagul
na]ional (alb [i albastru). _n acea
perioad#, grecii din toat# Elada au
decis s# fac# un mare steag pentru
a le aduce aminte de na]ia lor, de
str#mo[i, s# le aduc# aminte... cine
sunt ei ca popor. Se spune c# municipalitatea, pentru a p#stra un anume
peisaj, un anume stil arhitectural, nu
permite nici unui proprietar vopsirea
casei \n alte culori \n afar# de alb.
Nu lipsesc din peisajul autohton
acele binecunoscute str#du]e \nguste
de un farmec inconfundabil, pietruite,
\n general, [i foarte frumos garnisite
cu flori de orice form# (\n ghivece,
plantate \n gr#dini sau pe l@ng# cas#,
c#]#rate pe ziduri sau at@rn@nd de
la balcoane).
Insulele Skiathos [i Skopelos au
fost gazdele platourilor de filmare
pentru muzichalul Mamma Mia.
Mamma Mia este o ecranizare
a unui celebru muzichal pus \n scen#
\n 160 de ora[e, tradus \n 8 limbi [i
vizionat de peste 30 de milioane de
spectatori \n \ntreaga lume.
Filmul readuce \n aten]ia publicului, al#turi de o frumoas# poveste,
muzica celebrei forma]ii ABBA.
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Al. Florin }ENE

De aproximativ zece ani scriitorul, cercetãtorul ºi promotorul
cultural Constantin Toni Dârþu,
preºedintele filialei Iaºi a Ligii
Scriitorilor, în mod constant ºi
periodic scoate cu ajutorul luminii tiparului câte un nou volum
din marea enciclopedie a culturii,
ºtiinþei, artei, cultelor ºi inteligenþei româneºti Personalitãþi
române ºi faptele lor-1950-2000,
care, la spre sfârºitul anului 2010,
a ajuns la volumul XLIII.
Aºa cum subliniazã în Cuvânt înainte regretatul academician Cristofor Simionescu, preºedintele de onoare al Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România
- Filiala Iaºi, aceste volume se
constituie într-un adevãrat cap
de pod peste ultimele decenii
ale secolului XX.
Aºa cum spunea autorul, cu
ajutorul lui Dumnezeu ºi al sãnãtãþii, odiseea acestui ingenios
demers va continua spre beneficiu culturii române. În cele 43 de
volume, apãrute pânã în prezent,
descoperim, aºa cum scrie prof.
dr. Leon Dãnãilã, membru titular
al Academiei Române, în deschiderea volumului despre care facem vorbire, oameni excepþionali din þara noastrã, cu influenþã pozitivã asupra profesiei
ºi comunitãþii în care trãiesc,
încearcã sã reflecte realizãrile
contemporane din fiecare zonã
de activitate ºi câmp de interese, iar regretatul prof. univ. dr.
DHC Criºan Mircioiu aprecia în
Cuvânt înainte, datat aprilie
2009, cã în aceastã enciclopedie
Sunt oameni care au aºezat
cultura ºi ºtiinþa româneascã în
rândul celor ale þãrilor europene ºi au pregãtit terenul pentru
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Zestrea culturii rom@ne conservat# \n
marea enciclopedie PERSONALIT~}I
ROM^NE {I FAPTELE LOR - 1950-2000
noile generaþii ale începutului
de mileniu.
Constantin Toni Dârþu în
Cuvânt înainte la volumul
XLIII, precizeazã: O þarã distrusã ºi dezorientatã a avut
parte de aceºti oameni deosebiþi
care s-au angajat în lupta cu
ruinele rãzboiului, cu înapoierea tehnologiei, cu o culturã a
majoritãþii, submediocrã, construind ºi lãsând în urma lor
ceva palpabil ºi durabil.
În cele 43 de volume au fost
cuprinse peste o mie de personalitãþi, dintre care zeci de membri
ai Academiei Române ºi ai altor
academii din lume, zeci de slujitori ai bisericilor, indiferent de
confesiune, zeci de profesori
universitari doctori, sute de poeþi, eseiºti, romancieri, pictori,
sculptori, muzicologi, regizori de
teatru ºi film, critici literari, actori,
cadre militare ºi renumiþi dizidenþi
politici - eroi ai neamului nostru
care au luptat pentru binele naþiunii ºi au sfârºit în închisorile
comuniste. Volume fiind un evantai policrom al spiritualitãþii româneºti, pãstrãtoare al însemnelor
acestor personalitãþi lãsate ca
moºtenire neamului la sânul
cãruia au trãit.
În ultimul volum, despre care
facem vorbire, sunt cuprinse mari
personalitãþi ale ºtiinþei ºi culturii
neamului nostru, cum ar fi: prof.
univ. dr. membru al Academiei
Române ªtefan Marius Milcu
Un aristrocat al ºtiinþelor;
Delia Corina Dan, medic primar,
doctor în ºtiinþe medicale, o luptãtoare pentru sãnãtatea inimilor
noastre; prof. univ. dr. Florea Marin, un istoriograf al memoriei
medicinii româneºti; scriitorul,
istoricul, ing. Caºin Popescu, un
luptãtor pentru drepturile istorice ale României; prof. dr. Valeriu
Achim, un inspirat cronicar al
istoriei Maramureºului; poetul,
publicistul, eseistul ºi promotorul cultural Al. Florin Þene, pre-

ºedintele fondator al Ligii Scriitorilor din România, un neobosit
luptãtor pentru democratizarea
lumii scriitorilor ºi al drepturilor
acestora; pictor, scenograf, scriitor Elena Forþu, un ambasador
al culturii româneºti în Brazilia;
prof. pictor Virginia Brãnescu,
un depozitar al sufletului românesc; inginer restaurator structuri istorice Mircea Gh. Leþiu, un
iubitor de biserici, pãstrãtoare a
istoriei noastre, sentiment rãsfrânt în reconstrucþia acestora;
actriþa Violeta Tãnasã, ºtiind cã
frumuseþea fizicã este trecãtoare,
doar cea sufleteascã rãmâne;
prof. univ. dr. ing. Valer Gabrian,
un luptãtor pentru democraþia ºi
dreptatea socialã, eseu apãrut cu
sprijinul material al pictorului Sorin Spiridon Gâtu; jurist. asist.
univ. drd. Adriana Rodica Mureºan, preocupatã de domeniul
specific României în drumul ei
spre integrare europeanã; colonel (r), aviator Gheorghe SubaGeo, aviator roman pentru cartea
recordurilor; PS. Emilian Loviºteanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
ªi volumul de faþã, cuprinzând 15 personalitãþi, ne descoperã cã aceºti oameni, slujitori ai
culturii ºi ºtiinþei româneºti, sunt
cãutãtorii acelui filon de aur
care conþine noul, ºi acest efort
trebuie consemnat ºi apreciat.
Datoritã cãutãrilor progreseazã ºi
se extinde universal culturii ºi ºtiinþei. Ei nu confundã valoarea
cãutãrii, luptã pentru a da naºtere
unor noi precepte, opere ºi tehnologii cu valoarea în sine a rezultatelor cãutãrilor. Datoritã pasiunii pentru cãutarea noului, ei
nu au uitat cã scopul strãdaniei
lor nu este noul, de dragul noului, ci utilitatea acestuia în folosul
omului ºi societãþii, inclusiv al
frumosului. Referitor la artã, filozoful grec Constantin Tsatsos
scria: Fiecare artã în parte
exprimã epoca ei. Dar vai ºi

amar dacã exprimã numai
epoca respectivã. Adevãrata
artã exprimã toate epocile,
pentru cã îl exprimã pe om.
Valoarea cercetãrii depusã de
Constantin Toni Dârþu, în a scrie
marea enciclopedie, pentru a
descoperi adevãrul în operele ºi
viaþa acestor personalitãþi, izvorãºte din iubirea de oameni, din
dorinþa de a lãsa posteritãþii
esenþa rezultatelor unor cercetãri,
a unor opere, inclusiv viaþa exemplarã a acestora. Valoarea cercetãrii care urmãreºte descoperirea
personalitãþilor ºi faptele lor se
sprijinã nu numai pe rezultatul
final al lucrãrilor ci ºi pe viaþa
acestora ca întreg, indivizibilã cu
opera. Autorul acestor volume
ºtie sã priveascã din mai multe
unghiuri ansamblul formãrii acestor personalitãþi, sã pãtrundã
frumuseþea unei opere, fiindcã îi
priveºte altfel decât matematicianul, care cautã sensul unei formule geometrice, sau decât istoricul, care cautã cauzele ºi consecinþele unui eveniment. Ultimii
doi urmãresc cunoaºterea adevãrului, în timp ce Constantin Toni
Dârþu urmãreºte înþelegerea ºi
rezultatul benefic pentru societate a demersului personalitãþilor
în a doua jumãtate a veacului XX.
Apreciind munca de sisif ºi
de cercetare a lui Constantin Toni
Dârþu, preºedintele Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu, dr.
Artur Silvestri, anunþa printr-o
scrisoare decernarea Premiului
Patrimoniului Român, pe anul
2006, acestui autor al marii enciclopedii române.
În condiþiile intrãrii în Europa
ºi a fenomenului de globalizare,
când o parte din valorile naþionale
vor trece în uitare, aceastã enciclopedie Personalitãþi române ºi
faptele lor, 1950-2000 va fi lada
de zestre pãstrãtoare a acestor
nestemate ale culturii, ºtiinþei ºi
artei româneºti. Prin aceste valori
omenirea ne va cunoaºte.
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Traian Costa  25 de ani de la trecerea
\n alt# dimensiune spiritual#
Traian Costa face parte din rândul intelectualilor cu preocupãri legate de spiritualitatea indianã, deºi majoritatea lucrãrilor sale
se referã la cultura ºi civilizaþia greacã, latinã.
Travaliul în direcþia cunoaºterii spiritualitãþi indiene se face solitar, cum s-a întâmplat
ºi în cazul altor indianiºti români, apreciaþi
pentru studiile legate de cultura ºi civilizaþia
subcontinentului hindus.
S-a nãscut în perioada interbelicã, fiind
congener cu indianiºtii: Sergiu Emil Demetrian, Sergiu Al-George, Arion Roºu.
Locul naºterii: Oradea; data: 16 ianuarie
1926. ªcoala primarã ºi cursurile liceale le
parcurge în aceeaºi urbe, între 1931-1940,
pentru ca ultimul an de liceu sã-l definitiveze
la Arad, în 1943.
În anii rãzboiului ºi postbelici - între 1943
ºi 1947 - a fost student la Bucureºti, Facultatea
de Filosofie ºi Litere. A studiat latina, greaca,
gramatica comparatã indo-europeanã, istoria
anticã, bizantinologia, arheologia, istoria
culturilor ºi filosofiei antice, istoria artelor.
Lucrarea de licenþã - 1947 - trata viaþa ºi
opera lui Valerius Flaccus; examenul pentru
licenþã latinã, greacã ºi gramatica comparatã
a limbilor indo-europene e trecut cu magna
cum laude.
Dupã terminarea facultãþii revine la Oradea, unde predã la liceu latinã ºi românã,
pentru scurtã vreme. Din 1949 devine asistent
în cadrul Departamentului de Filologie
clasicã, Universitatea Bucureºti.
Cursurile-i universitare privesc latina,
greaca, gramatica comparatã, filologia clasicã
- cursul impus de Costa se menþine ºi azi în
programa universitarã; s-au adãugat cursuri
de istoria culturilor ºi civilizaþiilor antice.
Rãmâne pânã la sfârºitul carierei lector,
amânând susþinerea doctoratului ce viza
Latina inscripþiilor din Sardinia solicitat
spre tipãrire în cunoscuta serie Roma Aeterna,
de Brill Publishing House, în Leiden.
Din cele spuse nouã, de cãtre fiica lui
Traian Costa, cu care am þinut o strânsã legãturã epistolarã - Ioana Costa - în viaþa familiei
a avut intervenit drama distrugerii casei, în 4
martie 1977. Atunci s-au pierdut manuscrisele
preþioase ale lui Traian Costa, ce vizau lumea
indianã. Dispariþia lor a lãsat urme asupra
activitãþii ºtiinþifice, ulterioare.
A lucrat la Institutul de Lingvisticã al

Academiei Române, din postura secretarului
consiliului ºtiinþific.
Devine membru al Societãþii Române de
Studii Clasice ºi al Societãþii ªtiinþifice Internaþionale Ovidianum.
Participã - în plan extern - la diferite conferinþe, congrese în Ungaria, Cehoslovacia,
Germania Federalã, Italia, la Cagliari, Sassari
- Sardinia.
În Italia, la Perugia, în 1972 va studia civilizaþia etruscilor împreunã cu profesorul M.
Pallottino. Între 1977 ºi 1981 ajunge lector
de limba românã la Halle, Germania, ºi Berlin,
la Universitatea Humboldt. Retragerea din
viaþa universitarã se face în 1988, la 62 de ani.
A trecut în nefiinþã la 1 septembrie 1995.

Traian Costa ºi critica asupra
Gramatica limbii sanscrite
 autor, Th. Simenschy
Traian Costa întocmea, nu mult timp dupã
apariþia Gramaticii limbii sanscrite, autor
Th. Simenschy, o recenzie destul de neiertãtoare, subliniind erorile rezultate, chiar ºi din
demersurile specific-tipografice. Recenzia lui
Traian Costa apãrea în tomul XI al publicaþiei
SCL, în anul 1960.
Savantul recunoaºte un merit al gramaticii amintite, anume cã, întreprinderea lui
Simenschy e un auxiliar al înþelegerii gramaticii istorice a limbilor latinã ºi greacã1 , dar,
în acelaºi timp, e în dezacord cu ideea prezentã
în prefaþa acesteia, unde se susþine cã serveºte ºi studiului limbii ºi literaturii sanskrite.
Dezacordul rezultã din faptul cã gramatica nu prezintã componentele necesare folosirii învãþãrii, precum aplicaþiile gramaticale, bucãþile de lecturã, lexicul ºi exerciþiile de retroversiune.
Prezenþa regulilor, în lipsa celor subliniate
mai sus, îl determinã pe savant la o finã ironie
academicã, concluzionând cã o astfel de concepere nu poate folosi decât celor care doresc sã studieze latina ºi greaca, mai puþin
limba ºi literatura sanskritã2 .
Cercetãtorul continuã recenzia, obser1
Traian Costa, Recenzie la Th.Simenschy,
Gramatica limbii sanscrite, Bucureºti, 1959, în
SCL, XI, 1960, p. 140)
2
Ibidem

vând cum în anumite pãrþi, textul gramaticii
lui Simenschy e identic cu al altei gramatici
sanskrite, apãrute la Berlin în 1952, autor
Stenzler A.F.
De pildã, întreg capitolul consacrat foneticii poate fi regãsit aproape literã cu literã ºi punct cu punct la Stenzler (...) din o
sutã treizeci ºi nouã de exemple ale lui
Stenzler, Th.Simenschy a înlocuit numai
optsprezece3 .
Faptul s-ar repeta în privinþa cazurilor; o
anumitã confuzie se naºte la Simenschy care
susþine cã visarga - sonor - ºi anusvara ar fi
incluse în alfabetul sanskrit, în vreme ce
Traian Costa afirmã urmãtoarele:... s-ar
pãrea cã atât visarga, cât ºi anusvâra sunt...
diftongi!4 .
În dicþionarul sanskrit-englez, apãrut prima
datã la Oxford University Press, în 1899 ºi
retipãrit la New Delhi de peste zece ori în
secolul ce a urmat, se fac urmãtoarele precizãri, privind anusvara ºi visarga: anusvara
se posteazã înaintea consoanelor, în interiorul cuvintelor, ca în termenul ansa - unde
n e transcris latin, subliniat! - sau anhati.
Se înþelege, n subliniat reprezintã adevãratul anusvara; m - trecut tot în dreptul
termenului anusvâra alãturi de n subliniat e simbolul pentru nazalizarea cuvintelor, regãsit la finalul acestora, ca de pildã în danam
ca; de asemenea, reprezintã pe anusvara,
când m-ul final e urmat iniþial de o semivocalã, consoanã ºi litera h, precum ºi în cuvintele ce formate cu ajutorul prepoziþiei
sam - unde m se transcrie latin cu punct
în partea inferioarã, sub talpã.
În cazul visarga vorbim despre un substitut pentru s5 -ul final, fiind o distinctã ºi
clarã aspiratã sonorã. Prin urmare, anusvara
m - cu punctul aferent, e o nazalã sonorã
ce se pronunþã cu gura deschisã, în vreme
ce visarga h, cu un punct sub talpa literei, este un h final ce se rosteºte în poziþia
articulatorie a vocalei anterioare.
Traian Costa subliniazã contribuþiile proIbidem, p.142
Ibidem
5
Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, New Edition - India, Motilal
Banarsidass, New Delhi, 1993, p. XXXVI
3
4
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Despre spirit, cu spirit

Citind, cu migala ceasornicarului, SPIRITUL OLTENIEI, POD
PESTE HIMERE, HOLOGRAME
PENTRU EUROPA de Dan Lupescu, te învioreazã adierea unui
iz biblic, reverberând din duhul
unor neîncoronaþi evangheliºti,
a câtorva apostoli ºi a mai multor
de tainã mãrturisitori întru adevãr.
Coaptã la jarul unor ani buni
(cum s-ar fi putut altfel?), mica
biblie a Olteniei e centratã pe
esenþial, cu destule altoiuri de
efuziune idiosincrazicã. Spaþiul
abstract al Olteniei, mângâiat de
busuiocul metafizic, se întrupeazã
în statutul unui loc hic et nunc,
ideea intrã în fermentaþie pânã la
faptã. La rândul sãu, fapta, maturizându-se în extensiune, se înnobileazã, devenind regiune, regiunea, þarã, iar þara, lume. Oltenia
nu este suprafaþã, epidermã, chip,
topografie sau hartã. Demersul
regizoral al lui Dan Lupescu, macerat într-o intuiþie ingenios cultivatã, deseneazã o structurã care
slujeºte viaþa. Citindu-se în rânduri ºi printre rânduri, se ghiceºte
un râu narativ care se potoleºte
în luncile descrierii împãciuitoare.
Toate sertarele ierarhiei structurale sunt pline cu vârf ºi îndesat
de bijuterii mãrturisitelnice ale
unei avalanºe de intelectuali:
poeþi, prozatori, pictori, critici literari, sculptori, arhitecþi, muzicieni, jurnaliºti, academicieni,
preoþi, actori. Trecutã, prezentã
sau viitoare, Mãria Sa Oltenia îºi
adunã, maiestuoasã, soldaþii sub
flamuri, sau, olteneºte vorbind,
adicã mustos, îºi adunã ca o cloþã
de aur, puii de aur.
Poliedru neºlefuit (Marian
Barbu). Oltenia devine simbol,
far, Stea Polarã, de la Vlãdicã la
opincã, fiind, simultan, avânt,
zbor, înþelepciune, elevaþie, stoicism, credinþã, artã, istorie, horã,
Cãluº, rustem, umor, haz de necaz,
fler, negoþ, muncã, luptã, demnitate, scoarþã olteneascã, adâncime,
perspectivã, diplomaþie. ªi iarãºi,
Oltenie multiplã: domneascã (a
Vâlcii), monahalã (a Mehedinþilor), senioralã (a Doljului),
profund þãrãneascã (a Gorjului).
Fiecare mãrturisitor îºi cântã
partitura ºi pleacã. Pleacã, dar rãmâne, cãrãmidã peste cãrãmidã,
întru zidirea mãrturiei de a fi, ºi

nu oricum. În volumul I, 416 pagini, format mare, dupã o lãmurire
din partea autorului, Constantin
Dumitrache face fiziognomia poetului ºi publicistului Dan Lupescu. Cele douã capitole Troiþã
în inima Europei ºi Pod peste
himere aduc la rampã voci autohtone care depun mãrturie despre aºa a fost sã fie: C.S. Nicolãescu Plopºor, Constantin Brâncuºi, Tudor Arghezi, Alexandru
Macedonski, Petre Pandrea, Victor Papilian, Rãzvan Theodorescu, Marian Barbu, Emil Boroghinã, Gabriel Bratu, Panaite
Chifu, Mihai Duþescu, Paul Everac, Mihnea Gheorghiu, Ovidiu
Ghidirmic, Ilie Gheorghe, Ion Miloº, Nicolae Paul Mihail, Mihai
Miron, Alexandru Mironov, V.G.
Paleolog, Alexandru Racu, Tudor Gheorghe, Ion Zamfirescu,
Ilarie Hinoveanu, Geo Saizescu.
Volumul al II-lea, 320 de
pagini, format mare, e clãdit pe
patru piloni ideatici: Rapsodia
pãsãrii mãiastre, Periscop rãsturnat, Spiritul Olteniei ºi Epilog deschis.
Fiecare purtãtor de mãrturisire îºi deapãnã Oltenia din inima
sa, vie, hrãnitoare, cea de fiecare
clipã. O trupã de colindãtori cântã,
descântã ºi ureazã la porþile
gazdei, Oltenia: Ilie Purcaru, Geo
Saizescu, Marin Sorescu, Dan
Lupescu, Bartolomeu Anania,
ªtefan Iordache, Mihai Miltiade
Nenoiu, C.R. Motru, P.F. Teoctist.
În finalul volumului, Simona
ªtefania Lupescu realizeazã un
panoramic bibliografic al poetului Dan Lupescu iar dr. Toma Rãdulescu în Addenda îi evocã
pe pãrinþii poetului, Constantin
I. Lupescu ºi Aurica M. Lupescu
care, printr-un act de rarã omenie
ºi dragoste faþã de spiritul zonei,
au dãruit Muzeului Olteniei
aproape 1.000 de piese, raritãþi
numismatice, paleontologice ºi
etnografice, ceramicã geto-dacicã,
inele medievale, medalii comemorative, brevete ºi decoraþii.
Moºtenindu-ºi pãrinþii, poetul Dan Lupescu dãruieºte posteritãþii, prin lucrarea domniei
sale, cele mai importante voci
spirituale ale Olteniei adunate,
pentru o clipã magicã, într-o
magnificã simfonie.

_ngerul
Nichita
Dacã memorie n-ar fi, nimic
n-ar fi. Clipele ar trece, unele
dupã altele, unice, seci, într-o
risipire fãrã margini. Fãrã clei,
fãrã mortar, fãrã aglutinare,
nimic nu s-ar þine. Memoria este
magnetul care leagã tãiþeii de
timp într-o lipie uriaºã, mãrturie
cã pe aici au trecut oameni.
Cartea lui Gheorghe Pârja,
Cãlãtoria îngerului prin Nord
este un demers proustian în care,
prin intermediul memoriei, se
retrãieºte un a fost odatã.
Nordul nu este Nordul polar,
ci partea de nord a þãrii, Maramureºul, locul unde se pune
harta în cui. Îngerul este poetul
Nichita Stãnescu, geniul blond,
ajuns legendã umblãtoare încã
din viaþã. Ideea, care se clãdeºte
cu fiecare cuvânt,este aceea cã
omul sfinþeºte locul, dar ºi locul
sfinþeºte omul.
Dacã filozofii pun generalul
deasupra individului, sufocându-l, chircindu-l, dacã filozofia
omului de rând pune pãdurea
peste copac, lãsându-l pe acesta
din urmã, oarecum, în umbrã,
cred cã misia literaturii este de
a lua copacul în braþe ºi a-l face
pãdure. Literatura, întorcând
spatele anestezicelor de orice
fel, trebuie sã se ocupe de întrebarea Cine?. Poþi fi
Cineva numai în literaturã.
Cartea lui Gheorghe Pârja
este dedicatã ºi închinatã unui
cine care ºi-a strigat singurãtatea, devenind mulþime.
Din respect nemãrginit
pentru Nichita, Gheorghe Pârja
numãrã paºii poetului prin
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Maramureº, cântãreºte cuvintele rotite ºi rostite de Nichita,
inventariazã efectele necuvintelor poetului la întâlnirea de
galã cu muþenia îngânduratã a
oamenilor din zonã, vorbele de
duh care scurt circuiteazã banalitãþi ºi mentalitãþi, întâmplãri picante care condimenteazã întâlnirile de suflet, cea
de la Liceul Pedagogic din Sighetu Marmaþiei, cea cu statuia
de sticlã a lui Bogdan Vodã, cea
cu scaunul gol pus pe scenã
pentru domnul Eminescu.
Prezenþa poetului sfinþeºte,
cu înãlþimea adâncului sãu,
câteva locuri din Maramureº:
Sãpânþa, Finteºu Mare, Baia
Mare, Sãliºtea de Sus, Borºa,
Deseºti care, la rândul lor, îl
sfinþesc pe poet prin sensibilitatea de multe carate cu care lea hãruit Domnul. Pretutindeni
poetul se simte ca la el acasã în
patria Limbii Române pe

portativul cântãtor al sufletului.
Nichita se dovedeºte a fi spectacol aforistic, sãrbãtoare, avere
de suflet, binecuvântare, mister
viu, umblãtor, vorbitor, iubitor de
neam, de limbã, de viitor, de gingãºie, de pioºenie:
Marea poezie are un singur
autor: poporul român.
Gheorghe Pârja nu este un
simplu scriptor, un scrib imparþial, ci un evanghelist care
pune har în paºii poetului-profetului Nichita, povestind lumii
despre impactul dintre o legendã, Nichita, ºi un mit, mitul Maramureºului. Locurile ºi oamenii care l-au cunoscut ºi recunoscut în cele douã întâlniri, îi
strigã numele întru îmbãlsãmarea unui a fost odatã care
va fi. Parcã se aude vorba lui
Nichita: Haida sã haidem!.
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Rug#ciunile lui Rilke

Rainer Maria Rilke

Austriac, nãscut la Praga
(1875), Rainer Maria Rilke este
considerat, aproape în unanimitate, printre cei mai mari poeþi religioºi de expresie germanã. Deºi
n-a trãit decât 51 de ani (a trecut
în cele veºnice în 1926), Rilke a
scris foarte mult. Congener cu
Fredrich Nietzsche ºi cu Frantz
Werfell, Rilke ºi-a intersectat biografia cu aceºtia, sedus de aceeaºi femeie: Lou Andreas-Salomé, descendenta unei ilustre
familii baltice. Lou a cochetat cu
fiecare dintre ei, dar nu ºi-a pãrãsit bãtrânul soþ. Refulaþi în ordine lumeascã, cei trei ºi-au regãsit echilibrul în filozofie, în poezie, în teatru.

Rilke a valorificat numeroase
motive folclorice germane ºi de
prin þãrile (multe) prin care a
cãlãtorit dupã aceea, s-ar putea
spune, Fata Morgana, dar, în
esenþã, a trebuit sã se resemneze,
scriind, spre exemplu, Viaþã ºi
cântece, în care dã expresie ºi
sentimentului de solitudine, dar
ºi aceluia de unicitate fiinþalã. A
scris meditaþii profunde despre
candoare, despre dragoste, despre moarte, despre viaþã, despre
artã. Sunt celebre, în aceastã
ordine de idei, volumele: Elegii
duineze (adicã: din Duine) ºi
Sonete cãtre Orfeu. Prozã auto-

biograficã: însemnãrile lui Malte
Laurids Brigge. Un eseu aparte
despre Auguste Rodin. ªi-a dezvãluit crezul estetic (sã nu uitãm
cã trãia în plin timpul expresionismului) în Scrisori cãtre un tânãr poet. A purtat o bogatã corespondenþã ºi a tradus din mai
multe limbi.
O fotografie care a fãcut vâlvã în epocã îi înfãþiºa pe Rilke ºi
Nietzche înhãmaþi simbolic la o
trãsurã ale cãrei hãþuri erau þinute
în mâini de Lou.
Dupã 1900, Rilke intrã în
atenþia criticii literare, mai ales,
pentru poeziile sale cu tematicã
religioasã; a ºi publicat, de altfel,
un Ceaslov (DAS STUDENBUCH,
în 1905). A fost, ºi este
(cum spuneam), considerat poetul religios,
prin excelenþã, de expresie germanã, precum Paul Claudell pentru limba francezã, ori,
la noi, Vasile Voiculescu,
Nichifor Crainic, Tudor
Arghezi, Ion Pillat.
Rilke s-a bucurat, în
spaþiul culturii româneºti, de o atenþie deosebitã. A fost tradus ºi
a fost comentat. A existat, s-ar putea spune, o
preþuire continuã în
ceea ce priveºte contribuþia sa la înnoirea poeziei veacului al XX-lea. Curios
lucru, s-a vorbit despre lirica sa
de inspiraþie religioasã chiar ºi
în timpul comunismului (cf. Mic
dicþionar enciclopedic, 1978, p.
1628).
Nu-mi propun, acum ºi aici,
sã fac un studiu comparatist
asupra traducerilor din lirica religioasã a lui Rilke, chiar dacã ele
au fost (sunt) semnate de nume
de rezonanþã (Lucian Blaga, ªtefan Aug. Doinaº, N. ArgintescuAmza, Al. Philippide). Consemnez strãdania d-lui Mihail Nemeº, de a face cunoscutã în limba
românã prima parte din Ceaslo-

vul lui Rilke, un trudnic, ºi de
luat în foarte serios, aducãtor, în
limba românã, a unor sonuri din
limba universalã. ÎI situez în
descendenþa (compania) lui A.E.
Baconsky, Mircea Ivãnescu,
Marin Sorescu. Rugãciunile tipãrite de Ed. Anastasia, Bucureºti, 1998, în traducerea d-lui
Mihail Nemeº, se disting prin
acurateþea limbii române folosite,
prin fluenþa rostirii ºi - meritul
editurii! - prin aºezarea în paginã.
Rilke îºi dateazã rareori cu exactitate momentul scrierii uneia sau
alteia dintre rugãciuni; noteazã,
de exemplu, ziua ºi luna, starea
vremii, momentul inspiraþiei, pretextul acesteia etc. Iatã câteva
exemple: în seara zilei de 20
septembrie, când, dupã o lungã
ploaie, soarele a trecut prin pãdure ºi prin mine; ori în aceeaºi
searã, când din nou a bãtut vântul ºi s-a înnorat; în aceeaºi
searã; în pãdure, pe 22 septembrie; la 1 octombrie, Rilke
scrie nu mai puþin de ºapte rugãciuni. Cine are dorinþa de a ºti
despre ce an este vorba poate
afla dintr-o datare de la pag, 10:
1899. Monahul în care s-a dedublat Rilke precum, mai târziu,
Umberto Eco în Adso, din Numele trandafirului, închinã, la
miezonoptime urmãtoarea rugãciune: Tu nu eºti prins decât prin
faptã / ºi mâine Te lumineazã; /
un oaspe-i orice simþ ce aºteaptã,
/ din lume vrând sã iasã. // Scornit e orice bun simþ, ºi fine / simþim
hotarele adânci / ºi cã-ncordat,
ah, unu-l þine - / cerul se dãruie
atunci: / de-ales nu-i sub porunci.
// TU unde eºti nu vreau sã ºtiu,
/ vorbeºte-mi de oriunde; / smerit
evanghelist, tot scriu / ºi uit sã
mai privesc de unde / curg vorbele profunde. // Spre tine totuºi
vin mereu, / mi-e umbletul în toi,
/ cãci cine eºti Tu, cine-s eu, / de
nu ne înþelegem noi?. La 4 octombrie la amiazã, monahul din
Mãnãstirea Anarghirilor, smerit îi trimite o scrisoare Mitropo-
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litului în care îi comunica faptul
cã viaþa îi este ca un veºmânt, cã
se roagã, cã îl picteazã pe sfântul
Nicolae, dar cã i-au cãzut sub
ochi ºi cãrþi cu întâmplãri reale,
/ madone-n viziuni accidentale,
biserici cu imagini zvelte ºi-1
roagã sã fie turn la-ndãrãtnicie.
ªi-i mai scrie monahul ierarhului
sãu: sunt un biet om de rând.
ªi semneazã Apostol, cel de pe
urmã monah.
Religiozitatea lui Rilke n-o
poate pune nimeni la îndoialã; de
altfel, în strãfundul fiecãruia dintre oameni existã cel puþin un
sâmbure de religiozitate. Homo
religiosus este o realitate pe care
n-o mai poate contesta nimeni.
Malraux spunea - ºi fraza aceea
a devenit celebrã - cã secolul XXI
ori va fi al credinþei, ori nu va mai
fi. Acum un secol, Rilke intuia,
fãrã a îmbrãca aspra rasã monahalã, cã numai prin rugãciune
poþi ajunge la Credinþã. Traducãtorul, domnul Mihail Nemeº,
se dovedeºte eminent, aducând
în spaþiul culturii noastre aceste
rãscolitoare confesiuni.
Când îºi va asuma cineva traducerea liricii religioase româneºti în limbi de circulaþie internaþionale? Ar vedea atunci toatã
floarea cea vestitã, ºi a Vestului,
ºi a Estului, cât de valoroºi sunt
psalmii scriºi la gurile Dunãrii
ºi cât de profunde sunt rugãciunile semnate de autorii
români.
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Mariana ZAVATI GARDNER
(Anglia)

Dis-de-dimineaþã
Hai sã dansãm dis-de-dimineaþã
când peºtii împung torentul
de-a lungul lemnelor plutitoare
Hai sã dansãm dis-de-dimineaþã
când lacrimi noi scapã
din latexul copacilor de cauciuc
Hai sã dansãm dis-de-dimineaþã
când lumina se pune pe vâslit în bãrci
ºi ploaia sare peste ocrul pãmântului
Hai sã dansãm dis-de-dimineaþã
când baba numãrã scoicile
ºi umbre se strecoarã la gaura cu apã.
Culori in departare
Roº ºi alb
Pe trupuri
Sunete de copite
În depãrtare
Roº ºi galben
Pe chipuri
Sunete de copite
În depãrtare
Roº ºi galben
Pe obiecte închipuite
Sunete de copite
În depãrtare...
Galben ºi negru
Pe cioplituri sacre
Sunete de copite
În depãrtare...
Zugrãveli cu întâmplãri
Din Înfãptuire
În peºteri
Sunete de copite
În depãrtare...
Zugraveli cu întâmplãri
Din Înfãptuire
Pe feþele stâncilor
Sunete de copite
În depãrtare
Zugrãveli cu întâmplãri
Din Înfãptuire
Pe scoarþa de copac
Sunete de copite
În depãrtare...
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Poezii din Jurnalul
Juliei May
Închipuiri
Lasã-mã sã mi-l închipui
Pe Marindi
Cum se lupta cu ºopârla
Lasã-mã sa mi-l închipui
Pe Marindi
Câine din timpul Înfãptuirii
Lasã-mã sã mi-l închipui
Cu pipa din lut
Pãstratã de Cangurul Gigant
Lasã-mã sã mi-l închipui
Cu pipa sacrã din lut,
Pictat pe faþã ºi pe corp
Lasã-mã sã-mi închipui
Cum Wirroowaa
Implora pe Marele Spirit
Lasã-mã sã-mi închipui
Focurile de tabãrã
Iniþiate de strãmoºii Închipuirii

Inundaþii
Înfãºatã strâns în pânza-ngheþatã Nisipuri umblatoare se-adunã
La gura raului
Unde se-adunã bãrcile
- Mamã, þine-mã de mânã
- Te-aº þine, dacã aº putea.
Înfãºatã strâns îân alabastrul rãsuflãrii Case de pe vremuri
Se-nghesuie sub
Ciopliturile adânci ale apei
- Mamã, mi-e frig
- Te-aº înfãºa strâns, dacã aº putea

Amestecul
Asta-i bucãtãria mãmicãi
O masã din stejar geluit
Pe-o duºumea cu dale
Nãri alertate exploreazã
Migdale, marþipan ºi zahãr
Înghesuite pe o farfurie de þarã
pe buffet
vechea carte de bucate-a mãmicãi
cu pagini unsuroase
mâinile ei de farmacist controleazã
temperature ingredientelor
mai trebuiesc câteva minute
o bucatã groasã din ciocolatã
o urmãreºte din flanc
gata sã se topeascã
în bucãtãria moºtenitã
cu regulamente de alchimist
ºi invenþii zilnice

Cris
tina
Opr
ea

Înfãºatã strâns în mâini aeriene Vântoase nemernice înfulecã
Pustietatea în derivã
Cât ochii pot sã cuprindã
- Mamã, am picioarele ude
- Le-aº usca, dacã aº putea
Înfãºatã strâns ºi lãsatã sã se-nmoaie Nori de plumb iau cu asalt
Pãºunile care pier
Dincolo de orizont
- Mamã, hainile-mi sunt ude
- Te-aº schimba, dacã aº putea
Înfãºatã strâns în somn fluid Umbre sunt prinse în noduri cu sfori
Lângã vitrege ape ce muºcã
Din cãrpmida caminului
- Mamã, sunt udã pânã la gât
- Te-aº sãlta la deal, dacã aº putea
Înfãºatã strâns Gura cãscatã a apelor
Duce la vale o jucãrie din argint
De ici colo... din loc în loc...
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Documentar inedit \n imagini

N.N. NEGULESCU

1

Geneza
lui Brâncuºi
De mã-mpart, în nemurire
e nervura mea sãpatã
mã voi trece printr-o poartã,
pasãrea zvâcneºte-n daltã
templul oului fecund
vinovat de-atâta piatrã...
Elegie la masa tãcerii
lui Brâncuºi
Într-o patrie de nea
mã ardeam în poezie
nimeni nu voiam sã ºtie
de din ce iubeam aºa...
printr-o POAERÃ de SÃRUT
la o MASÃ de TÃCERE,
cât simþeam cum ai crescut
dintr-o ºoaptã de durere;
poatr nins, poate târziu,
eu venit din niciodatã
îþi strigam adânc în piatrã
neastâmpãrul divin.
Scrisã pe MASA TÃCERII,
într-un februarie inocent al lui
1985

3

2

Cele 2 poezii dedicate lui
Brâncuºi se aflã publicate în
volumul de poeme Sfera rostirii

4
Hobiþa, Gorj, 1981

5

Foto 1,2,3,4 - Casa memorialã Constantin Brâncuºi
Foto 5 - Scriitorul N.N.Negulescu (dreapta) împreunã
cu prof. Ion Blendea, muzeograf.
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Scrisoare cãtre Dumnezeu

Alina CHE{C~

Aºeazã, DOAMNE, pe umerii mei
tristeþea întregii lumi.
eu sunt puternicã, DOAMNE
ºtiu sã transform râurile de sânge în curcubee
pe care sã ieºim la promenadã cu toþii
de Crãciun, de Ramadan, Hanuka sau Diwali
DOAMNE, ia din zilele mele ºi fã-le
sânge curat pentru muribunzi
sevã pentru pãduri ºi apã vie
pentru toate vieþuitoarele pãmântului
Ia din poezia mea ºi dã-o celor ce doresc rãzboaie
convinge-i cã singurul rãzboi trebuie sã fie
cel pentru supremaþia bucuriei.
ia din aerul meu, DOAMNE
ºi îmbracã Planeta în miros de flori.
ia-mi vãzul ºi fã din el
covoare pentru rugãciuni.
ia-mi hrana ºi somnul
ºi fã din ele ogoare ºi pãduri nesfârºite.

Caravanserai
Am traversat nisipurile
prin oaze mi-am aºternut
poemele ºi iubirile
prin Dumnezeu
mi-au înverzit
binecuvântatele insule
Eu nu cãlãtoresc
prin lumea asta
ci prin constelaþii divine
mi-am petrecut
ultimele vieþi
iubindu-mã
cu duhurile
nisipurilor
lãsându-mi sângele
prin temple de aur
colecþionând idoli,
înãlþând castele
sã-mi adãpostesc
propiile vise
DEASUPRA MEA
BÂNTUIE
AMORURILE
CU ARIPI DE ULII
prãduindu-mã,
hrãnindu-se
din mine cu lãcomie
trupul meu
e o adevãratã Agora
unde prinþii poposesc
la lãsarea serii
ºi mai pun
câte-o cãrãmidã
pe Altarul Soarelui
MEREU
ÎNTRE DOUÃ LUMI
TREC PRIN VIAÞÃ
ÎN CALEAªCA DE AUR
A FARAONULUI
nu vreau sã ºtiu
unde se terminã realul
ºi unde-ncepe mirajul

Florin Mãceºanu
Odyseea din noi

Îþi dau ºi amintirile, DOAMNE
sã faci din ele iubiri mai mari decât viaþa.
ia-mi cãrþile, dar fã-i pe copiii lumii
sã trãiascã într-o eternã poveste.
ia-mi prietenii ºi fã-i îngeri la dreapta Ta.
ia din anii mei ºi dã-le lor veºnicia, DOAMNE.
ia-mi sufletul ºi împarte-l la ºase miliarde
dar lasã-i pe toþi sã cânte, sa viseze ºi sã râdã.
IA-MI TOT CE AM, TOT CE ªTIU, TOT CE IUBESC
ªI DÃ-LE OAMENILOR
TOT CE POT AVEA
TOT CE POT ªTI
ªI TOT CE POT IUBI

Eu nu mai calc de mult pe pãmânt
paºii mei sunt înalþi
mereu mai înalþi
din poeme ºi clipe
mi-am fãcut o cale nevazutã
spre iubiri adorate
am alergat kilometri de timp
am construit o mare a mea
pe care corãbiile m-au dus
spre zeii anilor tãi
spre insule necunoscute
cu iluzia þãrmului oglindit adânc
în Paradisul din mine
S-ar cuveni sã scriu imnuri eterne
pentru paºii ce-i laºi
prin sângele meu
în ultima noapte dintre minarete
luna plinã a devenit nemuritoare
APÃRÃ, DOAMNE,
ODYSEEA DIN NOI,
SPERANÞA CÃ MÂINE
IUBIREAVA DESCHIDE
PORÞILE LUMII....

Florin Mãceºanu - Renaºtere
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continuare din pag. 6
Janet Nic# \n dialog
prii ale lui Simenschy, puþine în comparaþie
cu cele aflate în gramatica lui Stenzler. Recu Florentin Smarandache
marcã inconsecvenþa, exprimarea neglijentã
12

ori neclarã, semnalând greºelile de tipar ce
pot deruta pe studentul care ar dori sã foloseascã gramatica drept instrument de lucru.
Entuziasmul savantului e ponderat pânã la
final, când întâlneºte douã indice, unul sanskrit,
altul de materii. Reþinerea e determinatã de
faptul cã destui termeni din limba sanskritã
nu se regãsesc aici, oferind câteva exemple:
agni pasu, vâri madhu, sakti ºi pati etc.
Finalul e tranºant: Gramatica limbii
sanscrite a lui Th.Simenschy nu poate fi
primitã ca o lucrare originalã ºi utilã6 .
6

Traian Costa, op.cit., p. 142-143
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Janet Nicã: Ce face oltenii în America?
Florentin Smarandache: pe aici face frig
Janet Nicã: pe la noi e nasol la sol
Florentin Smarandache: nu mai e nici un rasol?
Janet Nicã: avem þurþuri ºi în suflet
Janet Nicã: respirãm zãpadã ºi gândim ger
Florentin Smarandache: dragoste la zero grade!
Janet Nicã: grade,grade, dar degradate, foaie verde trei granate
Florentin Smarandache: In Shal Allah! [= dacã o vrea alah, fiindcã tot îi scriam unui
amic în egipt]
Janet Nicã: foaie verde ca zãpada, ruginitu-mi-s-a spada ºi mã rade baba Rada
Florentin Smarandache: sã alegi ce nu-i de ales din aceste dialoguri pentru anticartea
noastrã
Janet Nicã: aleg sã alerg, sã scriu ºi sã ºterg
Florentin Smarandache: eu am publicat un volum de aut-arta, intitulat cea mai proastã
artã din lume, vezi-l-ai la: http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/outer-art2.pdf
deci sã scoatem o carte-dialog asemãnãtoare?
Florentin Smarandache: sã dãm apã la moara (de vânt) a duºmanilor
Janet Nicã: noi ne dãm în vânt dupã furtuni
Florentin Smarandache: foaie verde de albastru / mã doare un cal mãiastru [cine-a
scris aºa, nichita?]
Janet Nicã: unul care nu avea nume ºi i-au zis... Nichita
Florentin Smarandache: iar pe unul care are nume, ca mine sau ca tine, îl cheamã
anonimu
Florentin Smarandache: nu mi-ai spus dacã am mai avut onoarea sã mã-njure careva,
vreun duºman-prieten?
Janet Nicã: cred cã sunteþi prieten cu toatã lumea pentru cã nu vã mai înjurã nimeni
Janet Nicã: s-a instalat entropia peste toantã România
Florentin Smarandache: în românia este un haos bine organizat, ºi o ordine
dezorganizatã de cei din afarã
Janet Nicã: aþi vrut sã fiþi perfect, iar acum suportaþi consecinþele
Florentin Smarandache: sunt perfect în imperfecþiunea mea
Janet Nicã: sunteþi prea deºtept, ca sã fiþi inteligent
Florentin Smarandache: sunt diplomat în nediplomaþie - asta-i deficienþa
Janet Nicã: un om inteligent e cel care îºi dã seama cã nu-i foloseºte la nimic sã fie
deºtept
Florentin Smarandache: cum mai e viaþa la þarã de duiliu zamfirescu?
Janet Nicã: pe la noi se zice Diliu Zamfirescu
Florentin Smarandache: dilii-s la conducere
Janet Nicã: nu e specialitatea noastrã sã avem ciulinii Bãdãranului?
Florentin Smarandache: adevãrat, acum e vremea oportuniºtilor.
Janet Nicã: cei veniþi cu pluta ne duc cu preºul
Florentin Smarandache: ce vreme a inculþilor a fost pe vremea comuniºtilor, dar ce va fi
acum va întrece totul!
Janet Nicã: nu ºtii cã grota grohãie grozav?
Florentin Smarandache: ce mai face amicul-inamic al meu tudor negoescu?
Janet Nicã: l-a coprins entropia
Janet Nicã: viseazã în suc propriu ca precum castravetele în borcanul de morãturi
Florentin Smarandache: am auzit cã s-au luat oficialii culturalnici ºi de caragiale. de
ce?
pe eminescu înþeleg de ce-l înjurã, din cauza eseurilor sale politice.
Janet Nicã: pe Emin cã era prea serios, pe Cara cã era prea neserios
Janet Nicã: românii, la ordinul ãla de afarã, trebuie sã demoleze ceva
Florentin Smarandache: dã-mi exemplu de înjurãturi despre caragiale
Janet Nicã: prost, vulgar, balcanic, mahalagiu cretin
Janet Nicã: e vremea demonlatorilor
Florentin Smarandache: ºi cine-i demoleazã pe demonlatori?
Florentin Smarandache: denigratorii româniei sunt astãzi la mare cinste
internaþionalã
Janet Nicã: pupinfundiºti internaþionali uniþi în buget ºi-n nesimþiri
Florentin Snarandache: MM e la o lansare de revistã BURIDAVA. Când vine ºi îºi
revine, vã apeleazã
Janet Nicã: sã mã apele-ze
Janet Nicã: ale mele cãrþi de pe site sunt în format pdf
Florentin Smarandache: sunt scanate, ori convertite din word?
Janet Nicã: din word. sunt bune ambele amândouã variantele
Florentin Smarandache: plec la cumpãrãturi necumpãrate
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Al. Florin }ENE
Horã târzie în sat de pescari
Casele noastre s-au întors cu faþa
spre icoana apelor
rãsucind cadranul orelor târzii.
Ne-am adunat pe grinda orizontului
când se mai aude cântecul sapelor,
sãrind în horã cu clipele ferecate
în cãlcâie,
dansãm cu tâmplele rãzmate
de luna
ca o lãmâie,
ºi apele ne furã din umbrã;
ne trecem iubita dintr-un braþ
în altul,
ca valul din vâsle în vâsle.
Bãrcile au adormit cu nasul în nisip
dar au rãma ºi ele cu apele în vise
ºi râdem cu toþii ameþind focul
care lumineazã casele întoarse
spre noi
aºteptând norocul.
Ne cheamã ferestrele
ºi le rãspundem tãcuþi,
plecând perechi,
uitând câte-un sãrut în zãri
ºi pe cãrãri...
Gara poeþilor
Noaptea mã buzunãreºte prin locuri
unde nici iarba nu creºte
ºi vorba ce-o spunem prin docuri
cã de la coadã se curãþã un peºte
e un adevãr la baza cãruia sap
sã înþeleg cã peºtele se-mpute de la cap.
Luna, monedã ruginitã se strecoarã
în portofelul meu îngãurit
de zornãie lumina într-o garã
unde trenul, încã n-a sosit
nerãbdãtor o iau cu halta înainte
pe miriºtea de cuvinte.
A rãmas trenul în câmpie,
gara abandonatã în poezie,
de atunci cu peronul mã tot duc
bãnuþul lunii sã-l apuc
când prin noaptea buzunãritã de scaieþi
trece un tren de cuvinte cu poeþi.
Luna îmi îndeasã bãnuþi de lucie
În buzunarul umflat de sãrãcie.
Iar umblã verbul prin fraze, descãlþat,
Când trag gara dupã mine pe uscat.
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Adevãrul din proverbe
Roua osia dimineþii o unge
Cine se scoalã de dimineaþã
departe ajunge!
Aud un zgomot precum o piuã,
Deschid fereastra; se crãpa de ziuã!
Am întins mâna dupã ceas, fãrã cuvinte,
Nu l-am gãsit; o luase înainte!
M-am îmbrãcat, încerc pãlãriile pe rând
ªi nu mã încap; mã sculasem cu noaptea în cap!
În mina de aur lucrez
Cioplesc în cuvânt
Lãmpaº, luminã, soartã,
Crez!
Munþii noºtri aur poartã,
Poeþii nu cerºesc din poartã
în poartã!
Tânjesc dupã soare
ºi mor în picioare.
Balada bradului de Crãciun
Pomul de iarnã uscat
Alcãtuirea bradului la loc,
Muntele iar l-ar fi înãlþat
Dacã amintirea n-ar fi ars în foc.
Imaginea lui adunã bucurii
Lumânãrile ard, sunt prea sus,
Ele urcând în rãsãritu-i azuriu
Aprinzând visuri spre apus.
Din brazi coboarã dulciuri la copii,
Seva lor aduce pãdurile în case.
Sãniile trase de reni stârnesc nostalgii
In cioturile pe coline rãmase.
ªi brazii lepãdându-se de topor
Brusc ºi-aduc aminte de un gând
Revin miei la rãdãcina lor,
Însã pãdurea e departe,luminând...
Bucuria noastrã e plânsul brazilor tãiaþi,
În lumea lor n-au cum sã mai fie,
Au mai rãmas pe munte câþiva fraþi,
Tremurând pentru Crãciunul ce-o sã vie.

Cristina Oprea
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Arma sinelui
Dupã o povestire rabinicã
Pe treptele de cuvinte
ale babilonului
mielul a urcat
în cer
cu-n tremurat
de verbe sub blanã,
ca o arsurã de fier,
ºi i-a spus lui Dumnezeu:
- Creatorule, ai fost nedrept
cu destinul meu!
Mi-e teamã cã pier,
cã nu mi-ai dat nici-o armã
sã mã apãr de duºmani,
nu mi-ai dat coarne
ca la cerbi ºi elani;
nici în urechi vreo alarmã;
nici colþi, nici gheare;
nici forþa elefantului
cu trompa croind cãrare;
nici ca ariciul sã am þepi
ascuþite ca razele de soare;
nici mãcar
fuga iepurelui prin mãlai
sau galopul de armãsar
Dumnezeu a stat
pe gânduri puþin
i-a oferit sã probeze
(nu ca niºte proteze)
pentru dinþi venin,
colþi, þepe, gheare,
sã poatã înfrânge
chiar setea de sânge
a vânãtorului din rãzoare.
...Nici una din aceste arme
nu i s-au potrivit.
Atunci, El, mielului i-a spus:
- Îþi dau o armã sã reziºti
înzecit!
- Te implor! Mielul s-a rugat nespus,
de s-a cutremurat ºi zarea.
Iar Dumnezeu i-a zis de sus:
- Primeºte de la mine ca armã
rãbdarea!
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Scriitorul N.N. Negulescu \n coresponden]e tezaurizate
Artur Silvestri  N.N. Negulescu
26 Aug. 1986,
Bucureºti

Înþeleg ºi nu înþeleg tonul scrisorii dumitale, care e când dezamãgit, când
iritat; ºi eu am avut atâtea deziluzii încât pe cei care simt cã sunt trãdaþi, dar
fãrã vinã, îi înþeleg mai bine decât îþi imaginezi. Dar sã ºtii cã nu ai dreptate ºi
bãnuiesc cã e o neînþelegere. A propoz de cronica la expoziþie þi-am spus la
telefon cã nu am nimic împotrivã, atâta doar cã I.S. nu a dat nimic ºi nici nu a
promis cã va da, atunci când l-am întrebat dacã e la curent cu aceastã idee. Nu
pot sã public ceea ce nu este, e un fapt elementar.
ªi pentru cã suntem la capitolul alþi bârfitori, sã nu-þi imaginezi cã sunt
naiv: ºtiu mai bine decât îþi închipui cu cine am de-a face! Atâta doar cã existã
indivizi care trebuie încercaþi, spre a le rupe coloana vertebrala în mod definitiv
atunci când nu o au prea tare. În rest, sentimentele mele fatã de dumneata sunt
intacte. Vreau sã înþelegi cã, având un an greu, cu multe obligaþii publice (care
mã obosesc mult ºi mã încurcã) nu mai am vreme ºi de treburile altora, oricare
ar fi ei ºi oricât i-aº preþui.
Adaugã la aceasta ºi obligaþia editorialã de a preda douã cãrþi mâine ºi vei
înþelege totul. Am un nou numãr de telefon acasã /: 5039. E un semn de simpatie,
acesta, ºi ia-l cum se cuvine.
Cu preþuire,
Artur Silvestri.

Artur Silvestri  N.N. Negulescu
13 Ian. 2008,
Bucureºti
Dragã Nicolae N. Negulescu,
Am trimis acum câteva minute eseul promis; face parte dintr-un volum în
lucru, pe care îl voi publica în aceastã primãvarã. Nu am putut face mai mult
cãci de douã sãptãmâni am o stare de sãnãtate nu tocmai bunã ºi lucrez
foarte puþin. De aceea nici nu am rãspuns la telefon ºi te-aº ruga sã mã ierþi.
Sper sã mã înzdrãvenesc mai curând cãci îmbunãtãþiri existã dar sunt lente.
Revista Raþiunea, pentru care mulþumesc, mi s-a pãrut închegatã ºi
bine aºezatã pe picioarele ei. Îi doresc ani mulþi ca ºi Domniei Tale.
Cu drag ,
Dr. Artur Silvestri
www.artur-silvestri.com
professeur-visiteur de Gestion Immobiliere &expertise patrimoniale
Universite Francophone Internationale-Bruxelles
Bureau de Bucarest (Roumanie):
Association Roumaine pour le Patrimoine (ARP)
10, rue Ciprian Porumbescu, Bucarest, code 010652
tel/fax: 0040/21/317.01.14
GSM (portable): 004/0744 38 68 46 004/0744 38 68
E-mail:artur.silvestri.contacte@gmail.com
artur_silvestri@yahoo.fr
Publicaþii ARP (bibliografie zilnica): www.analize-si-fapte.com

Artur Silvestri

Stimate domnule Negulescu,
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Scriitorul N.N. Negulescu \n coresponden]e tezaurizate
Academician Constantin Bãlãceanu-Stolnici  N.N. Negulescu
5 Ian. 2008
Bucureºti
Mult stimate domnule Negulescu
Îmi face o deosebitã plãcere sã vã trimet Recenzia pe care cred cã are sã vã
mulþumeascã. Din pãcate mi-aþi redus totul la o paginã în care e greu de prezentat
toate nestematele pe care le-aþi pus în volumul Dumneavoastrã.
Tot odatã vreau sã vã mulþumesc pentru felicitãrile trimese ºi sã vã rog sã primiþi
ºi urãrile mele pentru un An Nou cu fericire multã ºi noi realizãri care sunt un câºtig
ºi pentru noi care le savurãm
Cu cele mai bune gânduri
C. Bãlãceanu Stolnici

Ionuþ Caragea  N.N. Negulescu
27 Ian. 2008
Canada

Constantin B#l#ceanu-Stolnici

Frate de cuvinte ºi trãiri, Nicolae,

Ionu] Caragea

am citit de câteva ori ºi cu mare atenþie recenzia ºi te felicit pt precizia laserului
critic, mulþumindu-þi pt rãbdarea ºi bunãvoinþa dumitale. Am operat ºi corecturile
necesare ºi te rog sã le ai în consideraþie înspre publicarea la ziar. Drept pt care îþi
trimit textul corectat.
Dupã ce va apãrea ziarul, îþi cer acordul ca aceastã recenzie sã fie trimisã spre
câteva publicaþii cu care colaborez, cu precizarea sursei si a numelui dumitale.
Îþi mulþumesc pt încurajãri, eu voi rãmâne om vertical înspre puritatea poeziei.
Cu mult drag,
Ionuþ Caragea

Corespondenþã primitã de scriitorul N.N. Negulescu
de la Palatul Elisabeta
SECRETARIATULMAJESTÃÞII SALE REGELUI
Bucureºti,
30 iun. 2008
Stimate domnule N.N. Negulescu,
Majestatea Sa Regele Mihai I al României m-a împuternicit sã vã mulþumesc
cãlduros pentru amabila scrisoare însoþitã de cartea Ochiul de foc, al cãrei
autor sunteþi, trimise la Palatul Elisabeta în luna mai a.c. în atenþia Majestãþii
Sale.
Regretãm întârziatul rãspuns datorat numeroaselor evenimente la care au
participat membrii Familiei Regale în lunile mai si iunie a.c.
Majestatea Sa Regele mi-a dat plãcuta misiune sã vã felicit pentru publicarea
cãrþii ºi sã vã doresc succes în proiectele viitoare.
Vã rog sã primiþi, stimate domn, încredinþarea alesei mele consideraþii.
Alice Ionescu
Secretar Executiv al Majestãþii Sale Regelui
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Constela]ii diamantine, medalion liric
În fereastra Universului
De când am deschis munþii
cu atâþia fluturi pe mine
mi s-au oprit vorbele
de praf luminos
în fereastra Universului
Era ca ºi când
mã privea steaua
pe care stam
din crucea viitorului
Ain steaua urechii drepte

Tatã Logos
Steaua de triumf
a mãrgãritarului
înalþã alama templului.
Ochii înþelepciunii
deschid porþile
celor patruzeci ºi nouã
de focuri.
Amin, Amin, zic vouã!copii planetari,
dintre marile vieþi
una e
puntea curcubeului ºi vã aduc
lumina ei nedezvelitã.
Vã învãþ sã beþi
licoarea lui Sirius
pentru însetare,
Vã învãþ sã beþi
licoarea lui Venus
pentru însetarea
triunghiului suveran.
Mã împart vouã
prin cele trei
spirite supreme,
Mã împart vouã
prin cele ºapte
spirite radioase,
mã împart vouã
prin esenþa spiralei.
Tatã LogosDomn al Lumilor,
Domn al Inimii
Vieþilor arzãtoare
din inimi,
zbor Visul Tãu
din interiorul Cercului,
zbor mãreþia
întreitei recunoaºteri,
zbor ashramul
gravat
de cele ºapte raze,
zbor Taborul
cu aripile Vãrsãtorului.
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Mã cheamã pe limba pãsãrilor
cântecul rãmas rege
sã cunosc odatã nemurirea
lãsând urme în viaþa
deschisã drumurilor
Îl caut munte cu munte
dupã rânduiala semnelor
Îl caut prin oul apelor
ºi El e cu mine
de la naºterea Lumii
în arborele gânditor
din steaua urechii drepte
Trezit în adevãr
Mã uit la mine
prin luna
dintre sprâncene
care face-n Ceruri
semne
Ah, cum ne mai
oglindim
ea în eu ºi-n noi
sublim!

Zi înaltã

Trecerea eului

De atâta armonie
la nordul poemului
îngenunche oceanele;
pentagrama sceptrului coralier
þine aprinsã mama inimii
focului sacru
din respiraþia cãreia
ºi-au luat naºteri.
E o zi înaltã
din cele ºapte 
fãcute ºi fãcãtoare.
Iod strãluceºte
peste întinderea strãlucirii,
Arborele Universului
rodeºte fructe îngereºti.
Iartã-mi, Ioah, vinovãþia
iubirii iubitoare,
de treizeci ºi douã de ori
purificatã,
de cincizeci de ori
purificatã
în globurile diamantelor
pãrintelui Abraham

Toamna peste care trec
cu aripi de aur mineral
nu mã mai pierde
pe vãzduhuri miºcãtoare,
ci îmi aratã
cum au crescut copacii
pe sprânceana înaltã
a grotei sfântului Patrik.

Împãrtãºirea uimirii
Pânã sã-mi intre-n casã
frigul neliniºtii
fac o femeie de luminã
din mugurii razelor
E uºoarã ca duhul
minunãrii
ºi nu se-aude
þinând pe genunchi
umbra mea
în ochiul care-mi creºte
soarele

Vine o ploaie de trandafiri
în ochii mei penitenþi
cu Îngeri aºezaþi
în jurul Mesei rotunde.
Surâsul luminos
al regelui Arthur
bea apã lustralãrãsãritã din rãsãritul
smaraldului ºlefuit
de suspinele
Mariei-Magdalena
Aripile, mi se fac mâini,
Doamne
dupã înãlþarea visuluiºi zidesc pe ele
din focul Globului imperial
biserica caldeeanã
ºi biserica celticã
sã le oglindesc
în oglinda splendorii
Noului Ierusalim.
Pânã la blânda chemare
a efluviului Tiferet
împodobit de planete
merg pe urmele însângerate
ale lui Iosif din Arimateea
sã umplu drumul cu plânset,
suflete sihastre.
E prea duminecã

Florin Mãceºanu - Anotimpurile
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Nimeni nu-mi vede
Lumina fãrã luminã
cãrarea cu aripi
ºi tãcerea plânsului
E prea duminicã
Îngerului
trecându-mi înot
lacrima!
Din viaþa gândului
Sãrutã-mi gândul
în care trãiesc
repede
Sãrutã-l pânã ia foc
astupând în urma lui
uºile ºi ferestrele
cu stele

continuare în pag. 17

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Anul I, nr. 2/2010
continuare din pag. 16

La revãrsarea Cerului
Sub cãlcâiul Zeului
scot din pãduri
frica
ochii mei zburãtori
ascultã revãrsatul
Cerului

Seniorii smaraldului
Din nouã vremi
din nouã fulgere
din nouã împãrãþii
seniorii smaraldului
mã cautã
pe o corabie zburãtoare
în ploaia de aur
a amurgului.

Împãrãtesele amurgului
La o bãtaie de sãgeatã
am atins orizontul
coborât al lebedelor
Parcã s-ar fi închinat
durerii mântuitoare
împãrãtesele amurgului
Parcã ar fi adunat
toate flãcãrile
din sângele fântânii
Golgotei

Eu, o Caleea,
sunt umbrã alunecoasã
a arborelui filiria
întinsã de
mirmidonii Thesaliei
Eu, o Caleea,
sunt munte crescut
în ochii aprinºi
Ai Mater Matuta.

Imperiul bogatei sãrãcii

Eu, o Caleea,
sunt înfricoºatã pasãre
a intensitãþii
din mâinile vãzduhului,
frântã în arc
deasupra fântânilor
care-þi bea limba.

Mi-ai dat
neînchipuita tristeþestraiele lacrimilor
argintate pe-o razã;
miresele vãzduhului,
aureolele diamantelor
duhul arborilor.

Eu, o Caleea,
sunt glasul cel dinlãuntru
al naºterii ºi bãtrâneþii
lui Morpheu
orbit de iubiri orbitoare.

Mi-ai dat
necuprinderea;
lumina în care
se înroureazã planetele,
matca lumii pãmântene
unde se topesc
mãrile viului.

Eu, o Caleea,
sunt adierea ecoului
unde dezbracã vieþile
Dea Urania.

În culorile ploilor
Într-o zi tata
cunoscut ºi necunoscut
a pierdut cheile Raiului
Unii spun
cã ar fi fugit
cu primul vis
sã-ºi caute
eternitatea
Eu þineam pe atunci
de Pãmântul
din naºterea mea
îmbrãcat în culorile
ploilor

Florin Mãceºanu -Zâmbet

De vor zice oamenii
cãzând la picioarele cetãþii:
-Aratã-ne mãsura
lacrimilor învãpãiate,
ºi ne rãspândeºte tulburarea...

Pentru un timp
mi-ai dat
imperiul bogatei sãrãcii
întemeindu-mi domina

Sufletul exilat
Când deschid piatra
cu flacãra privirilor
pãmântu-mi spune alergând:
-Pânã ºi în aceste
mari depãrtãri
de culoarea amurgului
sufletul tãu exilat
miroase-a stele!
Din vãzduhul semnelor
Poate voi afla
din vãzduhul semnelor
cum s-au închis
peºterile
în urechea cerbului
ªi el într-o nuntã
de spirale
ªi eu crãind
în runele zãpezilor
Prin ochii scãpãrãtori
Dumnezeu nu este ascuns
În fiecare cuvânt zburãtor
trãieºte o Lume a Lui
de tãceri de genezã
limpede
Eu le-am învãþat evlavia
înfrãþit cu toate vârstele
prin ochii scãpãrãtori
ai vieþii celor ºapte
infinituri
Mã doare gândul
Arde marea
de nu pot s-o scot
din corãbiile înecate
Uitã-te: îmi cade umbra!
Pierd prin fum aripile
ºi cât veacul fulgerului
mã doare gândul
Regatul piramidei
ªi intru în regatul piramidei
ºi mã fac drum constelat,
strângãtor de reverberaþii.
Nunta care mã calcã aerian
din nevoia de demnitate a
iubirii
atinge graþia virginei
ingravitaþii,
ºi graþia puterii visului o
atinge;
da, ºi graþia puterii
covârºitorului vis primordial
o atinge,
între zvâcnirile cristalelor
noilor universuri

continuare din pag. 1
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rãmâne inaccesibil raþiunii omeneºti.
De aici se propagã sentimentul
strivirii în definirea formelor artistice
pe care le analizãm.
Îngrozirea poeticã distinge
ipsum esse - fiinþa prin esenþã - de
fiinþa prin participare (Sf. Augustin).
În actul resemnãrii din Durere
purã (6.XI.1996), realul ºi magicul versurilor cu aceleaºi contururi ascuþite
formeazã o nouã axã: Nu mi-e rãu ca
sã-mi fie bine,/ Mi-e rãu ca sã-mi fie rãu.
[ ]
Paradigma se explicã prin punerea
în evidenþã a mashal-ului ebraic ca formã literarã a parabolei. Fascicolul paroxistic al dispersãrii energetice are
ecou într-un fel de prezent etern, interminabil, ca un coºmar stãpânit de
oroare: Fac scufundãri în durerea
purã,/ Esenþã de þipãt ºi disperare, [ ]
Interesant(ã) hairesis, aº zice, ales
la rãscruci de drumuri.
Odysseia pãrãseºte totuºi meandricul printr-o ilustrare logosfericã:
Mã rog de împãratul peºtilor/ Sã-mi
trimitã un rechin de treabã/ Sã-mi taie
calea. Aºadar, sufletul anthropos-ului
celest, obþine temperarea ultimei dorinþe prin invocarea simbolului Cristic
Universal, care este împãratul peºtilor.
Datoritã acestei oglindiri în substanþa primordialã, în hyle (Platon) îl
regãsim pe poetul nostru în Iona,
cãlãuzit de acelaºi tainic fir de aur.
Un anumit grupaj liric din orizontul
unitar al cãrþii, va orienta probabil crezul criticii, cãtre o pãrelnicã tehnicizare
eristicã, care se degajã aparent din
continuarea asemãnãrii de motive.
Însã, vorbirea destinului spiritual care
clatinã finitul ºi indefinitul în: Solul
Mãrii Albastre, 9.XI.1996; Priveghi,
11.XI.1996; Coºciug fricos, 11.XI.1996;
Bilanþ, 11.XI.1996; Cartea Morþii,
19.XI.1996; Cãdere În Sine, 19.XI.1996;
Prometeu Bolnav, 21.XI.1996 ºi Berbecul Cu Coarne întoarse (nedatat),
cautã sã îndestuleze setea pãtimirii ºi
a morþii credincioase. Este vârtejul final, þâºnit tot, într-un sfârºit de toate
cele pãmânteºti; dar nesfârºit întru
eudaimonia angelicã.
Puntea întemeiazã o scriere prin
excelenþã oracularã, cãreia îi vom înþelege travaliul artistic numai prin Marele Vis, însoþiþi fiind de nostalgia depãrtãrii.
Ca ºi la Baudelaire, la sfârºitul procesului poetic al magului sorescian,
stã tonul de foc limpede (feu clair):
Mã întorc cu faþa/ Spre perete/ ªi le
spun prietenilor/ Îndureraþi:/ Mã întorc
repede. (Plecare, nedatat).
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Ioana STUPARU

LEGITIMA}IE PENTRU INFARCT
Dragã Mãrguþo, îmi scria
Tatiana, iartã-mã dacã-þi transmit
din tristeþea mea, însã simþeam
nevoia sã-þi scriu. Azi am trãit una
dintre cele mai deosebite zile,
unicã de fapt, ºi dea Domnul sã
rãmânã singura de acest fel în
toatã viaþa mea. Am fost, lucru
firesc, sã-l conducem pe ultimul
drum pe Ioannistor, odihneascã-l
Dumnezeu în pace! Ca sã ºtii despre cine este vorba îþi dau un amãnunt: într-una din zile, cineva
a ºuºotit pe un ton zeflemist la
adresa lui: Lasã-l cã e bãtrân!...
Bãtrân ºi singur!.... ªtii cât de
tare m-au durut acele cuvinte! Leam perceput ca pe o sentinþã. Chiar
dacã niciodatã nu mã interesase
vârsta lui Ioannistor, recunosc cã
am avut un ºoc când am aflat numãrul anilor pe care-i purta în cârcã. Însã tot nu spuneam cã e bãtrân... Nu puteam, Mãrguþo! Sau,
mai degrabã, nu voiam... Nu mã
lãsa sufletul, fiindcã nu i se potrivea cu felul lui de a fi. Cea mai
potrivitã expresie ar fi fost: vârstã
înaintatã. Deºi, habar n-am dacã
în viaþa unui om existã momentul
standard în care sã se spunã:
Gata, din clipa aceasta am trecut hotarul ºi am intrat pe tãrâmul vârstei înaintate. Îl ºtii sigur pe Ioannistor, Mãrguþo...
Domnul acela care se remarca
printr-un gest distins, galant, de
a saluta femeile... Þii minte cu câtã eleganþã executa plecãciunea
aceea în exces care-i era fix la îndemânã, gest ce te ducea cu gândul la lecþii de bune maniere sau,
poate, la moºtenirea vreunei gene de la unul din Cei trei muºchetari? Iar tonul melodios cu
care rostea: Sãrut mâinile, stimatã doamnã!, nu era de ici,
de colea, Mãrguþo!.. Cum sã uiþi
aºa ceva? Parcã ai fi auzit cântecul unui suflet visãtor pe care o
adiere de vânt îl furã ºi-l poartã
pe firul unei ape limpezi ºi line ce
ºerpuieºte printre stânci!... Iatã
cã trec în sfera poeticului, apelând la atâtea motive cu care voi
a te face sã înþelegi despre cine
este vorba!... Sunt sigurã cã-l ºtii,
chiar dacã l-ai întâlnit o singurã
datã sau, dacã nu mã înºel, de
douã ori. Încã un amãnunt, dragã
Mãrguþo, Ioannistor sosea prin-

tre ultimii ºi se aºeza mai în spate.
Îºi încruciºa mâinile ºi le sprijinea
pe masã. Vorbea rar ºi cu voce
joasã, ceea ce te îndemna sã-þi
ascuþi urechile sau sã-l rogi sã
vorbeascã mai tare. ªtii, în astfel
de momente am auzit cuvintele
care m-au durut enorm: bãtrân
ºi singur.
Vestea cã s-a prãpãdit am primit-o azi dimineaþã. Tot atunci am
aflat ºi cã slujba de înmormântare
va fi azi. Cum sã nu mã duc, dragã
Mãrguþo? Nu m-ar fi lãsat sufletul! Mai ales cã azi dimineaþã
nici nu mã ridicasem bine din pat,
ºi ghici pe cine am vãzut în faþa
ochilor? Pe Ioannistor, soro! Fãcea binecunoscuta plecãciune
ºi-mi zicea: Sãrut mâinile, stimatã
doamnã! Ciudat, nu? Abia când
am primit trista veste m-am dumirit de însemnãtatea vedeniei mele,
care a persistat, apoi, toatã ziua.
Devenise la un moment dat deranjantã, obositoare, însã nu depindea de mine ca sã disparã.
Drept pentru care am dedus cã
trebuie sã fiu printre cei ce îl conduc pe ultimul drum. Slujba fusese programatã la capela cimitirului, întrucât acolo avea sã fie
depus trupul neânsufleþit. Înhumarea urma a se face în cavoul
cumpãrat cu mult timp în urmã,
loc în care îºi dormea somnul de
veci, cea care, o perioadã de ani
buni, îi fusese soþie lui Ioannistor. Ce sentimente ciudate trãieºte omul, dragã Mãrguþo! Strãbãteam kilometrica alee a cimitirului, alãturi de cele douã prietene cu care îmi dãdusem întâlnire, iar pe mãsurã ce înaintam
cãtre capelã, tristeþea mã copleºise tare de tot, ceva îndemnându-mã sã nu mai merg înainte, ca
ºi când mi-ar fi fost imposibil sã
ajung. Am ajuns, în sfârºit ºi am
urcat instantaneu treptele capelei, fãrã sã ne oprim ca sã cumpãrãm flori ºi lumânãri aºa cum ne
plãnuiserãm. Probabil ºi gerul uscat, vânticelul subþire care tãia
ca briciul, de altfel nimic nou întro zi mohorâtã de ianuarie, ne
îndemnase sã intrãm în capelã
mai întâi, ca dupã aceea sã ieºim
pentru a cumpãra flori ºi lumânãri.
Ciudãþenii, precum îþi spuneam!...
Ne-am apropiat de cele douã si-

crie care erau depuse în capelã,
ºi ne-am mirat cã în niciunul nu
era Ioannistor. Nu aveam pe cine
sã întrebãm, fiindcã cele douã,
trei persoane care se aflau acolo,
aveau habar de morþii ºi necazurile lor. Am plecat înapoi la poarta
cimitirului, sã-l aºteptãm pe Ioannistor acolo, fiindcã la capelã nu
aveam nici un rost. ªi ne-am pus
pe aºteptat, Mãrguþo, mult, mult
de tot, iar vântul ne biciuia cu viclenie peste feþe, ºi ne pãtrundea
prin îmbrãcãminte, pânã la piele.
Cu aceeaºi viclenie biciuia orice
colþiºor în care încercam sã ne
adãpostim.
De câteva ori m-a îndemnat
gândul sã plec, pânã nu mã transformam în statuie de gheaþã. ªi
totuºi n-am fãcut-o, fiindcã venisem din purã omenie, sã conduc
pe ultimul drum o persoanã cunoscutã, care continua sã facã
plecãciuni în faþa mea ºi sã spunã: Sãrut mâinile, stimatã doamnã! Timpul trecuse cu orele, ceea
ce a stârnit îngrijorarea personalului cimitirului. Intraserã în crizã
de timp, fiindcã se însera devreme, iar ritualul pentru înhumare
era de duratã. Astfel, telefoanele
s-au pus pe zbârnâit, iar dupã îndelungate insistenþe iþele s-au
descurcat cât de cât, în felul acesta
primind ºi noi urmãtoarea informaþie: Mortul nu mai vine azi...
Încã nu l-am putut localiza. Am
aflat cã se plimbã într-o maºinã,
o dubiþã care a fost vãzutã când
pe la primãrie, când pe la morgã,
când pe la poliþie, când... N-are
acte De-aia nici nu umblã în
sicriu. E învelit într-un sac de
plastic, ºi se plimbã cu dubiþa...
Probabil vine mâine, dacã face
rost de acte.
*
E! Ce zici, Mãrguþo? Clar ºi
cuprinzãtor, nu? Þie þi s-a întâmplat vreodatã sã te duci la o înmormântare, iar mortul sã nu
vinã? Cum s-ar spune, sã-þi dea
plasã?... Nici mie nu mi s-a întâmplat pânã astãzi. Iþi poþi imagina sentimentul pe care-l trãieºti? Nu þi-l doresc!... De fapt nu
i l-aº dori nimãnui!...
Sãracu Ioannistor! Vorbele
bãtrân ºi singur, care altãdatã
mã duruserã, acum mi se pãreau

potrivite. Într-adevãr a fost un
om bãtrân, dar, mai ales, a fost
singur. Soþia îi murise cu mulþi
ani în urmã, iar copii n-au avut.
Nu avea rude apropiate. Plecase
în lume, sã înveþe carte, sã ducã
un trai mai bun. Încã din tinereþe
primise locuinþã într-o casã
naþionalizatã ºi acolo a stat mulþi
ani, împreunã cu soþia. De fapt,
acolo a stat pânã la sfârºitul vieþii,
dupã cum se vede. Dupã revoluþie casa a fost revendicatã de fostul proprietar ºi câºtigatã. Ioannistor a fost nevoit sã-ºi îngrãmãdeascã toatã avuþia într-o singurã camerã, din care era somat
continuu sã se mute. Unde?!
Cum?! Dar asta e altã poveste!...
Când Ioannistor a fãcut infarctul, tocmai se afla la cineva
în vizitã. N-avea la el nici un act
de identitate. ªi cine ºtie unde or
fi fost puse pârdalnicele, de n-a
gãsit nimeni, nimic, în toatã hãrmãlaia din camerã!? Azi, draga
mea Mãrguþa, am aflat cã dacã
n-ai acte, nu trebuie sã mori, fiindcã poþi sã rãmâi ne-ngropat.
S-au gãsit, pânã la urmã, câþiva
oameni de bunã credinþã, care au
pornit sã rezolve cu actele necesare. Asta, însã, va fi de duratã!...
Sãracu, Ioannistor! Cred cã
a apelat la mine, sã mã rog la Dumnezeu pentru el, ca sã-ºi gãsescã
liniºtea în mormânt. ªi, totuºi, am
o nedumirire, Mãrguþo: de ce tocmai la mine sã apeleze, când avea
cunoºtinþe vechi, eventual prieteni? Oare, în sufletul lui o fi pãtruns ceva din cele scrise de mine
în cartea Clipa de Luminã,
pe care i-o dãruisem cu puþin timp
în urmã? O fi crezut cã am eu un
cuvânt de spus, cãtre Dumnezeu?
Dragã, din întâmplarea de azi,
am învãþat cã chiar ºi la vecina
dacã merg în vizitã, e bine sã am
actele la mine. Eventual, sã-mi
pot face liniºtitã infarctul.
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Tablouri f#r# semn#tur#  Teo Cabel
Prefaþat de poetul Marin Ifrim,
volumul de poezii semnat de Teo
Cabel - Tablouri fãrã semnãturã, (Editura Lorilav, Buzãu,
2010) - conþine într-adevãr câteva
tablouri de materie textualã, presãratã ici-colo cu lirismul facil al
poeziei inocente, lipsitã de anvergura cãutãrilor judicioase care
obsedeazã un poet matur (spunem acest lucru pentru cã autorul a trecut deja de patruzeci de
ani). Citãm din prefaþã: Cu acest
volum de debut, Teo(dor ªtefan)
Cabel intrã din prima încercare
în rândul tinerilor poeþi remarcabili prin propria lor amprentã liricã. Dincolo de unele ezitãri inerente oricãrui debutant,
poetul se strecoarã cu supleþe prin
meandrele versului alb, mizând
pe texte scurte cu uºoare tendinþe aforistice. Nici când practicã
prozodia clasicã Teodor Cabel
nu are ezitãri definitorii, ritmul
ºi rimele poemelor sale þinând
pasul cu precizia necesarã cuvintelor care se transformã pur
ºi simplu în poezie
Avem în faþã o poezie mult
prea limpede, parcã în ton cu
pictura naivã unde peisajul e
redat în tuºe vagi, astfel cã ºi versurile cãrþii se împletesc într-o
extaziere naturistã ocazionalã, cu
ritm ºi rime facile: Afarã-i ger ºi
alb./ În suflet e Ajunul/ ªi înfiorat
de tainã,/ Se apropie Crãciunul.,
(Peºtera-suflet, p. 11); un lirism
la limita puerilitãþii, probabil ca
reminiscenþã de lecturã ineficient
aºezatã în paginã: Sunt nopþi,
când un pãianjen uriaº/ Îºi face
pânza de la lunã la pãmânt,/ O
pânzã - harpã,/ Al cãrei cântec îl
aud doar poeþii., (Aceeaºi
luminã, p. 12); dar ºi ceva de pe
la George Bacovia: Azi, am trecut pe lângã un parc.../ Pe ale
cãrui alei îmi rãtãceam ochii/ În
anii de liceu,/ Când sentimentele,
vibrând,/ Ca dintr-un arc/ Nimereau þinte fãrã ecou., (Ecou, p.
15); adeseori discursul lui Teo
Cabel alunecã în cliºee banale ºi

observaþii cu iz moralizator de
duzinã: Iubim florile/ În vazã, iar
pe pãmânt/ Le strivim/ Cu piciorul..., (Iadul, p. 17) sau: Tãcerea se vedea ca o spãrturã/ În
haos/ Trandafirii se deosebeau
de eºecuri/ Prin spini/ Cuvintele
mele citeau un poem:/ Singurãtate în doi./ Iubirea salva amintiri/ Dintr-un ochi în altul,/ Niciodatã în amândoi., (Suflet flãmând, p. 18); ori devine sentimental ºi artificios: Într-o zi/
Când am ajuns acasã, copiii mei/
S-au uitat la mine cu ochii mari/
Întrebându-mã: de ce se feresc
de tine visele tale?// Le-am spus
însã ceva, despre.../ Despre ce?
Ei se uitau la/ Desene animate
amuzaþi./ Pãi, de ce vã feriþi? am
zis,/ Sunteþi voi!// ªi atunci mau privit toþi!// Da, ce cãscaþi
gura, Visele se împlinesc!,
(Visele, p. 19).
Asistãm la apologia fiinþelor
iubite, rudele, consoarta - un gen
de jurnal poetizat în care subiectele autonome sunt amintirile,
succesiunea anotimpurilor, interogaþii ale sinelui în dreptul
Marii Treceri, Dumnezeu ºi sãrbãtorile creºtine, copiii poetului
etc. - în general, macro ºi microcosmul sublimate cu o candoare
ce bifeazã un locaº al spunerilor
tandre, anume registrul sentimentalismului neprelucrat: Mergeam orbecãind ziua-n amiaza
mare/ Pe sub castani cu lumânãri
aprinse./ În ochii tãi adânci-înalþi,
privirea/ Prãbuºea întrebãri rãmase nerostite./ Era frumos, era
sublim: ploua afarã!/ Cum uda
ploaia chiar bucuria din mine? ,
(Oglindã veneþianã, p. 22); iatã
ºi un remix al bacovianei retrageri
lângã sobã: Iarnã. Decembrie-ºi
mai înºirã/ ªapte zile pânã la Crãciun,/ Lemnele trosnesc în sobã./
Cu toate stelele care au cãzut
peste copaci,/ Înainte de a fi tãiaþi,
cu toate gerurile,/ Se aude un foºnet - comemorarea frunzelor,/
Amintiri trosnesc în inima mea.,
(ªapte zile pânã la Crãciun, 29).

Pentru autor, cuvintele simple, analogia ºi comparaþia, spunerile dintr-o bucatã ºi filosofice posedã încãrcãtura simbolicã ºi necesarã proiecþiei Eului
la scarã cosmicã: Într-o searã,
Orion a coborât sã-l ating/ Dar
mi-a zis - nu mã atinge, este o
iluzie!/ Nimeni nu este în viaþã ce
vrea ci, ce este!/ Betelgaeus, ca un
sânge vãrsat pe paie/ Într-o iesle.,
(Noaptea cea mai lungã, 31);
Vorbind de un debut întârziat,
poeziei din volumul Tablouri fãrã
semnãturã, sfãtoasã ca de la tatã
la fiu ºi necomplexatã, candidã ºi
încrezãtoare în seninãtatea rostirii - nu i se pot reproºa decât
ambiguitatea tablourilor, reiterarea inconºtientã a unor poncifuri. Aºa cum spunea Romul
Munteanu într-o carte a domniei
sale - cã una e sã scrii corect ºi
alta sã produci literaturã, menþionãm faptul cã ne-am rezumat
la citarea câtorva frânturi, deºi
sunt multe piesele care necesitã
o încadrare de tip atelier; tocmai acest lucru denotã din partea
autorului o grabã de a publica,
fãrã a se gândi la recepþia unui
alt gen de lector; iar cã poetul
nici nu urmãreºte o evidenþiere
în peisajul literar contemporan stã mãrturie cascada de versuri
din filonul poeziei juvenile, inferior cu mult bãtãtoritelor cãrãri
fãcute de Alexandru Vlahuþã pe
urmele lui Mihail Eminovici. Încheiem, datoritã echivalenþei semantice care defineºte momentan
traiectul acestui volum, la propriu
ºi figurat, chiar cu versurile autorului (A doua ºansã, p. 38): Paºii
pe care îi auzi fãrã sã vezi pe nimeni,/ Au rãmas suspendaþi în
timp.// Te aºteaptã sã-i faci./ Sã
te ducã unde trebuia,/ Unde nu
ai ajuns/ Sau unde ai ratat./ Fiindcã i-ai lãsat/ Ca fantomele,/
Într-un viitor fãrã cuvinte/ ªi fãrã
gânduri,/ În care s-a-ncuibat/
Tãcerea.... Cu alte cuvinte, aºteptãm o carte de poezie semnatã
Teo Cabel
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deodatã

mereu

mergeam deodatã
în toate direcþiile
cãutându-mã
descriam în acelaºi timp
nemãsurat
locul geometric
al fiinþei mele
apoi îl goleam
de sens
dar nu ajungeam
niciodatã la mine

mereu cu alte ape
curge râul peste umbra mea
de salcie pletoasã
mereu cu alte aripi
vântul mã atinge-n zbor
mereu mã trece timpul
peste ani

forma zborului
mã înalþ pe verticala locului
pânã îmi pierd greutatea
notele cântecului meu
strãpung lumina
trupul se modeleazã
pânã la forma zborului
ºtiu
ºtiu cã toate gândurile mele
pot fi spulberate deodatã
ºtiu cã legãturile cele mai apropiate
pot fi zdrobite în clipa urmãtoare
dar mai ºtiu cã dragostea rãmâne
forma sufletului meu
spaþiul din jur s-a modelat
dupã forma sufletului meu
absolutul pãrea o clipã
cã se lasã atins
de cel mai îndepãrtat
cerc al minþii mele
lumina se contura în aurã
ºi mã purta indecis
bucla lui möbius
mã las purtatã
de un gând
oarecare
neîntrerupt
pe nesimþite alunec
ºi mã regãsesc
aceeaºi
pe cealaltã parte
a lui
trag concluzia
cã toate gândurile mele
sunt rãsucite
asemenea
buclei lui möbius
pierdutã în diferenþe
mã întorc târziu
pierdutã
în diferenþe
cu umbra crescându-mi
pe umeri
cai nevãzuþi
nãvãlesc
frenetic
prin fiinþele ce mã compun
într-o ascensiune
nesfârºitã

simultan
trãiesc simultan în tot
ce mã înconjoarã
în mine totul se adunã
ca o deschidere
în propriul meu interior
mã multiplic
sau mã anulez
cu fiecare sentiment
ca o odihnã
fãrã patimi
într-un întreg
nemãrginit

mã scufund
mã scufund în gânduri
ca într-o apã curgãtoare
trupul cercuit cu aer
în lumina ce descreºte
trage dupã el o umbrã
ca un drum neterminat
nevãzut arcuº
în profilul de luminã
nevãzut arcuº atinge
forþe divizate-n aripi
albul umple relieful
profanare de splendori
rãsucite-n amintire

uneori

mã pierdusem

uneori ies din mine
ca dintr-o grotã
mã deschid larg
înafarã
ºi iau forma
a ceea ce vreau sã fiu
mã identific cu iluzia
(nu-mi luaþi
aceastã stare
de încântare)
care mã înglobeazã
ca o luminã
pânã la deplina uitare
apoi totul se pierde
nediferenþiat
ºi grota
se lumineazã

mã pierdusem de tot
între douã dorinþe sã fiu pasãre sau sã fiu peºte ºi pe nesimþite am fugit
în mersul de cãprioarã
în urmã
privesc în urmã
ºi drumul
pe care am mers
nu mai este
s-a înfãºurat
în mantia pierderilor

unul dupã altul
unul dupã altul ºi altul
dupã altul...
formeazã succesiunea
unde este egalul?
ºi unde este
mãrginirea?
ascuns ºi tãcut
te închipui
la mijloc
multiplicat
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sã fie?
sã fie pragul
semnul epuizãrii?
sã fie arcul
neîmplinirea unui cerc?
sã fie floarea de pe ram
uitarea frigului din urmã?
sã fie numele meu îndepãrtat de mine doar o trecere fugarã?
lume haoticã
vin dintr-o lume haoticã
finitã infinit locuitã
înaintez inutil
ºi mã întorc
zadarnic
prinsã-n cercul miºcãtor
al ochiului
neplâns
timpul pare suspendat
ºi împrejurul concentrat
doar într-un singur punct
rãgazul unei cumpene
stau în rãgazul
unei cumpene
ºi nu mai e loc
decât pentru trupul meu
nu pot sã trec pentru cã
praguri se ridicã împrejur
vãd cum vin spre mine
douã drumuri
din sensuri opuse
ºerpuind ºi crescând
prin tãcerea înaltã
mã închid?
sau se topesc în mine
aºa cum creºterea
se terminã în vârf?
ºi cumpãna adânc
spre cer se-nclinã
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Poezia este timpul izvorât
din spaþiul unui impuls ritmic de
existenþã. În acelaºi moment este
un loc al metaforei. Fiindcã, în
aceste condiþii, metafora caracterizeazã gândirea poeticã, fiind
fundamentul acesteia. Câmpul
magnetic creeat de metaforã are
propietatea de a coordona semnificaþiile. Astfel, prin metaforã
se realizeazã inspiraþia poeticã ca
expresie a gândirii. Poeþii de mare
anvergurã au intuiþia de a organiza metaforele într-un sistem,
creând o profundã gândire poeticã, cu un bogat fond metaforic.
Când abordãm universul unei
opere poetice, scriem de fapt
despre forþa cu care poetul a ºtiut
sã-ºi construiascã paleta sa de
înþelesuri, subînþelesuri înglobate
într-un sistem de semnificaþii, de
specificitatea sa, deci despre metafora sa.
Esenþa filozoficã, la unii poeþi
profunzi, se aflã în câmpul metaforic. Când poetul este el însuºi,
adicã în metaforã, se realizeazã o
apartenenþã intimã, de profunzime la Idee, într-un univers al
conºtienþei ºi inconºtienþei. Metafora este de sorginte filozoficã.
Un tot filozofic ºi liric, inseparabil, se realizeazã. O impresie de
atemporalitate se realizeazã prin
metaforã când realitatea imediatã
este aparent respinsã de aceasta.
Gândirea poetizantã este datã de
metafora întâmplãtoare, când nu
se constituie într-un sistem metaforic. În poezie metafora este o
necesitate, dar ºi semnul conºtiinþei creatoare. Un ritm metaforic
existã la fiecare poet autentic,
specific fiecãruia. ªi Eminescu îºi
are ritmul sãu metaforic, însã, diferit de cel al lui Alecsandri, Blaga,
Stãnescu, Virgil Mazilescu.
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Metafora ca ritm al g@ndirii poetice
Universul poeziei este creeat
de sistemul metaforic .Prin poezia
lui Eminescu, sau a lui Blaga, a lui
Nichita Stãnescu, se creeazã impresia cã se evidenþiazã o disjuncþie metaforicã, adicã o mobilitate
a polilor în câmpul metaforic, o
glisare de sensuri. Prin metafore
Lucian Blaga a recompus Spaþiul
ºi Timpul. Blaga efectueazã însã
o dublã lucrare: el nu numai cã
pune în evidenþã metafora ca o
celulã poeticã sensibilã, ci ºi ca
o celulã sensibilizatoare, prin incantaþia de cuvinte. Însã nu abundenþa de metafore imprimã forþã
unei opere poetice, ci organizarea
metaforelor, atâtea câte sunt, întrun spaþiu de semnificaþii.
Prin metafore se esenþializeazã o realitate, se realizeazã o
glisare dintr-un spaþiu ºi timp determinat spre o zonã a tangenþei
imaginarului ºi realului. Am putea
spune cã acest transport se duce
spre mit, cãci acesta are în sine
raþionalul ca domeniu filozofic ºi
imaginarul ca domeniu poetic.
Astfel, prin aceastã structurã a
metaforei, poemul se încarcã cu
semnificaþii de memorie a existenþei, aºa cum orice mit este o istorie
(memorie) despre sine a umanitãþii.

Stilul unui poet trebuie dedus
din consecvenþa sa la sistemul
de semnificaþii care, în final, îl
defineºte. Acest fapt înseamnã
pãstrarea ritmului sãu iniþial. Din
pãcate, rareori judecãþile de valoare fãcute de criticii de poezie
se fac din sistemul metaforic respectiv asupra acelui sistem. Marea poezie este factorul inestimabil al viabilitãþii unei culturi, cum
ºi al maturitãþii sale, aceasta stã
sub semnul ritmurilor distincte,
de existenþã iniþiate ºi fundamentale. Poetul aparþine poeziei sale
în virtutea faptului cã el ºi-a contopit existenþa sa cu opera poeticã. Chiar dacã prin aceasta nu
descoperim întocmai Omul, însã,
descoperim ºi înþelegem o esenþialitate umanã rãsfrântã în destinul creatorului. Actul creþiei poetice este o angajare la Infinit,
iar poetul, conºtient de lucrarea
sa, nu va putea niciodatã sã fie
suspendat într-un punct imobil,
ori în zona confortului intelectual, adicã în spaþiul trãirilor
dobândite pe calea ideilor recepþionate. Marea autenticitate
eminescianã îºi are aici una dintre
rãdãcinile sale.
Opera poeticã autenticã este

Florin Mãceºanu - Subacvaticã

o intervenþie în Absolut, o simfonie ce vibreazã în spaþiu ºi timp
definitã la Spaþiu ºi timp infinite,
ea este, în fiecare Timp al sãu, o
structurare ce tangenþiazã filozofia implicatã, a noþiunilor fundamentale ale existenþei. În mãsura în care poetul rãspunde în
existenþa sa despre existenþã,
avem clar ritmul interior al operei
sale. Acesta, adicã ritmul, nu este
cadenþare, ci o esenþã, un ritm ce
exprimã o intimitate spiritualã cu
poetul, prin care cititorul este
sensibilizat, apropiindu-l de ceea
ce rãmâne inefabil, adicã esenþã.
Poetului poezia îi devine o interiorizare ºi o interioritate necesare. Dacã pentru Mazilescu, poezia este un fel de expulzare a
eului, pentru Stãnescu ea este o
adâncire a sinelui. Dar, pentru
amândoi sistemul gândirii poetice disimuleazã realitatea, câtã
vreme gândirea poetizantã a poeþilor din secolul XIX numeºte o
realitate. Dar nu se poate disimula
o realitate mai înainte de a-i fi înþeles esenþele, de a o fi trãit printro experienþã proprie. O profundã
ºi puternicã experienþã de viaþã
naºte un sistem poetic. Nu întâmplãtor cã Eminescu, O. Goga,
Nichita Stãnescu, Virgil Mazilescu, Radu Gyr, etc. care au trãit
mari experienþe de viaþã, au
cãutat un nou limbaj poetic.
Sistemul de gândire poeticã
se construieºte din semnificaþii
care rãmân mult timp printre noi,
ºi apoi trec în ecou, ca un sistem
de citate. Ele sunt, ºi devin ºi ale
noastre, pentru cã cuprind ºi exprimã esenþa umanã. Deoarece
este revelat eternul uman. O chemare lansatã, o invitaþie disimulatã, spre Întrebare, spre Neliniºte este opera poeticã. Aceasta
trezeºte latenþe spirituale. Ea se
identificã uneori cu speranþa, deoarece este ºi ea o tensiune spiritualã spre viitor.
Poetul este locuitorul operei
sale ºi cel care încearcã o reaºezare de lumi. El este propria sa
poezie. Iar Poezia este Poetul.
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EU-TU
(Identitatea, diferen]a \n a fi [i etc-ul)

Cristina Oprea

Mã învârt încoace, încolo, în
timp ºi spaþiu, ºi, cu sau fãrã voia
mea, câtã vreme, cu toatã ºtiinþa
modernitãþii, întrebãrile kantiene
sunt la fel de actuale (ºi la mine
la Bulzeºti, ºi la Craiova, Washington, Moscova, sau Paris), ca
acum, aproape 250 de ani, pe
vremea lui Kant, gânditorul german, mã tot întreb, asemenea lui,
ce este omul? Mã tot întreb ºi
mã frãmânt ºi pentru faptul cã
expresia de pe templul de la
Delphi, de peste 2500 de ani,
(Cunoaºte-te pe tine însuþi!),
este mai actualã ca oricând! Fireºte, contextual, mai ales când,
puºi sus, pe un piedestal, (de cele
mai multe ori de partidul din care
facem parte, întâmplãtor, ºi la putere!), credem cã tot ce a gândit
omenirea ne stã în buricul degetului arãtãtor ºi afirmãm tranºant,
în vãzul lumii: lumea sunt eu! cã tot þine de propagandã, în termenii actuali, de comunicarea
politicã, sau altfel spus, de felul
în care manipulezi prostimea.
Adicã, mai concret ºi pentru a
mã exprima elegant, prostimea
fiind, fie, cetãþeanul luat în braþe,
pânã ce, turmentat (de vorbe), îºi
dã votul, fie, individul, forþã de
muncã (productivã) ºi societate
de consum(at) (surogate) dizolvat ireversibil în gloata deasupra
cãreia sunt doar EU. Tu?!...
În altã situaþie, când neuronul
îºi face treaba (admit cã înþelepciunea e greu de atins!), ne consolãm cu maxima poetului intratã,
deja, în folclor: lumea este, aºa
cum este, ºi ca lumea suntem
noi. Iar de aici ºi pânã a privi în
cel de lângã tine (evident, empatic, nu ca viþelul la poarta nouã!

Nu de alta, dar nu are rost! Neam cam sãturat de duioºii bordeliere!), nu e decât un pas. ªi vedem sau înþelegem ce? Rãspunsul, în condiþii, am zice, la prima
vedere, de normalitate: un EUTU, luat în sensul comun al expresiei, adicã, un EU multiplicat
în miliardele de suflete, pe douã
picioare, repet aici la mine, la Craiova, Washington, Moscova sau
Paris. Idee cum nu se poate mai
periculoasã, de altfel experimentatã de regimul (comunist!!!!
Sper sã n-o mai facã ºi alte regimuri cã regimuri, slavã Domnului,
sunt!) care, tocmai a cãlcat în
picioare (mai ales în partea asta,
a noastrã de lume!), tot ce i-a stat
în cale, fãrã a þine cont de faptul
cã, doar la naºtere (ºi poate nici
atunci!), avem, doar, ºanse egale.
În realitate, un EU-TU, cãruia
i-am ratat specificitatea, (adicã iam dat la o parte ceea ce are el,
celãlalt, singular ºi nerepetabil).
Iar ceea ce þine de neasemãnãtor,
fie þi-e dat (doar când vrea Dumnezeu!), fie ai câºtigat cu sudoare, îndurând ºi arºiþa ºi gheþurile vieþii etc. E, astea toate,
inclusiv etc-ul, adãugat de mine,
nu doar ca sã mã aflu în treabã,
ci din conºtiinþa complexitãþii, ce

þine de universal ºi necuprindere
cu mintea umanã, cuoaguleazã ºi
structureazã, repet, contextual,
spre facere ºi desfacere, adicã
spre cunoaºterea noastrã, omul:
EU-TU - frumosul, fericirea, adevãrul, libertatea, (dacã or exista
ºi aºa?!) într-un cuvânt cultura
noastrã de aici sau oriunde în
lume ºi iar, un etc. Toate bune ºi
la locul lor! - am zice, simplificând
lucrurile, dupã principiul lui Brâncuºi, idee aparentã ºi ea, cã altfel
Maestrul nu ar fi înãlþat stâlpul
din pridvorul casei olteneºti spre
cer, ca sã reazeme infinitul, zicându-i Coloana fãrã de finit. La
îndemânã i-ar fi stat sã spunã:
Coloana lui Brîncuºi, cã doar
nu-l oprea nimeni! Numai cã
Maestrul nu fusese împins de nu
ºtiu cine, pe nu ºtiu ce... iar, în
plus, El era, deja, însuºi EL, (ca
de altfel, mulþi prin Europa) sprijin cerului nostru, era Maestrul
cãruia etc-ul îi dispãruse precum coada fructului copt ºi parfumat, spre înmiresmarea ºi luminarea omenirii, a tuturor.
Brâncuºi era, asemenea lui
Eminescu (ºi încã vreo alþi câþiva
din lume), geniul omenesc. Iar el,
geniul, de oriunde ar fi, asemenea
sfântului, îºi are locul sãu. Cu

prisosinþã! ªi în cer ºi pe pãmânt!
ªi acum, ºi-n toate timpurile! Numai sã vrei sã-l ºtii! E, aici, e aici!...
Mai vrea cineva sã-l ºtie? În fine,
trecând peste asta, cine e baba
Floarea, (de aici din Lunca Dunãrii, Bretania sau pustiurile siberiene, care (fãrã sclipirea geniului) încã mai pune degetul pe
cuponul de pensie (ce-i aduce,
pe la noi, nimic din ce înseamnã
alinare), lunã de lunã, la venirea
poºtaºului, ºi îngenuncheazã, cu
smerenie, în faþa altarului, avându-ºi în minte ºi neamul ºi pe
Dumnezeu? Cine este cel aflat în
nu ºtiu care colþ al lumii frânt de
dorul locului în care s-a nãscut,
loc limitã al existenþei ºi conºtiinþã a lui ºi a oricui din lume? Cine
e copilul care abia a vãzut lumina
zilei ºi, cine a fost sufletul ce, o
clipã, mai înainte, ºi-a luat rãmas
bun? Sau, cine e, de pildã, cetãþeanul german, englez, francez
sau de, te miri unde, care a venit,
ehe, tocmai de acolo, aici ºi care
a cãlcat pe axa lui Brâncuºi, pusã,
parcã, sã re-aminteascã oricui ºi
de Cina cea de tainã la Masa
tãcerii ºi de faptul cã, fãrã dragoste, fãrã iubire, sãrutul, fie el
ºi la Poarta sufletului rãmâne
simplu gest ºi nu imanenþã pe
pânzele vremurilor (astea sau
celor ce vor veni), spre înãlþarea
noastrã, ca oameni, spre cer?
Cine, când, omul fãcut individ,
în realitate, ameþit (de wisichi, de
promisiuni-vorbe goale, într-un
cuvât, de una de alta), bântuie,
de-aiurea, uitând ºi de cuprinderea gândului ºi de faptul cã lumea nu e tocmai poezie (cum bat
câmpii unii, pânã ce te vãd
slugã!) ºi mai ales de faptul cã
pãmântul nu merge chiar pe un
perfect rotund? Cine? Cine e el,
cine sunt eu ºi cine eºti tu? Ce
este omul? Omul , acest EU-TU,
cu, sau fãrã etc-ul, pomenit ceva
mai sus?
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Florin AGAFI}EI

Teodor Iord#nescu
(1872-1939)
Biografia

Teodor Iordãnescu este unul dintre aceia
a cãror viaþã ºi operã sunt prea puþin comentate ºi apreciate în România; nu vorbim, aici,
doar de publicul larg, ci ºi de aceia care emit
pretenþii în domeniul indianismului românesc; este drept, pentru a cunoaºte un lucru,
trebuie sã mergi direct la surse, iar ca sã ajungi
la ele e necesar, mai întâi, pe cale logicã, fireascã, sã le identifici.
Teodor Iordãnescu este unul dintre acele
cazuri în care aflarea de date personale constituie o realã aventurã, cãci în istoriografia
de specialitate informaþiile succinte ce-i
descriu existenþa sunt atât de zgârcite, încât
arareori depãºesc ºapte-opt rânduri. Este
pãcat sã nu i se acorde o mai mare atenþie
acestui lingvist, apreciat în perioada interbelicã la nivel european, mai ales pentru cunoºtinþele sale din domeniul lingvistic grec,
latin ºi nu în cele din urmã, sanskrit.
În anul 2001 apãrea la Editura Paralela
45, în colecþia Sapientia, o carte ce strângea
câteva din materialele, textele scrise de Iordãnescu în perioada antebelicã. Ne aºteptam,
ca mini-culegerea de texte sã fie mai bine alcãtuitã, cel puþin în privinþa prezentãrii biografiei autorului, însã am constatat, o datã în
plus, cã lipsa informaþiei ºi dorinþa de a scoate
pe piaþã, înaintea altora, un nume de prestigiu
al indianisticii noastre, poate duce la erori
impardonabile. Aºa se face, cã în cartea editatã de Paralela 45, intitulatã Fachirii indieni ºi doctrina lor, care are drept titlu unul
din cuprinzãtoarele eseuri ale lui Iordãnescu,
se strecoarã douã erori cronologice ºi una
de redactare a numelui savantului.
În primul rând, se afirmã cã Teodor Iordãnescu s-a nãscut la 1870, ceea ce este fals;
ne vom explica mai încolo ºi vom oferi datele
corecte, pe baza declaraþiei proprii scrise de
Iordãnescu, în anul 1929, cât ºi pe acte oficiale ce privesc data naºterii savantului. Apoi,
se susþine cã a fost directorul Liceului Unirea
din Focºani, între anii 1913-1914. O simplã
deplasare la actualul Colegiu Unirea, aratã
cã Iordãnescu a fost nouã ani director al
acestei instituþii de prestigiu între 1907-1910
ºi apoi din 1913 pânã în anul 1919.
O altã eroare þine de modul redactãrii numelui lui Iordãnescu, chiar pe coperta amintitei cãrþi, acolo unde-l gãsim tipãrit astfel:
Theodor Iordãnescu, observându-se cã
Theodor a fost scris cu Th, ceea ce este
greºit, pentru cã actele vãzute de noi aratã
cã, atât savantul, cât ºi cei care i-au întocmit

diferite documente privind activitatea lui profesionalã de-a lungul timpului, îi scriu numele
simplu, fãrã h.
În fine, mai precizãm cã cercetãrile noastre
s-au consumat în cadrul Arhivelor Statului Filiala Focºani, acolo unde am descoperit
la numãrul de inventar 545, fondul 480, dosarul 420, conþinând date ce lumineazã multe
aspecte privind viaþa lui Iordãnescu. Astfel,
în declaraþia personalã, din Statul personal
al Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, se aflã notat numele Teodor Iordãnescu, nãscut în anul 1872 - deci nu 1870! luna februarie, ziua 12, în localitatea Alexandria, judeþul Teleorman.
Ortodox ºi de naþionalitate românã, Teodor
Iordãnescu vede lumina zilei într-o familie
de învãþãtori, dupã cum el însuºi scrie. Clasele primare le face în Alexandria, între anii
1881-1884, iar cele liceale sunt absolvite în
cadrul seminarului Nifon Mitropolitul din
Bucureºti. Bacalaureatul, cu numãrul 2718, îl
susþine în luna noiembrie a anului 1892, tot
în capitalã.
Se înscrie, ulterior, la Facultatea de Litere
din capitalã, pe care o absolvã în patru ani
cu lucrarea de licenþã nr. 1478, în 1897. Titlul
licenþei era Aristofan ºi comedia veche
atticã. La sfârºitul acestei facultãþi se
înscrie - în acelaºi an, 1897 - la Facultatea de
Drept, pe care o absolvã cu lucrarea de licenþã numãrul 2263, în anul 1900. Titlul lucrãrii este Despre recidivã. De remarcat conform celor scrise de el însuºi - e faptul,
cã în perioada studiilor a funcþionat, din 1891,
pe postul de copist la Cãile Ferate Române
(Serviciul miºcare) ºi apoi la Serviciul medical din cadrul aceleiaºi direcþiuni a CFR, la
Constanþa.
Din 1897 pânã în 1900 lucreazã pe post
de contabil la Direcþiunea Portului Constanþa, dupã cum menþioneazã în CV-ul personal. ªi tot din declaraþia personalã aflãm
urmãtoarele, cu privire la studiile efectuate
în Germania: Deºi aveam douã titluri universitare, totuºi dorinþa de cercetãri mai
întinse m-a fãcut sã plec în Germania unde
am fãcut diferite studii de gramaticã comparatã, limbi clasice ºi orientale sub direcþiunea celor mai renumiþi profesori.
Teodor Iordãnescu nu-i numeºte pe acei
savanþi care l-au ajutat în demersurile desãvârºirii lui ºtiinþifice, profesionale, însã îi amintim noi; este vorba despre Richard Pischel,
nãscut la Breslau în anul 1849 ºi decedat în

India, la Madras, în 1908, profesor care a
predat la Universitatea Halle ºi R. Schmidt.
Iordãnescu absolvã seminariile de gramaticã comparatã, limbi orientale (sanskrita ºi
persana) în anul 1903, dupã o perioadã de
doi ani de studii, din 1901 pânã în 1903, la
Universitatea din Halle. Devine membru al
Societãþii orientaliste din Leipzig (Deutsche
morgenländische Gesellschaft) ºi al Societãþii
de Lingvisticã din Paris, al Societãþii Latine
din Paris ºi al Societãþii Filologice Române.
Publicã articole ºi studii în diferite reviste, precum ºi lucrãri ample, de lingvisticã.
Lucrãrile publicate, menþionate de Iordãnescu însuºi sunt: Antichitãþi romane private, (1912 vol.I ºi 1920, vol. Al II-lea),
Istoria literaturii latine - (1915), Resturi de
aoriste în limba latinã, Clasicismul ca bazã
a învãþãmântului (...), Der Ursprung Der
Daker, (conferinþã susþinutã la Universitatea
din Halle).
Îi apar o serie de articole în diverse reviste
ºi ziare: Situaþiunea evreilor în Imperiul Roman - în Apãrarea Naþionalã; Lupul în
legendele noastre - în Tinerimea Românã;
Elementele mitologice în descântecele române - în douã apariþii din publicaþia Noua
Revistã Românã; Studiul limbilor clasice
ºi pedagogia modernã - trei studii în publicaþia Epoca începând cu anul 1904; Originea jocului de pãpuºi, Un orientalist român, în Convorbiri literare.
Cinci texte privind limba ºi literatura
sanskritã se regãsesc în aceeaºi revistã Convorbiri literare, iar articole de specialitate
în Neamul românesc literar. Se mai numãrã
ºi alte eseuri, din câte înþelegem din declaraþia
personalã a autorului, cãci dupã sublinierea
apariþiei studiilor de specialitate în Neamul
românesc literar, adaugã termenul etc..
Din anul 1904, pãtrunde în corpul didactic românesc, la data de 9 iulie, dupã susþinerea examenelor la limbile latinã, germanã
ºi francezã. A fost director al ªcolii Comerciale elementare din Focºani ºi, dupã cum
am arãtat deja, director al Liceului Unirea.
Funcþionând atâþia ani la Focºani, devine
membru al unor societãþi culturale locale, de
exemplu, Cercul Corpului didactic din
Putna, al cãrui preºedinte a fost la un moment dat, precum ºi al Cercului Literar ºi

continuare în pag. 24
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ªtiinþific ce activa în urbea de pe Milcov.
Este invitat, în perioada interbelicã, sã susþinã
o comunicare ºtiinþificã în cadrul Congresului
numãrul ºaptesprezece, de Orientalisticã, de
la Universitatea din Oxford; tema comunicãrii,
dupã cum singur precizeazã, era despre Rolul
þiganilor în literatura popularã.
Îi apar peste 40 de articole în ziarele Curentul ºi Universul, privind studiul limbilor
clasice programate în educaþiunea ºcolarã.
Este invitat la Radio Bucureºti sã conferenþieze despre Horaþiu, cu prilejul comemorãrii acestuia; una dintre lucrãrile sale realizate încã în Germania se referea la poetul
latin, fiind intitulatã: Ciceronis Paradoxa
et Horatii satiror. Este cunoscãtor a cinci
limbi strãine: franceza, germana, engleza, italiana, greaca iar din limbile vechi, a celei
latine, sanskrite ºi persane. Pentru întreaga
activitate, statul român îl va recompensa cu
urmãtoarele decoraþii ºi medalii: Coroana
României, Steaua României în grad de
Cavaler, Medalia jubiliarã Avântul Þãrii
ºi Rãsplata Muncii.

Opera  repere

- Un orientalist român: Constantin
Georgian, în Convorbiri literare, 1907,
luna august;
- Orientalia;
- Fachirii indieni ºi doctrina lor;
- Jocul de noroc în literatura veche
indianã;
- O istorie a þiganilor;
- Poezia liricã indianã;
- Asemãnarea între poveºti indiene ºi
româneºti.

Scurte comentarii privind
articolele lui Teodor Iordãnescu

Numai simplul fapt al invitãrii lui Teodor
Iordãnescu în cadrul Universitãþii Oxford,
pentru a susþine o dizertaþie pe tema The
Atharva-Veda in Rumanian charms and
witchcraft, ar fi de ajuns sã ne lãmureascã
asupra valorii intelectuale a acestuia, cât ºi a
recunoaºterii internaþionale în cercurile înalte
ale studiului Orientului, în general, Indiei, în
mod special. Cu toate acestea, aºa cum am
precizat deja, figura intelectualã a lui Iordãnescu e prea puþin ºtiutã în România, numele
sãu fiind adeseori trecut sub tãcere chiar ºi
de aceia care s-au ocupat mai îndeaproape
de viaþa, scrierile acestuia.
Nu ºtim dacã se poate vorbi despre o
ºcoalã a indianisticii româneºti, începând cu
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, aºa
cum înclinã unii sã acrediteze ideea, dar
constatãm cã au fost câteva personalitãþi ale
culturii noastre care s-au axat pe cunoaºterea
spiritualitãþii indiane, exercitând influenþã ºi
asupra anumitor discipoli, aºa cum a fost în

cazul lui Haºdeu faþã de C. Georgian, ªãineanu ori Iordãnescu. Mai mult situaþii singulare, s-ar spune, decât o ºcoalã de indianisticã, conºtient întemeiatã, cum se întâmplã
pe tãrâmul francez sau german, fãrã a mai
vorbi de cel englez, în perioada modernã.
În fine, valoarea - chiar dacã izolatã a indianiºtilor români în peisajul spiritualitãþii
noastre - s-a fãcut resimþitã în plan universal,
mai cu seamã în perioada interbelicã, pentru
a fi accentuatã dupã al doilea rãzboi mondial,
prin activitatea lui Mircea Eliade, Arion Roºu,
Sergiu Al-George, Aram Frenkian º.a.
Iordãnescu, la rândul lui, se aflã în rândul
indianiºtilor, încadrându-se în peisajul marilor nume de referinþã ale domeniului, deºi
vocea sa nu a fost atât de sonorã ca a altora.
Lecturându-i articolele privind problematica
indianã, se poate observa reluarea anumitor
preocupãri ale înaintaºilor sãi, care au avut
în vedere nu numai studierea în profunzime
a spiritualitãþii indiene, ci ºi raportarea
acesteia la cultura românã, cãutarea punctelor identice menite sã demonstreze, o datã în
plus, rãdãcina comunã indo-europeanã din
care s-au ridicat atât românii cât ºi indienii;
nu mai departe, dizertaþia sa de la Oxford,
este una ce trimite la aceeaºi idee, a detectãrii
reperelor similare celor douã strãvechi
culturi, cu rãdãcini adânci în trecutul omenirii.
Un material amplu e intitulat Fachirii
indieni ºi doctrina lor. Prin tratarea ideilor
ºi informaþiilor, autorul dovedeºte buna lor
cunoaºtere, familiaritatea cu domeniul supus
investigãrii. Dacã Haºdeu cerceta în trecutul
nostru folcloric rãdãcinile comune cu spiritualitatea indianã caracteristicã vremurilor vedice, Iordãnescu - luând probabil exemplul
marelui înaintaº - comparã basmele româneºti
cu cele indiene. Iatã ce afirmã însuºi autorul
în susþinerea punctului sãu de vedere legat
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de asemãnarea dintre basmele noastre ºi cele
din arhaica Indie: Bazat pe poveºtile cunoscute atunci am publicat în 1912 în Neamul românesc leterar o serie de articole (814) în care arãtam asemãnarea între poveºtile indiene ºi cele româneºti ºi în special cele despre Pãcalã, (vezi, T. Iordãnescu, Fachirii indieni ºi doctrina lor, Editura Paralela 45, 2001, p. 117). În comunicarea
susþinutã la Societatea prietenilor istoriei
literare, Teodor Iordãnescu subliniazã importanþa ºi rãspândirea basmelor, poveºtilor
în spaþiul hindus ºi îndrãzneºte sã facã o
supoziþie de-a dreptul curajoasã, afirmând
cã nici o literaturã de pe pãmânt nu este
aºa de bogatã în poveºti ca cea indianã veche, care se pare cã a contribuit la rãspândirea lor la toate popoarele. Evident, supoziþia lui Iordãnescu, legatã de nodul ombilical al tuturor poveºtilor din lume ca fiind
India, azi nu poate stârni decât zâmbetul, cãci
afirmaþia lui, cu caracter ce sfideazã absolutul, nu poate arãta decât o anumitã orbire a
autorului subjugat de frumuseþea, dar ºi de
cantitatea uriaºã a basmelor, a poveºtilor pe
care le-a dezvoltat subcontinentul indian, la
un moment dat. Este greu de acceptat, în
prezent, cã vastele areale spirituale au putut
cunoaºte un unic punct din care ºi-au tras
seva necesarã creãrii basmelor, poveºtilor,
deºi asemãnãri între creaþiile indiene ºi acelea
aparþinând altor popoare - ca ºi în cazul românilor, de altfel! - existã. Faptul, însã, nu se
poate discuta doar din perspectiva propusã
de Iordãnescu, ci ºi din a unor experienþe
comune umane ce au dus la conceperea basmelor sau poveºtilor, în care tâlcul sã fie acelaºi, deºi diferit exprimat, în funcþie de mijloacele caracteristice fiecãrei culturi în parte.
Exagerarea lui Iordãnescu este, credem,
una intenþionatã, rezultat fie al pasiunii sale
aparte pentru India ºi civilizaþia acesteia, fie
pentru a cutremura conºtiinþa româneascã ºi
a o determina la o mai profundã aplecare asupra studiului Orientului, modalitate ce ar putea
ajuta la a ne înþelege pe noi înºine mai bine prin
oglinda celeilalte jumãtãþi spirituale a lumii.
În rest, articolele, conferinþele, expunerile
lui Iordãnescu, nu numai cã sunt foarte bine
documentate, dar au o actualitate ce frapeazã
lectorul avizat; tocmai prin aceasta se pune
în evidenþã perenitatea celor gândite ºi scrise
de autorul teleormãnean.
Bibliografie consultatã

1.Arhivele Statului, Focºani, Vrancea, nr. inv. 545,
fondul 480, dosarul 420
2.Theodor* Iordãnescu, Fachirii indieni ºi doctrina lor, Editura Paralela 45, colecþia Sapientia,
Ediþie îngrijitã de Vlad ªovãrel, lector Vasile Andru
3.Un orientalist român: Constantin Georgian,
în Convorbiri literare, 1907, luna august;
* Notã! Am respectat modul în care a fost tipãrit
numele autorului de cãtre Editura Paralela 45
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Costandin RO{U PUCU

Any DR~GOIANU

(Auckland New Zealand)

Bejenia modern#
sau logodna unei
gutui cu un kiwi
Frumos începutul acesta de primãvarã,
aici, la capãtul pãmântului.
Stau þintuit pe o bancã, deasupra cãreia
încearcã sã mã apere de razele lipsite de cenzura brâului de ozon, un copac.
Cât de mult îmi doresc sã fie teiul din Copou. Ori mãcar un plop dintre cei fãrã de soþ.
Ori mãcar un cireº. Din pãcate, copacul este
doar o esenþã localã, nesemnificativã pentru
mine. Un fel de corciturã între o maidanezã
din Ferentari ºi un dulãu din Pajura.
Mi-am luat de acasã CD-ul portabil ºi, în
aºteptarea Duducii Gutuia, mã premiez singur, fãrã sã merit, cu melodii care, aici, în locul
unde nu se întâmplã nimic, îmi sunã ALTFEL
decât în Teleormanul din care îmi trag seva mai TRIST, mai DUIOS, mai DUREROS.
Cu ochii minþii îmi imaginez o parolã cu
nenea Gicã Petrescu, DIMINEAÞA LA ªOSEA. Iaca ,se aºeazã la masa noastrã ºi marea
doamnã a cântecului românesc ºi ne frânge
inimile cu CINE IUBEªTE ªI LASÃ. Cu mare
uºurinþã adun la masã, la întâmplare, pe Pompilia Stoian, pe Sergiu Cioiu, pe Anda, pe
Zavaidoc, pe Margareta însoþitã de Auricã
Andreescu, Dida Drãgan suna pe mobil cã o
sã întârzie, apare Aura Urziceanu la braþ cu
Sile Dinicu, se aude vioara lui Ciprian ºi a
maestrului Ion Voicu, vine ºi Angela Similea
cu Doina Badea, ceva mai târziu, îmi ºopteºte
Stela Enache.
Doamne, ce bine îmi este! Sunt ACASA,
iarãºi sunt ACASA!
*
Simt o mânã pe umãr! Întrerup visarea,
opresc portabilul.
A sosit DUDUCA GUTUIA!
Sã o prezint:
DUDUCA GUTUIA este MARIA, o
moldoveancã isteaþã care, în urmã cu doi ani
ºi jumãtate, mai avea încã domiciliul undeva
pe lângã Podul Turcului. Avea Gutuia ºi o
catedrã la o universitate din România, cãci
are douã licenþe: litere si filozofie. Poreclele
de DUDUCA ºi GUTUIE i se trag de la Revelionul de anul trecut când, ameþitã de Periniþa, a strigat, mai tare decât muzica:
Mãi fraþilor, Duducii tare îi lipseºte o
GUTUIE!
Aici, în comunitatea româneascã din
Noua Zeelandã, DUDUCA GUTUIA se poate
considera o rãsfãþatã a sorþii. ªi-a gãsit serviciu dupã NUMAI 6 luni ! Mai rar aºa noroc!
Alþii au avut norocul ãsta dupã un an, sau ºi
mai mult! ªi nu orice serviciu, ci unul bun!
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Face curãþenie la 6 case de localnici! Ah, sã
nu credeþi cã este, dupã tiparul românesc,
femeie de serviciu.
NUUUUU. Duduca este cleaner.
Mare diferenþã! Uneori Duduca este invitatã la cafea de stãpâna casei! Plus cã leafa
ei pe orã este de 10 dolari de ãºtia locali, în
mânã, ceea ce face cam 6 dolari americani! E
o sumã nu? Chiar dacã toatã suma se duce
pe chirie, pe mâncare, pe benzinã.
Cãci mulþi , mulþi alþii, posesori de alte
licenþe universitare decât ale Duducãi - ca
de exemplu: construcþii, drept, ºtiinþe economice ºi aºa mai departe, cu greu au gãsit câte
ceva - unii în construcþii, ceva de cãrat cu
roaba, ori paznici, ori ºoferi de taxi, ori la
supermarkete muncitori necalificaþi.
- Sãrut mâna Gutuie
- Sã ai sãnãtãþi dragã
- Ce mai faci, cum mai îþi merge?
- Bini, bini, nu mã plâng
- Mãi Duduca Gutuie, mã tot þiu sã te
întreb, ce te-a fãcut pe tine sã te bejeneºti
tocmai aci la capãt de lume? A dat turcu, a
dat tãtaru?
- Nope dragã - nope!, iaca s-a englezit Gutuia, îmi zic în gând - nu a dat nici
turcu ºi nici tãtaru. A dat FPS-ul, ºi Banca
Religiilor, ºi FNI-ul, ºi World Bank, Caritasul
ºi neamurile lor.
Io-te, d-aia m-am bejenit eu
- Mda - zic eu. Si zici cã ºi-e bine?
- Eh,... zic ºi eu cã bini. Dar bini cum sãmi fie? Am vãzut cu ochii mei ce auzeam
cândva la radio, cã prin Occident nu umblã
câinii cu covrigi în coadã.
- Hm - ºi cam ce ai de gând sã faci mãi
Duducã?
- Pai ce sã fac dragã? O sã gãsesc unu
pi aicea, mã mãrit ºi scap de aspirator
- Pãi, mãi Duducã, nu þi-e fricã de Miciurin? O sã se rãsuceascã în groapã, nici mãcar
el nu a îndrãznit sã încruciºeze o gutuie cu
un kiwi!
Tãcere. Apoi un zâmbet larg.
- ªtii ceva? Poate mã dezbãjenesc, poate
mã retrag acasã, la mine în grãdinã, la Podul
Turcului, ce dor îmi e de Ozana, sã mai vãd
iarã bojdeuca lu Creangã ºi...
Cad pe gânduri. Apoi îndrãznesc:
- ªi ce mai aºtepþi Duducã? Sã treacã
iarna, sã se schimbe CLIMA?
- Nu, domnule, o sã mã reîntorc în þara pe
care o iubesc NU când o sã se schimbe
CLIMA ci când o sã se schimbe CLIMATUL

Din alte timpuri
Atâtea argumente pro...
Îmi fac mãnuºi din moarte,
împrietenindu-mã cu viaþa...
Trec pe lângã depozitul de cadavre,
în putrefacþie, fãcându-mi cruce...
Linia continuã a tras ºoseaua
la marginea cimitirului...
Strãmoºii se aud din nou
În fiecare dimineaþã
jelesc bucãþile de pãmânt nelucrat
Sacrificii în zadar.
Te mai iubesc
salvez fericirea
vântul a pus regretele în miºcare
am destule motive sã închid fereastra
mã izbesc de golul interior
mi-e teamã de fantoma
ce-mi conduce instinctele
pantofii atârnã greu în picioare
ºi trag de timp
ascunzându-mi sentimentele
faþã de tine la noapte
în vârful degetelor
mã strecor sub plapuma caldã
Rãni deschise
Ne apropiem de moarte,
ne-am obiºnuit cu ea...
Lãsãm în urma noastrã
o dârã de fum, atâta neînþelegere
peste câmpia vieþii...
Ne apropiem de moarte,
cu dragostea se joacã alþi muritori,
noi am înþeles ce înseamnã: Suferinþã...
Rãstignire
Dacã vântul
mã þine departe
de amintirea aceea,
îl voi ruga pe Dumnezeu
sã închidã toate ferestrele,
cu riscul de a mã sufoca...
Aerul acestui univers este poluat
de o presupusã iubire...
Vântul este singurul obstacol
în calea adevãrului...
Vreau sã aflu
cum îi pot schimba direcþia,
cum pot întoarce liniºtea înapoi...
E greu sã-mi gãsesc echilibrul,
ºi crede-mã,
cel mai mult
aº fugi de mine acum...
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Drumul spre Universitate

Multe mi-au mai trecut pe dinaintea ochilor în anii de ºcoalã ai nepoatei mele MaraElena. Ca om care am slujit învãþãmântul românesc pânã la limita admisã, venind în Canada ºi având contact cu ºcoala prin fiica mea
ca profesoarã ºi mai apoi directoare la un
liceu, dar ºi prin nepoata la dreapta cãreia
am stat de când a pus întâi piciorul în ºcoalã,
era firesc sã-mi treacã prin creanga minþii diferenþele ce se succedau înaintea mea. Multe
sunt acestea între cele douã sisteme de învãþãmânt, chiar dacã în ultima vreme au fost
schimbãri ºi în ºcoala româneascã. Cele mai
mari ºi mai multe noutãþi mi-au oferit ºansele
absolvenþilor de liceu de a urma cursurile
universitare. Am luat distanþã faþã de pãrerile
preconcepute care îi stãpâneau pe mulþi români - învãþãmântul românesc este excelent,
a dat olimpici ºi etc, etc, iar învãþãmântul din
America ºi Canada e la pãmânt - ºi fiecare punând pe masã aspecte vehement argumentate.
Un aspect care face diferenþa între cele
douã sisteme de învãþãmânt este acela cã în
Canada nu se intrã la facultate pe bazã de
examen-concurs. Selecþia este fãcutã de notele primite în timpul ultimului an de liceu.
Sistemul de notare al elevilor este în aºa fel
alcãtuit, încât pãrinþii ºi elevii nu pot influenþa
notarea pe care o face profesorul. Programa
elevilor liceeni este alcãtuitã din cursuri obligatorii - cele de culturã generalã ºi cursuri la
alegere, dupã aptitudini, preferinþe ºi intenþie
de viitor. Anul ºcolar este compus din douã
semestre care se încheie cu examene ºi elevii
primesc credite care vor decide dacã vor fi
acceptaþi sau nu la facultate. Dacã creditele
nu sunt suficiente pentru facultatea doritã
sau notele sunt prea mici, absolventul poate
sã facã completare parþialã în urmãtorul an
ºcolar, continuând la liceu doar cursurile de
care are nevoie.
Alegerea facultãþii este iarãºi un aspect
mult deosebit faþã de ceea ce cunoºteam eu.
Dupã sistemul canadian, referitor la importanþa pe care o are aici munca voluntarã, ºi
elevii sunt cuprinºi în acest sistem. MaraElena a voluntariat în mai multe locuri, dar
cel mai mare succes l-a avut voluntariind
pentru pregãtirea alegerilor. Aºa ºi-a descoperit vocaþia de diplomat ºi a luat hotãrârea
sã urmeze cursurile de ªtiinþe politice de pe
când era încã în clasa a 10 de liceu. În anul
urmãtor, m-am alãturat pãrinþilor ei ºi împreunã cu ea am vizitat mai multe universitãþi
din provincia Ontario, inclusiv capitala þarii,
Ottawa, cu atracþie deosebitã pentru Parlamentul care îi surâdea ca o mare promisiune.
Vizitele, apoi participarea la întâlniri cu profesorii diferitelor facultãþi au fost deosebit de
folositoare. Nepoata mea ºi-a schimbat de

câteva ori deciziile. Erau multe motive sã
încline balanþa când spre o facultate când
spre alta. În final s-a deschis pentru Ottawa.
Acolo era o secþie de Conflict Studies (studii
ale conflictului) care o interesa pe ea în mod
deosebit. Avea posibilitatea de coop. Asta
înseamnã cã din anul 3 merge la ºcoalã 4 luni
ºi apoi lucreazã 4 luni. ªi tot aºa se roteºte
programul pânã la sfârºitul universitãþii. Din
cauza asta face mai mult cu aproape un an
decât cei care fac doar studii teoretice, dar la
sfârºitul universitãþii are deja experienþã de
muncã, ºtie mai clar ce vrea, iar ºansele sã-ºi
gãseascã de lucru în domeniu cresc. Ca sã
nu mai vorbim cã ºi bãnuþii fãcuþi în acele 4
luni ajutã. Acceptarea la aceastã universitate
cerea ridicarea stachetei notelor, concurenþa
fiind foarte mare, selecþia foarte riguroasã,
aºa cã a avut o motivaþie foarte serioasã ca
în ultimul an sã renunþe la multe distracþii
specifice vârstei ca sã stea mai mult aplecatã
asupra studiului. ªi i-a fost de folos. Imediat
dupã vacanþa de iarnã a clasei a 12-a, ca ºi
ceilalþi elevi, Mara-Elena a trimis aplicaþii
(cereri) optând pentru trei universitãþi, prima
fiind cea din Ottawa. Pânã în luna februarie a
stat cu inima cât un purice. Cam semãna cu
starea pe care o aveam noi dupã ce dãdeam
examenul ºi aºteptam afiºarea rezultatelor.
Aici rãspunsul îþi vine oficial prin poºtã.
Prima universitate, Brock, din St. Catherines i-a trimis un plic cu rãspunsul afirmativ.
Plicul greu de documente, cuprindea instrucþiunile pentru începerea anului universitar.
I-am admirat pentru modul organizat de a
lucra. La aceastã admiraþie s-a adãugat ºi un
moment emoþionant stârnit de un frumos ºi
elegant gest de aleasã stimã ºi curtoazie faþã
de viitorul student. Plicul conþinea o frumoasã ºi caldã felicitare fiindcã a fost acceptatã, la care au adãugat mulþumiri cã ne-ai
ales pe noi. Te aºteptãm cu bucurie mai apoi
au adãugat: Citeºte instrucþiunile. Alãturi
ai un plic cu confetti. Cheamã-þi prietenii,
deschide-þi punga ºi aruncã-le în sus ca sã
sãrbãtoriþi acest însemnat eveniment din viaþa
ta. Mara-Elena a prins aripi, parcã zbura,
dar mai avea într-un colþ al inimii nãdejdea
cã ar putea fi acceptatã la Ottawa. ªi nu mult
dupã asta, ea a primit un mesaj text pe telefonul celular. Era în ora de istorie a lumii ºi
nu avea voie sã foloseascã telefonul. Profesorul a vãzut cã Mara-Elena s-a schimbat la
faþã, ºi pentru cã ºi profesorul participa la
trãirile elevilor sãi, i-a spus: Îþi dau voie sã
mergi afarã sã primeºti rãspunsul pe care îl
aºtepþi. Cei de la Ottawa spuneau: ªtim cã
eºti la ore, dar am vrut sã îþi facem o bucurie
imediat ce ne este în putinþã. Tocmai ai fost
acceptatã la facultatea noastrã. Þi-am trimis

rezultatul ºi prin email, ai sã-l gãseºti acasã,
ºi prin poºtã, dar am vrut sã te bucuri cât se
poate de repede. Revenind în clasã, colegii
ºi profesorul au aplaudat-o ºi au îmbrãþiºat-o,
cãci pe faþa ei citiserã rezultatul. Apoi a urmat
cu aceleaºi caldã culoare ºi rãspunsul pozitiv
la cea de a treia facultate, cea din Toronto.
Alãturi de Mara-Elena ºi noi am trãit zile deosebit de frumoase care s-au înscris în ºirul
celor pe care le ducem cu noi toatã viaþa,
uneori cu cele mai mici detalii. Pânã la sfârºitul anului ºcolar, nepoata mea avea toate
problemele aranjate pentru deschiderea anului universitar. ªtia chiar ºi numãrul camerei
de la cãminul din frumosul ºi efervescentul
campus universitar. Am fost cu toþii ºi am
vãzut-o, am fotografiat-o, am participat la întocmirea formalitãþilor necesare bunului mers,
încât deschiderea anului universitar urma sã
se facã fãrã nici-un impediment.
Vara care a urmat a fost una dintre cele
mai fericite purtând în ea promisiunea zilelor
studenþiei cu aura lor. Când s-a apropiat septembrie, Mara-Elena îºi avea bagajele fãcute
cu multã participare suleteascã. Acum împarte
un apartament de douã camere, bucãtãrie ºi
baie cu Yvonne, prietena ei de acasã, studentã
ºi ea, dar la artã. Pãrinþii lor le-au cumpãrat
câte un abonament de masã care le permite
sã mãnânce la orice magazin, restaurant, bufet, cafenea din campus, dar îºi mai pregãtesc
ºi ele în bucãtãria lor ce le mai pofteºte inima
când nu vor sã iasã din casã. Au început
cursurile ºi merg sfârâindu-le cãlcâiele. Noi,
acasã suspinam simþind golul pe care l-au
lãsat, dar ele, privesc înainte. Ne dãm telefoane,
vorbim prin skype, ne trimitem emailuri.
Îmi vin în minte pãrinþii mei, rãmaºi în satul
lor, cum ne priveau cu lacrimi în ochi când ºiau vãzut copiii ºi nepoþii pãºind pe acest drum
murmurând: Sã vã ajute Dumnezeu! Mai
apoi m-am regãsit pe mine în locul lor, iar
acum o vãd pe fiica mea, la rândul ei strãbãtutã de acelaºi fior atât de special în felul lui.
Privirea aceea spre viitorul cãruia nu-i poþi
zãri celãlalt capãt îþi creeazã o stare unicã.
Abia pe la 30 de ani omul începe sã simtã
gustul amar al limitelor omeneºti, dar pânã
atunci el nu are decât aripi de zbor ºi viitor
nelimitat. Acum nu putem decât sã-i urãm
nepoatei dragi sã aibã un zbor cât mai înalt
tot cu ajutorul Celui Neþãrmurit.
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Florentin SMARANDACHE

Florentin Smarandache \n fa]a Universit#]ii din Pécs

AF(L)ORISME

Etimologic, aforism + flori = af(L)orism,
deci un aflorism este o micã reflecþie
scrisã pe un dizain floral, ori un poem scurt
pe un fond artistic.
Aflorismele de faþã au fost adaptate
dintr-un caiet mai vechi de expresii fie
culese din folclor, fie inspirate din lecture
diverse în perioada când eram în þarã sau în
lagãrul turcesc
Ele au forma unor maxime, proverbe,
ziceri, dar mai degrabã metafore lirice.
Crea-þiile afloristice sunt contemplaþii
colorate!
Poetul I. Voronca ºi pictorul V. Brauner
inventaserã, în cadrul avangardei
româneºti, pictopoezia, în anul 1924, despre
care spu-neau cã: nu este nici picturã, nici
poezie! Recent, se promoveazã videopoezia
(videocli-puri lirice).
Dar - cum ºtiinþa ºi tehnologia întotdeauna au lãrgit sfera umanistã, mai general vom avea de-a face cu o poezie multimedia, sau artã multi-media, nuvelã
multimedia, roman multi-media, etc.,
adicã: text, imagine, sunet, animaþie, video,
etc. Iar, pe mãsurã ce tehnologia se va
dezvolta, alte simþuri ar putea sã-ºi gãseascã
locul în sanctuarul literaturii ºi artei
(dispozitive cibernetice prin care sã poþi
mirosi, gusta, pipãi, etc. o operã literarã,
artisticã, sau chiar ºtiinþificã - deºi în
prezent acest lucru pare science-fiction).
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Rom@no-americanul
Florentin Smarandache a primit
Medalia de Aur pentru [tiin]#

Printre cei 10 oameni de ºtiinþã (2 din Australia, 2 din Italia, 2 din SUA, câte unul din
Egipt, India, Israel ºi Rusia) care au primit, în
12 iunie 2010, la Universitatea din Pécs,
Ungaria, Medalia de Aur pentru ªtiinþã acordatã de cãtre Academia de ªtiinþe TelesioGalilei (organizaþie neguvernamentalã internaþionalã cu sediul în Marea Britanie), s-a
aflat ºi prof. univ. dr. Florentin Smarandache
(n. 10.12.1954, Bãlceºti, Vâlcea), cu dublã
cetãþenie, româno-americanã, de la Facultatea
de ªtiinþe din Universitatea New Mexico,
Gallup, statul New Mexico, SUA. Aceastã
medalie a rãsplãtit douã realizãri ºtiinþifice
ale lui Florentin Smarandache: introducerea
noþiunii de Neutrosofie în logica matematicã ºi enunþarea Ipotezei Smarandache în
fizica teoreticã.
Neutrosofia este o generalizare a dialecticii din filozofie, realizatã de Florentin
Smarandache prin introducerea categoriei de
neutru, alãturi de categoria de contrarii.
Prin aplicarea neutrosofiei în logica matematicã, s-a realizat logica neutrosoficã (numitã
în literatura de specialitate ºi logica smarandachianã), în care o variabilã logicã are trei
valori: adevãrat, fals ºi incert.
Enunþatã în articole de fizicã teoreticã,
Ipoteza Smarandache (apãrutã ca o consecinþã a paradoxului Einstein-Podolsky-Rosen ºi a inegalitãþii lui Bell) afirmã cã în Univers nu poate exista o vitezã-limitã, contrazicând concluzia lui Einstein, care susþine cã
viteza luminii este viteza-limitã din Univers.
Academia de ªtiinþe Telesio-Galilei, cu
sediul în Croydon, comitatul Surrey, Marea
Britanie, cu o filialã la Universitatea din Pécs,
Ungaria, este o asociaþie nonprofit formatã
de savanþi (cei mai mulþi sunt din domeniul
ºtiinþelor naturii), având ca scop progresul

Acest volum înrãmeazã aforismele
în diverse figuri geometrice.

creativitãþii ºtiinþifice. Ea poartã numele a doi
oameni de ºtiinþã italieni, Galileo Galilei (15641642) ºi Bernardino Telesio (1509-1588), care
au schimbat modul de înþelegere a Lumii ºi
au avut o atitudine fermã împotriva obscurantismului. Dacã fizicianul, astronomul ºi
filozoful Galilei este cunoscut de toatã lumea,
pentru cã figureazã în manualele ºcolare,
contemporanul sãu Bernardino Telesio (filozof independent aparþinând Renaºterii târzii)
este mai puþin cunoscut, pentru cã s-a retras
din mediul universitar pentru a-ºi putea dezvolta în cãrþile sale ideile filozofice ºi ºtiinþifice în afara restricþiilor tradiþiei aristoteliene-scolastice, dominantã în universitãþi.
El a fost un critic înflãcãrat al metafizicii ºi a
promovat abordarea empiricã (pe bazã de
experienþã) în filozofia naturii, fiind premergãtorul empirismului modern timpuriu. Opera sa a avut o influenþã foarte mare asupra
unor filozofi de marcã ai epocii, precum Tommaso Campanella, Giordano Bruno (ambii din
Italia), Pierre Gassendi (Franþa), Francis Bacon ºi Thomas Hobbes (ambii din Anglia).
Printre cei peste 160 de membri din lumea
întreagã ai Academiei se aflã ºi patru români:
Cornel Ciubotariu (fizician, prof. univ. dr. la
Universitatea Tehnicã Gheorghe Asachi Iaºi),
Constantin Udriºte (matematician, prof. univ.
dr. la Universitatea Politehnica Bucureºti),
Radu Zamfir (filozof) ºi Florentin Smarandache.
Fondatorul Academiei de ªtiinþe TelesioGalilei, în anul 2007, este italianul, stabilit în
Anglia, Francesco Fucilla (n. 01.08.1951, în
Cosenza, ca ºi Telesio, a cãrei memorie vrea
sã o pãstreze prin numele acestei organizaþii
neguvernamentale ºtiinþifice). Este geofizician (a lucrat la marile companii internaþionale
de prospecþiuni petroliere), inventator, scriitor, realizator de filme (documentare ºtiinþifice) ºi om de afaceri în domeniul petrolului.
Din anul 2008 acordã premii anuale pentru
realizãri ºtiinþifice de excepþie, când festivitatea înmânãrii premiilor a avut loc în Marea
Britanie, iar în anul 2009, la Gurzuf (Crimeea,
Ukraina). Ceremonia din 2010 a avut loc în
Ungaria nu doar pentru cã organizaþia are
aici o filialã, ci ºi pentru cã oraºul Pécs este
Capitalã Culturalã Europeanã în acest an.
Vizionaþi pe YouTube cei zece oameni de
ºtiintã laureaþi ai medaliei de aur pe anul 2010
printre care ºi românul nostru:
http://www.youtube.com/watch?v=9mydDB7zXCo&feature=related

Mircea MONU
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Constantin E. UNGUREANU

Vasile Alecsandri, peregrin \n ]ar#
[i pe drumurile str#in#t#]ii
Dorul de cãlãtorie este o nãzuinþã de neastâmpãrat a naturii sale de pasãre migratoare dornicã sã brãzdeze valurile mãrilor
îndepãrtate, în rãtãciri fãrã þintã, în care poetul
gãseºte atâta farmec. Despre instinctele
sale de nomad, scria lui Ion Ghica: Sosirea
primãverii face întotdeauna sã-mi creascã
aripi ºi îmi trezeºte dorul de cãlãtorii. Este o
boalã periodicã, un fel de febrã care mã apucã
în fiecare an cu accese cãrora anii n-au fãcut
sã le scoatã intensitatea. În fiecare primãvarã
îmi arunc ochii spre toate orizonturile ºi mã
întreb în ce direcþie voi lua (12 aprilie 1886)
Iatã ce-i confesa amicului sãu, Costache
Negri, în 1861, din Paris: Dar lasã-mã ºi pe
mine sã-mi urmez calea pe care mã împinge
propria mea soartã, dã-mi voie sã iubesc ºi
mai departe ceea ce a fãcut din mine un om
cu suflet ºi cu imaginaþie: cãlãtoriile ºi... femeile. Ce vrei? Nu mã simt octogenar; inima
mea are cel mult douãzeci de ani când îmi
vorbeºte de patria mea sau de tine.
În 1839, pãrãseºte Parisul, în care a petrecut cinci ani, la studii, ºi în drum spre þarã,
viziteazã Italia.
Poetul colindã munþii ºi câmpiile, se caþãrã
pe vârfurile munþilor, trece pe lângã ruinele
Cetãþii Neamþului ºi viziteazã mãnãstirile.
În iunie 1846, porneºte într-o cãlãtorie
spre Italia unde se va întâlni cu Elena Negri.
Voiajul întreprins în 1846 ºi 1847 cuprinde
urmãtorul itinerar: Constantinopol-BrussaSmirna-Triest-Veneþia-Gratz-SalzburgMünchen-Stuttgart-Karlsruhe-BadenStrasbourg-Paris-Lyon-Marsilia-GenovaLivorno-Neapole-Palermo-Constantinopol.
Impresiile din aceastã lungã cãlãtorie, fiind
însoþit de Elena Negri, sunt prezentate în
Jurnalul de cãlãtorie în Italia, scris chiar în
timpul acestui voiaj.
Informaþii despre cãlãtoriile scriitorului
le aflãm din scrisoarea cãtre J. Ubicini: În acelaºi an, 1845, am fãcut o cãlãtorie la Constantinopol ºi era gata sã mor pe insula Princhipo.
În 1846, am pãrãsit din nou Moldova, am
vizitat Constantinopolul, Brussa, Atena,
Insulele Ionice ºi m-am dus sã mã stabilesc
la Veneþia pentru douã luni (Jurnalul de
cãlãtorie în Italia).
În 1847, în luna mai, m-am reîntors în Moldova disperat ºi bolnav (murise Elena Negri). Am vizitat Balta Albã, în Valahia (a cãrei
descriere a apãrut în Lillustration) ºi Mehadia, unde am descoperit legenda lui Hercule.
Urmeazã anii exilului, dupã evenimentele
de la 1848: Hangu-Braºov-Paris-Constantinopol-Paris, timp de aproape doi ani.
V. Alecsandri, în continuare, în scrisoarea
cãtre prietnul sãu, J. Ubicini, consemneazã:
1851  Plec în Franþa, vizitez Germania
ºi Anglia, Întoarcerea în þarã.
1853  Plecarea la Paris; tipãresc Doi-

nele mele, cãlãtoria în Maroc ºi Spania.
1854  Pãrãsesc Parisul, pentru a veni
sã-mi eliberez robii.
1855  Plecarea pentru Expoziþia de la
Paris, întoarcere pe Coastele Italiei ºi prin
Constantinopol. Vizitez Crimeia ºi ruinele
Sevastopolului. întoarcere în þarã, în timpul
iernii, prin Bulgaria, înþesatã de haºbuzuci.
În 1859, pelerin prin Europa, întreprinde
o cãlãtorie diplomaticã în Franþa, Anglia,
Italia, unde pledeazã pentru cauza Unirii.
În toamna anului 1861, va pleca la Paris
unde va îndeplini unele misiuni politice ºi va
înlocui pe fratele sãu, Iancu, la agenþia
românã din Paris. Dacã Dumnezeu mai întâi
ºi lãcustele pe urmã se vor îndura sã-mi cruþe

Vasile Alecsandri
recolta, voi pãrãsi þara la sfârºitul lui septembrie ºi mã voi duce, mã voi duce, mã voi
duce cât mã þin puterile (cãtre Ion Ghica,
Mirceºti, 30 iunie 1860).
Din douã scrisori cãtre Costache Negri
expediate din Paris, la 10 ºi 14 noiembrie, 1861,
luãm la cunoºtinþã despre un proiect de cãlãtorie în Japonia, pentru care este dojenit de
prietenul sãu:
Baligat mi-a citit ultima ta scrisoare,
aceea în care mã ocãrãºti cu o mânie atât de
prietenoasã ºi atât de miºcãtoare pentru
proiectul meu de cãlãtorie în Japonia
Vrei sã-mi spui un lucru, scumpul meu
cicãlitor? Pânã la urmã vei veni cu mine în
Japonia, cu condiþia sã trecem prin India.
O plimbare la Stambul - îi scrie lui Ion
Ghica de la Mirceºti, 29 mai 1881- m-ar atrage
mult; dar bineînþeles o plimbare improvizatã,
adicã o îmbarcare neaºteptatã pe primul vapor trecând prin Constanþa ºi o ºedere de zece
zile pe þãrmurile poetice ale Bosforului. Îþi
convine aceasta? Mie îmi convine ca o jachetã
largã, fãrã talie ºi fãrã pretenþii de modã.

Entuziasmat de impresiile exprimate de
Ion Ghica, aflat în Anglia, despre Brighton,
la rândul sãu, Alecsandri îi comunicã prietenului sãu, în scrisoarea din 1 octombrie 1881,
de la Mirceºti, urmãtoarele:
Descrierea Brightonului pe care mi-ai
fãcut-o, a curãþeniei sale, a frumoasei poziþii
pe malul mãrii ºi a vieþii plãcute care se duce
acolo a trezit instinctele mele de nomad. Aº
vrea deci sã mã aflu transportat deodatã, cu
ajutorul mieluºei unei zâne, alãturi de tine ºi
sã mã cufund din nou în acest mediu civilizat
care se þine departe de zgomotul micilor
noastre lupte de partid. Fericitã þarã! Care
nu cunoaºte numele marilor noºtri oameni ai
zilei ºi care nu se ocupã deloc de faptele ºi
gesturile unui Stolojan, unui Costinescu ºi
ale altor escroci ejusdem farinae (din acelaºi
aluat).
Poate cã, pe lângã pasiune, ºi aversiunea
pentru atmosferã politicã i-a produs lui
Alecsandri nevoia de evadare, în acelaºi timp,
curiozitatea de a vedea peisajele ºi progresele realizate de alte popoare l-a îndemnat sã
cãlãtoreascã peste mãri ºi þãri.
Dar bun e Dumnezeu! Încã opt luni de
rãbdare ºi de nemiºcare - îi scrie lui Ion Ghica,
Mirceºti 16/28 august 1881 - aripile îmi vor
creºte, ºi atunci, pe legea mea, îmi vor oferi
niºte curse interminabile prin statele Europei,
cum se spunea pe vremea paºapoartelor.
În 1882, cãlãtoreºte în Franþa, pentru a fi
sãrbãtorit de cãtre poeþii felibri, care îl încununaserã cu marele premiu pentru poezia Cântecul gintei latine. Despre aceastã cãlãtorie
îi scrie lui Ion Ghica, din Mirceºti, la 31 ianuarie 1882: Cãlãtoria mea nu va dura mai mult
de o lunã. Voi merge la Montpellier fãrã sã
trec prin Paris, pe urmã mã voi duce la Marsilia. De la Marsilia, voi reveni la Mirceºti,
de unde voi pleca din nou la sfârºitul lui
septembrie: via Lemberg -Londra. În sfârºit
voi coborî spre sud pentru a gãsi pe bunul
meu prieten, soarele, cu care am cinstea sã
fiu în strânsã prietenie.
Vasile Alecsandri este primul român care
a vãzut Africa.
Între 1885 ºi 1889, Alecsandri se aflã la
Paris, în postul de ministru al þãrii.
Aflat în peregrinãrile sale, departe de patrie, Alecsandri poartã permanent, în gândurile sale ºi în inima lui povara dorului de þarã,
aºa cum mãrturiseºte în scrisoarea cãtre
Zulnia Sturdza, Paris, 10 noiembrie 1848:
Dar în timp ce gândul meu se cufundã
în aceste plãsmuiri, adesea dorul de þarã mã
cuprinde ºi atunci mã apucã tristeþi
nesfârºite. Mã ajunge dorul, cum se spune
la noi, mã apucã jalea, ºi s-a isprãvit atunci cu
mine, îmi pierd capul. Ah! Este un sentiment
groaznic dorul þãrii, când îl încerci, soarele
strãinãtãþii îþi aruncã în inimã raze reci.
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Doamna Teofana Sãlceanu in Ein Karem

Doamna Teofana Sãlceanu,
craioveancã, având rãdãcini genealogice în Slãvuþa - Gorjului, a trimis recent pe adresa redacþiei un
impresionant album foto, încãrcat de
energii sacre ºi de istorie creºtinã.
Culegãtoarea de imagini, consacrate spiritual, a strãbãtut o parte a
cãilor Noului Testament, între
Iordan ºi Egipt, din dorinþa de a-ºi
despovãra viaþa pe urmele Mântuitorului.
Prin publicarea acestor secvenþe
memorabile, revista Constelaþii diamantine va reuni multe suflete însetate între-o comuniune divinã.
N.N. Negulescu

Cana Galileii; unul dintre vasele in care
apa a fost preschimbata in vin

Raul Iordan

Marea Galileii

Deºertul Iudeea - drumul spre Mãnãstirea Hozeva (acolo se aflã
moaºtele sfântului Ioan de la Neamþ - Hozevitul)

Muntele Maslinilor; gradina Ghetsemani
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semn astral

Ierusalim; Biserica Sfântului Mormânt; Icoana Ungerii cu Mir

Nazareth; Biserica Bunavestire

Ierusalim; Muntele Mãslinilor; Capela Înãlþãrii, care
adãposteºte stânca de pe care Iisus Hristos s-a înãlþat la cer

Nazareth; Biserica Bunavestire

Muntele Sion; locul Cinei cea de Taina

Ierusalim; Biserica Sfantul Mormant
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Cristian Petru B~LAN
S.U.A.

Cristian Petru Bãlan (n. 27 iunie 1936, Sibiu)
este un prozator, poet, dramaturg, publicist,
editor ºi artist plastic român stabilit în Statele
Unite ale Americii; profesor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România ºi al
Academiei Americano-Române de ªtiinþe ºi
Arte. A fost corespondent din S.U.A. al posturilor de radio Vocea Americii ºi Europa
Liberã, scriitorul fiind cunoscut mai ales
pentru cele douã lucrãri: Enciclopedia
Imnurilor de Stat ale þãrilor lumii (Editura
Ploieºti - Mileniul III, 2008, cu prefaþa
scrisã de maestrul Gheorghe Zamfir) ºi Ghid
de conversaþie român-latin/ Latinum
Romanicumque colloquii enchiridion,
(primul ghid românesc de acest fel, Ed. Premier, Ploieºti, 2007).
Cristian Petru Bãlan a cãlãtorit mult pe
mapamond, descriind þãrile vizitate (Noua
Zeelandã, Australia, Hong Kong, Israel º.a).
Are peste 25 de cãrþi publicate în domeniile
literaturã, politicã, religie, teatru, scenarii de
film, muzicologie
Mai toþi fanii emisiunilor televizate de
culturã din þarã, inclusiv numeroºi scriitori,
îl cunosc pe Profesorul Nicolae Boaru,
directorul Bibliotecii Judeþene Nicolae
Iorga din Ploieºti, apreciat orator, comentator politic la radio ºi TV, critic literar ºi
bibliograf, care a avut ambiþia sã se aplece
cu nestãvilitã râvnã asupra întregii opere a
marelui Caragiale spre a extrage din ea cele
mai strãlucite pasaje din rostirile ºi scrierile
lui, adunându-le pe toate într-o bogatã antologie intitulatã Portrete, stenahorii, vorbe...,
apãrutã la editura Cuvântul IFO din Ploieºti,
în 2009. A fost o muncã pasionatã ºi pasionantã, cercetãtorul survolând cu privirea ºi
cu creionul în mânã, ziarele timpului, corespondenþa, manuscrise, tot ce a gãsit, citatele
de bazã fiind extrase din Caragiale, Opere,
Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2000,
Colecþia Opere fundamentale, volumele IIV. Am zãbovit mai ales asupra volumelor
III ºi IV - mãrturiseºte autorul în «Cuvântul
însoþitor» - adicã acelea cuprinzând publicistica ºi corespondenþa. Deliberat am ocolit
dramaturgia, momentele ºi schiþele, sursa
atâtor ºi atâtor citate, citãri, invocãri, trimiteri,
aluzii, - toate foarte cunoscute, chiar mai cunoscute decât...sursa lor.
Aspectele negative ale situaþiei politice
ºi economice din þarã ne-au oferit totdeauna
ocazii potrivite sã invocãm cuvintele ºi expresiile zeflemiste ale conului Iancu, intrate
demult în limbajul comun (aveþi puþinticã

Un florilegiu
caragialesc de aur
cules de inegalabilul
bibliofil Nicolae Boaru
rãbdare, stimabile, onorabile, moftangiu, bampir, cãldurã mare, crizã teribelã,
mon cher etc.), dar nu aceste expresii celebre au fãcut obiectul delicioaselor stenahorii
ale profesorului Boaru, cãci nu citim, cercetãm - precizeazã autorul. Cãutãm alte vorbe,
niscaiva reflecþii, «propouri», «aproponturi»
în pagini mai puþin cunoscute ale eternului
nostru contemporan, radiograf ºi profet. ªi,
tot cãutându-le cu rãbdare, s-au putut umple
coli întregi care, puse cap la cap, ne-au descoperit perspective ºi faþete noi ale operei
caragialeºti. De fapt, contactul cu ele ne-a
proiectat pe niºte planuri creative subsidiare,
pentru mulþi inedite, oferindu-ne, în totalitatea lor, o impresionantã panoramã tematicã,
diversã ºi captivantã, care ne întãresc impresia de genialitate a lui Caragiale.
Descoperim, printre altele, cã marele dramaturg are cunoºtinþe aprofundate nu numai
în domeniul literaturii, al vieþii sociale, al
politicii contemporane, al istoriei, artelor
plastice ori al ºtiinþelor naturale, dar ºi în domeniul muzicii clasice, ceea ce probeazã cã
acest om cult aparþinea elitei superintelectualilor vremii care, în plus (lucru mai puþin cunoscut), era un meloman pasionat de muzica
clasicã, fiindcã avusese ocazia sã audieze în

þarã ºi în Germania creaþiile celebre ale marilor
compozitori europeni. Citatul ce vi-l reproducem mai jos este elocvent. El pare a fi scris
de un critic muzical profesionist, entuziasmat
de armoniile melodice ºi, totodatã, informat
la zi cu ultimele compoziþii ale marilor maeºtri.
Pentru fineþea ºi frumuseþea lui, încãrcatã de
imagini vii, meritã sã vi-l redãm integral:
Dacã e o favoare viaþa, cine nu gustã
din farmecul generoasei muzici e un fel de
orb care nu o poate simþi întreagã aceastã
favoare; el nu se poate bucura de o nemãsuratã frumuseþe binefãcãtoare, cãci numai lumina îi poate fi pereche.
Un bun concert simfonic!... Este o vastã
paradã triumfalã, un carnaval monstru, cu
nenumãrate cortejuri de gândiri ºi patimi,
costumate în atribute sclipitoare.
Iatã parada începe... Smetana, unul dintre
cei mai de curând celebri - unul care începe
sã trãiascã dupã ce a murit. Ursitoarea lui a
fost bunã numai pentru noi, cãci i-a dat talentul; dar pentru el a fost crudã - Smetana a
murit înainte de a se putea bucura de marele
lui triumf care va creºte mereu. Uvertura lui
«Secretul» este o strãlucitã bucatã romanticã...
Acum, trece cortejul fantastic al lui
Dvorzak - o poemã simfonicã. Este «Duhul
Apelor», vestita legendã slavã ilustratã prin
sunete. Ce lumini ºi ce cântece de valuri! Ce
adâncimi strãvezii în aceastã stranie
compoziþie!
Dupã Dvorzak, Wagner, titanul revoltat,
care d-abia mai încape în posibilitatea sonoritãþilor: Enceland zbuciumându-se sub stânca
pe care vrea s-o clatine din temelii - pentru
aceea el nu-þi încheie pornirea melodicã decât
atunci când osteneºte sub greutatea covârºitoare...
Dar s-au stins aureolele nordice ale lui
Smetana, ºi lampioanele veneziene ale lui Paganini, ºi fântânile luminoase ale lui Dvorzak,
ºi valurile volcanice ale lui Wagner - s-a stins
toatã iluminaþia feericã: a rãsãrit soarele,
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Soarele însuºi - Mozart!
Ce limpiditate ºi putere apolinianã!
Citind aceste rânduri, nu ne vine sã credem cã au ieºit de sub pana aceluiaºi autor
ce ni l-a înfãþiºat pe nemuritorul Cetãþean
Turmentat, pe ambetatul de amor Ricã Venturiano ºi pe tot cortegiul multiplilor eroi care
populeazã mãreaþa operã a lui Caragiale. Dar
cartea lui Nicolae Boaru, cu extracte din scrierile marelui creator ploieºtean, este un lung
lanþ de verigi colorate, una mai auritã decât
alta, încât nu ºtii ce sã admiri ºi sã citezi mai
întâi... Cercetãtorul le-a consemnat în ordinea
în care le-a gãsit în timpul lecturãrii lor ºi nu
le-a grupat pe teme, nici nu a specificat din
ce titluri le-a extras, ci le-a selectat pentru înþelepciunea, originalitatea, raritatea ºi frumuseþea lor. Multe sunt sclipitoare apoftegme,
de genul:
Energia cea mai înaltã a unei naþiuni este
propria gândire, a cãrei cea mai puternicã manifestare nu poate fi decât literatura naþionalã; Ideile sunt în organismul social ca
fermenþii în corpurile vii; Nu e urât lucru
sã luminezi opinia contimporanilor, dar tot
aºa de frumos este sã le uºurezi mizeria;
Lucrurile frumoase nu se învechesc niciodatã; La lucru, fii ai muzelor române premiul nu e mare, dar nici gloria nu-i micã!;
Durerea adevãratã e sobrã de cuvinte, este
mutã...Sã tãcem dar ºi sã plângem: Consumatum est!; Puþinã obscuritate dã oarecare
prestigiu unui publicist.; Clapon umplut
cu spanac tricolor...; Reclama e ca rachiul trebuie, cu bãgare de seamã ºi cu rãbdare,
bine distilatã; Chiar originalitatea trebuie
sacrificatã claritãþii. Soyons clairs, avant
tout!; Altruismul nu trebuie sã însemneze
anihilarea absolutã a egoismului. Un suflet
întreg tocmai printr-un fel de egoism delicat
ºi hiperiritabil devine altruist; Opera de artã
este o fiinþã, cãreia insuflãtorul de viaþã nu
este, nu poate fidecât talentul; Talentul este
o flacãrã de viaþã, flacãrã mai misterioasã decât chiar razele lui Roentgen; Noi, românii,
suntem o lume în care, dacã nu se face ori nu
se gândeºte prea mult, ne putem mândri cã
cel puþin se discutã foarte mult - º.a.m.d.
Unele din citate au fost culese nu pentru
ideile lor, cât pentru sonoritãþile ºi originalitatea juxtapunerilor lexicale care au fãcut
totdeauna deliciul expresiilor lansate de Caragiale: Ei?... ei?... ei?... Cum?... Cine?... Care?...
De unde?...Cheia... Vezi cã!... Dacã!...
Doamne!... În fine!...; Fã tot ce nu-i de-a
dreptul oprit. Permite-þi tot ce poþi ascunde!;
Sã iubim, deci, poporul - el e ºi mojic, nu numai prost.; Ce spun despre mine mangafalele lirice ºi spanachizii literari...; Penibil!
terribil!! orribil!!!...
Au existat critici literari care au încercat

sã ni-l prezinte pe maestrul Caragiale (la fel
ca ºi pe Eminescu) ca pe un scriitor ateu.
Nimic mai neadevãrat, întrucât ateismul cu
care bravau liber-cugetãtorii din jurul lui, care
ocoleau bisericile, îl indigneazã profund ºi îi
oferã prilejul sã-i ironizeze: Încã de mult,
lumea noastrã româneascã nu mai merge la
bisericã (...), s-au lepãdat de datoriile cãtrã
legea lor creºtineascã - toþi sunt astãzi libercugetãtori. (...) Noi nu ne mai închinãm, fiindcã nu mai credem. Sufletele noastre nu
mai au nevoie de mângâiere; inimile noastre
nu mai au nevoie de tãrie, fiindcã sunt de
piatrã, ºi din piatra aceasta scãpãrãm scânteile liberei-cugetãri, noi românii foºti ortodocºi, cari suntem mai deºtepþi , mai luminaþi,
mai mândri, mai puternici decât toate neamurile lumii.

Nicolae Boaru
Alte extrase citate în cartea de portrete,
stenahorii ºi vorbe, scrise cu o sutã de ani în
urmã, pot convinge pe oricine cã sunt redactate de un fin observator ºi ziarist contemporan, comentator caustic la vreun ziar independent sau de vreun redactor TV antiguvernamental din Bucureºtiul zilelor noastre:
Mizerã Românie! Ai fost trãdatã, insultatã,
micºoratã, murdãritã, batjocoritã, tãvãlitã,
maltratatã, înjosorâtã, ruinatã, vândutã, cãlcatã, zdrobitã de cãtre regimul de urgie al
bunului plac, al violenþei fãrãdelegilor, bandelor de puºcãriaºi ºi de beþivi, generatori ai
infamiei, crimei, aberaþiunii, ignoranþei,
nebuniei, trãdãrii, murdãriei, chinorosului!;
Nu! acea majoritate care, la ameninþãrile
bãncii ministeriale, îºi pleacã botul ºi-ºi dã
votul; acea majoritate, care o datã mãcar nu
e capabilã a trece în minoritate, nu reprezintã
România!; Iatã urmaºii voºtri liberali! Iatã
haitele catilinare de politicieni, de diplomaþi
de mahala, de vânãtori de slujbe ºi de mici
gheºeftari, avocãþei lãtrãtori, samsaraºi dibaci, toate lichelele ºi drojdiile sociale, tinzând sã suie sus, cât mai sus - distracþie fãrã
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merit, avere fãrã muncã, poftã fãrã saþiu roade minunate ale unei ºcoli ce le-a înarmat
numai instinctele pernicioase pândind
alegerile ºi toate nevoile publice pentru a
ciupi pataca: neghiobi fãrã naivitate, rãi fãrã
bãrbãþie, urând meritul ºi talentul deosebit
ca pe niºte vrãjmaºi de moarte.; Budalaua
stropeºte cu noroi ºi pe mamã-sa.; În þarã
e potop schito-sarmatic...; Un dezastru
mare ne pândeºte - un dezastru incalculabil;
ºi nu vãd pe nimeni care sã ne compãtimeascã
(...), darmite sã ne dea o mânã de ajutor. Ce
am fãcut, ce am dres, nu ºtiu; ºtiu cã lumea
întreagã nu ne poate suferi... - etc., etc. Citate
de acest gen - evidente atacuri la guvernanþii
þãrii de atunci - sunt predominante în acest
necesar florilegiu, stilul amintindu-ne bine
de un alt mare jurnalist prieten cu dramaturgul, Mihai Eminescu, colegul lui de la redacþia
ziarului Timpul. Citindu-le, ne vine sã spunem: evenimentele istorice la noi aparþin parcã
unui blestemat ciclu iterativ: nimic nou sub
soare! ªi, totuºi! Citind textele antologice
culese de Profesorul Boaru ni se lumineazã
dintr-o datã sufletul când descoperim cã aºa
zisul spirit maliþios al regelui ironiilor este
lãsat pentru o clipã la o parte ºi înlocuit cu
termeni laudativi (deºi cam puþini, ce-i drept):
Îmi plac cu deosebire limba ºi lumea de aici,
în Valahia, la Bucureºti...; Saltã, Române,
plin de mândrie!; Sus limba Românã!;
Aplaudã tu, naþiune românã întreagã, tu popor nemernicit odinioarã de atâtea necazuri
ºi aiurit atâta vreme de rãstriºte secularã, uitã
tot, bucurã-te ºi fii mândru!. Asemenea citate
sunt considerate de cercetãtorul Nicolae
Boaru expresii privilegiate, explicând ºi de
ce: Da, pentru cã, giantã (sic! n.n.) latinã
cum suntem, de grabã vãrsãtori de adjective
demãsurat negative, ar trebui sã deprindem
ºi arta admiraþiei inteligente. (...) Am þintit,
corelativ cu interesul estetic de care vorbeam
puþin mai sus, un Caragiale de-o expresivitate
eclatantã ºi de o bogãþie de nabab a limbii
române. Stupefiante sunt noutatea ºi prospeþimea asocierilor sale lingvistice, unind arhaismul cu grecismul, termenul popular cu neologismul, ba chiar cu barbarismul, devenit
brusc ºi miraculos acceptabil, ba chiar necesar.
Efortul profesorului Nicolae Boaru vine
sã potenþeze actul creator al lui Caragiale,
scoþând în prim-plan textualizãri mai puþin
cunoscute, reliefându-le natura lor mai puþin
distinctã pânã la asemenea minunate asamblãri într-o culegere de acest gen, care au
reuºit sã mute planul contingenþelor într-o
constanþã de univers animat ºi peren, înãlþat
în lumea contemporanã imediatã. Marele
scop al splendidului florilegiu a fost atins,
de vreme ce a reuºit sã-l ridice pe cel mai mare
dramaturg al nostru cu încã o treaptã mai
sus decât îl ºtiam înainte.
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fIlE De istorie

Ion M. UNGUREANU

George T#t#r#scu un \n]elept al neamului rom@nesc
George Tãtãrãscu este fiul generalului N.
Tãtãrãscu, fost secretar de stat al ministrului
de rãzboi în timpul lui Mitiþã Sturdza. Acelaºi
general a fost ªeful de Stat Major al Armatei
Române în 1904. Ca general, a comandat Corpul de armatã din Iaºi ºi Craiova. Ca tânãr locotenent, a luptat în Rãzboiul pentru Independenþã de la 1877. Îºi fãcuse studiile în
Franþa. Tatãl generalului a fost proprietarul
unei moºii din Gorj, iar mama sa (deci, bunica
lui George Tãtãrãscu) era descendentã a Pârâienilor. Zamfir Pârâianu a fost prefect de Gorj,
organizator al Adunãrii revoluþionarilor de la
mânãstirea Polovraci de la 1848, descendent
al lui Danciu Zamen, ban al Craiovei în 1480.
Domnitorul Matei Basarab, într-un document
slavon foloseºte sintagma boier de la întemeierea þãrii, referindu-se la aceastã familie.
Cu toate cã George Tãtãrãscu a avut o
ascendenþã destul de înnobilatã, prin modestia sa, el nu s-a fãlit niciodatã cu acest lucru,
nu a arãtat ifose nobilitare. Un strãmoº al
sãu a fost ctitorul mânãstirii Polovraci, cum
de altfel menþioneazã ºi Alexandru ªtefulescu
în monografia acestei mânãstiri.
S-a nãscut la 21 decembrie 1886 la PoianaGorj. Dupã primele studii efectuate în þarã
(Liceul Carol I din Craiova), pleacã sã continue la Paris, obþinând doctoratul în drept,
în anul 1912, cu teza Le regime electoral et
parlamentaire en Roumanie (Regimul electoral ºi parlamentar din România). A surprins,
la acea vreme, curajul dovedit de George Tãtãrãscu, cu care susþinea necesitatea introducerii sufragiului universal.
Revenit la Tg. Jiu, s-a înscris în Baroul
Gorj. De asemenea s-a înscris în Partidul Liberal. Ca avocat începãtor, mai greu gãsea
clientelã, în condiþiile în care la acelaºi barou
se afirmase elita compusã din Titu Frumuºanu ºi Grigore Iunian, care aveau o practicã
mai îndelungatã. Tatãl sãu, Generalul N. Tãtãrãscu a fost ales senator în anul 1914.
George Tãtãrãscu a avut marea pasiune
a drumeþiilor montane, mai ales în munþii
Gorjului.
Când începe rãzboiul, în 1916, este numit
comandant al unei companii de infanterie din
regimentul 18 Gorj, apoi aghiotant al comandantului ªcolii militare din Botoºani.
În 1919, dupã fãurirea României Mari, a
fost ales deputat de Gorj. La tribuna Camerei,

impresioneazã auditoriul prin discursul consacrat necesitãþii consolidãrii ideii de autoritate. A dovedit cã este un orator politic de
talent, cu toate cã promovarea ideii de autoritate nu era pe placul unora.
I. C. Brãtianu îi încredinþeazã, în februarie
1922, subsecretariatul la interne, având sub
conducerea lui jandarmeria ºi poliþia. De precizat cã I. C. Brãtianu era prim-ministru ºi
totodatã titular la Ministerul de Interne. Al
doilea secretar la Ministerul de Interne era
Richard Franasovici. Deci, cei doi tineri conduceau Ministerul de Interne.

Gheorghe T#t#r#scu
Cu tact ºi multã pricepere, George Tãtãrãscu a condus acþiunea de potolire a spiritelor
de la Tatar-Bunar din sudul Basarabiei, instigate de cãtre bolºevicii de dincolo de Nistru.
Când Generalul Averescu formeazã guvernul în 1925, partidul liberal trece în opoziþie, iar George Tãtãrãscu se contura ca o
speranþã liberalã a viitoarei guvernãri.
În iunie 1927, Ionel Brãtianu formeazã din
nou guvernul iar George Tãtãrãscu revine la
ministerul de interne ca subsecretar de stat,
ministru fiind I. G. Duca. Gorjeanul nostru locuia atunci pe strada Silvestru din Bucureºti.
La puþin timp dupã moartea Regelui Ferdinand, a murit ºi Ionel Brãtianu.
De altfel, din 1919 încoace o influenþã
covârºitoare în Partidul Liberal a avut-o Vintilã Brãtianu, datoritã armãturii de întreprinderi ºi situaþiei sale bancare.

În 1930, George Brãtianu încearcã o sciziune în Partidul Liberal, dorind sã creeze un
partid loial regelui Carol al II-lea, din dorinþa
de a accede la putere, însã nu a fost urmat de
prea mulþi liberali.
Dar în decembrie 1930, Vintilã Brãtianu
(care urmase la ºefia partidului dupã moartea
lui Ionel Brãtianu) moare, ºefia partidului
fiind datã lui I. G. Duca - un om cu o inteligenþã
de rarã fineþe, multã delicateþe sufleteascã ºi
onestitate personalã. Aceste calitãþi ale
primului ministru I. G. Duca (14 noiembrie-30
decembrie 1939) nu i-au prea convenit regelui
Carol al II-lea.
George Tãtãrãscu a fãcut parte ºi din guvernul condus de I. G. Duca, fiind numit ministru la industrie ºi comerþ.
Pentru cã a încercat sã anihileze organizaþia de extremã dreaptã Garda de Fier, I. G.
Duca a fost asasinat în gara Sinaia la 29 decembrie 1930, de cãtre susþinãtorul acestei
organizaþii, Nicolae Constantinescu.
Dupã moartea lui I. G. Duca, la ºefia partidului liberal a fost proclamat Dinu Brãtianu,
mai mult pentru nume, care era mai mult un
om apolitic ºi nu dorea ºefia guvernului. Regele l-ar fi preferat ca prim-ministru pe Richard
Franasovici, dar acesta a refuzat, propunândul pe George Tãtãrãscu.
Reprezentanþii marcanþi ai Partidului Liberal Victor Antonescu, Richard Franasovici,
Nicuºor Sãveanu, doctorul Costinescu, Inculeþ, Dumitru Dovlecel, Vasile Smeu, Manolescu-Strunga s-au întrunit în noaptea de 2
ianuarie 1931, în casa din str. Silvestru, la
George Tãtãrãscu, strãduindu-se sã-l determine sã primeascã ºefia guvernului, dar acesta
susþinea sus ºi tare cã, logic ºi normal, aceastã
ºefie i se cuvine lui Dinu Brãtianu. În cele
din urmã, Tãtãrãscu a motivat cã nu se poate
încumeta la aºa ceva, fãrã asentimentul lui
Dinu Brãtianu. S-a soluþionat ºi aceastã problemã de cãtre cumnatul lui Dinu Brãtianu doctorul Costinescu.
În funcþia de ºef al guvernului român,
George Tãtãrãscu a uimit prin îndemânarea
cu care a reuºit sã reducã tensiunile dintre
Partidul Liberal ºi celelalte partide din opoziþie. Predecesorii sãi, mai puþin I. G. Duca,
avuseserã o atitudine înverºunatã faþã de
celelalte partide, ilustratã ºi în presa vremii,
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executanþi. Regele decide totul. Tãtãrãscu
a apelat la celelalte partide pentru o colaborare, în ianuarie 1934, dar acestea au întors
spatele. De aceea el concluziona: Suntem
ultima þarã în care lumea politicã se mãnâncã
astfel. Din aceastã cauzã au crescut curentele
anarhice. Dupã alþi doi ani (în 1936), concluziona: Am crezut, în momentul în care neam asumat rãspunderea guvernãrii, cã situaþia generalã internã ºi externã ne impunea
crearea unei atmosfere politice, stãpânite nu
de dorinþi de distrugere reciprocã, ci de dorinþi de colaborare am crezut cã acþiunea continuã de denigrare ºi de sfâºiere nu poate sã
sãdeascã în sufletul maselor decât simþãmântul totalei neîncrederi în clasele conducãtoare, culminând cu anarhizarea spiritelor ºi
moravurilor noastre.
La bilanþul primilor doi ani de guvernare,
spunea: Emanaþie a unui partid de evoluþie,
de ordine ºi de conservare..., noi rãmânem
pe drumul concepþiilor noastre tradiþionale,
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fiicã, Doamna Sanda Tãtãrãscu-Negroponte,
le-a spus: Faceþi-vã datoria, nu vã gândiþi
îndeosebi în ziarul partidului liberal Viitorul.
la rãsplatã. Fapta bunã ºi adevãrul sfârºesc
Pentru ieºirea din crizã, el atenþiona: Sã
totdeauna prin a birui.
risipim atmosfera de nesiguranþã care înconÎn perioada 1938-1 septembrie 1939 a fost
joarã tranzacþiile noastre cu strãinãtatea. ªi
ambasadorul
României la Paris.
mai spunea: Criza economicã nu poate fi
Dupã
abdicarea
Regelui Carol al II-lea,
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ajunsese din februarie 1943 la concluzia necesitãþii ieºirii României din rãzboi. Se ºtie cã în
prima parte a anului 1943, Mussolini a clacat.
George Tãtãrãscu a fost vizionar cu adevãrat, dar nu a fost înþeles, mai ales, când la
Conferinþa de la Teheran urma a se desena
viitoarea hartã a Europei, inclusiv soarta României, de cãtre Stalin, Churchil ºi Roosevelt.
Mareºalul Antonescu a greºit prin trimiterea lui Barbu ªtirbei la Cairo, anulând
prin aceasta negocierile ce se derulau la
Stockholm.
Dupã refuzul repetat al lui Iuliu Maniu ºi
Dinu Brãtianu, la 25 mai 1944, George Tãtãrãscu a fost iniþiatorul creierii Coaliþiei Naþionale Democrate, formate de partidul comunist
reprezentat de Lucreþiu Pãtrãºcanu, partidul
socialist democrat reprezentat de Titel Petrescu, Frontul Plugarilor (Petru Groza) reprezentat de Mihai Ralea ºi partidul naþional democrat reprezentat de Topa. Aceastã coaliþie
avea un program în patru puncte ºi rãmânea
deschisã ºi celorlalte partide. Nici la insistenþele lui Titel Petrescu, Iuliu Maniu nu s-a
alãturat acestei coaliþii. La 2 iulie 1944 s-a
constituit Blocul Naþional Democrat, cãruia,
abia atunci i s-au alãturat Dinu Brãtianu ºi
Iuliu Maniu, dar când se pierduse mult timp
preþios ºi Moscova ºi-a impus numai interesele sale, ducând la robirea þãrii.
La 28 iulie 1944, George Tãtãrãscu îi trimite
regelui o scrisoare, propunându-i, printre altele, constituirea unui guvern al pãcii, format
din oameni cu autoritate, pentru negocieri
cu Moscova.
Deºi Moscova i-a trimis prin intermediul
preºedintelui Edvard Beneº (preºedintele
Cehoslovaciei, în exil la Moscova, prieten al
României) invitaþia de a veni la Moscova, cu
delegaþia coaliþiei naþionale democrate, în
vederea tratativelor, comunicarea fiind fãcutã
telegrafic de cãtre Richard Franasovici, telegrama a fost dositã, cu imbecilitate de cãtre
directorul cifrului, Grigore Niculescu-Buzeºti.
S-a pierdut ºi aceastã ultimã ºansã a României, ce o obþinuse tot George Tãtãrãscu. Telegrama i-a înmânat-o lui Tãtãrãscu abia la
18 august, când era prea târziu. Capitularzii
aºteptau din zi în zi lovitura de stat, care va
avea loc la 23 august 1944, cu grave consecinþe pentru soarta României.
În perioada 6 martie 1945-29 decembrie
1947, îndeplineºte funcþia de ministru al afacerilor Strãine.
Conduce delegaþia României la Conferinþa de Pace de la Paris, unde încearcã a obþine condiþii mai omeneºti pentru România
postbelicã, dar atitudinea perversã a Anei
Pauker, trimisa Moscovei, care l-a raportat

lui Stalin. Aceasta va avea ulterior consecinþe tragice pentru George Tãtãrãscu ºi membrii
familiei sale, Stalin ordonând condamnarea
sa la temniþã grea. Au fost condamnaþi, de
asemenea, fiica sa ºi fraþii lui.
Pentru cã a încercat sã apere interesele
României ºi pentru cã a condus Partidul Liberal, a fost închis în 1950 la Sighetul Marmaþiei.
Cei 6 ani de detenþie - temniþã grea - i-au
mãcinat sãnãtatea, iar la 28 martie 1957 s-a
stins din viaþã, fiind înmormântat la cimitirul
Bellu din Bucureºti.
Cu toate cã unii prieteni i-au propus sã
rãmânã în Franþa, în 1946 ºi sã refuze semnarea tratatului, când se afla împreunã cu
soþia ºi copiii, George Tãtãrãscu refuzã, spunând: Gestul refuzului de a semna mi-ar
folosi mie, nu þãrii, deoarece nu ar schimba
nimic. Ruºii vor continua sã rãmânã. Eu nu
cred într-un rãzboi între occident ºi comunism. Datoria mea este sã semnez tratatul de
pace ca sã salvez ce mai rãmâne din România.
La Yalta, Occidentul ne-a predat ruºilor. Conºtiinþa mea de Român îmi porunceºte sã mã
reîntorc în þarã ºi sã sufãr cu compatrioþii
mei, încercând sã le uºurez calvarul. Mi-ar fi
aºa de uºor sã rãmân la Paris, când am alãturi
de mine nevasta ºi copiii. Eu aleg, conºtient
de toate riscurile, lupta printre Români, pentru libertatea lor. Resping eroismul prin procurã datã altora.
George Tãtãrãscu a fost ºi un iubitor de
culturã. A scris ºi o piesã de teatru Când
vine viforul. Ea a fost jucatã ºi la Teatrul
Naþional. Începuse sã scrie ºi o dramã istoricã
Tudor Vladimirescu. În prima piesã, eroul
- un soldat - trebuia sã rãmânã pe poziþie sã
acopere retragerea celorlalþi. ªi autorul a fost
în viaþã, un voluntar de acest fel.
În 1931, el recomanda prietenilor: Frânã pe
dreapta, frânã pe stânga, ca sã azi pe medianã.
George Tãtãrãscu a sprijinit Gorjul, atât
politic, economic dar ºi cultural. Datoritã lui
s-au realizat Fabrica de Þigarete, Fabrica de
Confecþii, Topitoria de Cânepã de la Vãdeni,
Uzinele Sadu, monumente istorice ºi de artã.
Dar, alãturi de toate aceste strãdanii, de o
viaþã, ale omului George Tãtãrãscu, un mare
merit, recunoscut de toatã lumea, pe care România le datoreazã ºi Familiei sale, îl constituie invitarea lui Constantin Brâncuºi la
Târgu Jiu, pentru edificarea Coloanei fãrã de
sfârºit, Porþii Sãrutului, Mesei Divine, toate,
cu-noscute sub numele de Ansamblul Brâncuºi.
Soþia lui George Tãtãrãscu - Aretia Tãtãrãscu -, în calitate de preºedintã a Ligii Femeilor Gorjene, a avut o serie de lãudabile iniþiative pentru propãºirea judeþului Gorj.
Bunã prietenã cu Miliþa Pãtraºcu, realizatoarea mausoleului Ecaterinei Teodoroiu din
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faþa Prefecturii Gorj, Aretia Tãtãrãscu ia iniþiativa realizãrii unui monument închinat memoriei eroilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial.
La sugestia Miliþei Pãtraºcu, în iarna anului 1934, preºedinta Ligii Femeilor Gorjene,
discutã problema la Paris, chiar în atelierul
marelui sculptor.
La 7 ianuarie 1935, Constantin Brâncuºi
i-a relatat Miliþei Pãtraºcu despre vizita Aretiei Tãtãrãscu la Paris care îl invitase sã ridice
la Târgu Jiu o serie de monumente.
Constantin Brâncuºi îi mai scrie Miliþei
Pãtraºcu: ºi nu vã pot spune cât de fericit aº
fi sã pot face ceva la noi în þarã.
În luna august 1937, Aretia Tãtãrãscu,
pe baza sugestiilor lui Brâncuºi, îl convinge
pe soþul sãu - primul-ministru liberal George
Tãtãrãscu, sã obþinã de la Ministerul Lucrãrilor Publice suma necesarã pentru prelungirea strãzii Grigore Sãftoiu (actualmente Eroilor) între târgul sãptãmânal, numit de sculptor Târgul fânului, unde va fi amplasatã
Coloana ºi B-dul C.A. Rossetti (actualmente
B-dul Brâncuºi), care mãrginea grãdina publicã a oraºului. Planul acestei strãzi drepte
fusese aprobat încã din anul 1900, dar rãmãsese neaplicat.
La 27 octombrie 1938 s-au desfãºurat festivitãþile de predare a Ansamblului brâncuºian de la Târgu jiu, primãriei, de cãtre Liga
Femeilor Gorjene.
Se ºtie cã la acea vreme, prestigiul marelui
sculptor era vestit pe tot mapamondul, fiind
invitat în multe þãri sã execute diferite comenzi.
ªi încã un amãnunt deosebit, interesant.
La începutul deceniului al patrulea al secolului trecut, Preºedinta Ligii Femeilor Gorjene
- Aretia Tãtãrãscu - a condus o delegaþie a
femeilor într-o vizitã efectuatã în Anglia.
Acolo, i s-a pregãtit ºi o primire la bãtrâna
reginã a Angliei. ªeful protocolului a prezentat-o: Doamna Tãtãrãscu din România.
Bãtrâna reginã, scuturându-ºi ochelarii, repeta Romanian, Romanian !!!?, iar dupã o
scurtã pauzã... A .a.-a., Brâncuºii!!. Deci,
regina Angliei ºtia mult mai multe despre
Brâncuºi decât despre România. Acest episod i l-a relatat soþului sãu George Tãtãrãscu,
care a fost mult sensibilizat ºi nu a avut nici
o obiecþiune pentru invitarea titanului de la
Hobiþa sã realizeze capodoperele cunoscute,
de acum, în toatã lumea.
În toatã aceastã viaþã zbuciumatã, inima
lui George Tãtãrãscu a bãtut lângã inima þãrii,
a suferit împreunã cu ea ºi nu a trãdat-o.
Viziunile sale pentru un viitor mai bun al þãrii
nu au fost înþelese la timp, de cãtre ceilalþi
politicieni. Poate aveam alt viitor mai bun.
George Tãtãrãscu rãmâne un înþelept al
neamului românesc.
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George PA{A

S-a mai potolit vechea mea ranã,
Inima-mi nu-i arsã de beþie,
Cu albastre flori de Teheran
Mã tratez acum în ceainãrie.
Gospodarul ceaiul îºi slãveºte,
Privind cam vulpeºte cãtre-un rus,
Cu ceai roºietic mã serveºte,
Findcã vin ºi vodcã aici nu-s.
Toarnã-mi doar puþin-puþin, ceaihane!
Multe roze-nfloresc în grãdinã.
Nu degeaba ochii de codane,
Sub ceadra, tânjesc dupã luminã.
Ca pe niºte câini, în þeapãn lanþ,
Noi nu þinem fetele din scurt.
Le-nvãþãm sãrutul fãr-un sfanþ,
Fãrã de pumnale ºi bãtut.

Traducere din serghei esenin

S-a mai potolit vechea mea ranã...

Mi-a rãmas o singurã zãbavã...
Mi-a rãmas o singurã zãbavã:
Din degete sã fluier inocent,
Cãci s-a rãspândit o tristã slavã
C-aº fi zurbagiu ºi indecent.
Ridicol pare tot ce am pierdut.
Aºa e viaþa-mi ce se pierde-n fum.
Ruºine mi-e cã-n El am tot crezut,
Amar îmi pare cã nu cred acum.
Spaþiu-ndepãrtat ºi auriu!
Toate ard ºi se transformã-n scrum.
Pentru-a arde, astfel, tot mai viu,
Din scandaluri eu trãiesc, acum.
Sã dezmierde ºi sã mâzgãleascã 
Acesta-i al poetului dar sfânt.
Trandafirul alb cu neagra broascã
Eu vreau sã cunun pe-acest pãmânt.
Ce-aº fi dat sã nu se fi-mplinit
Decât zile roze cu alb þel!
Dac-un drac e-n suflet cuibãrit,
Atunci ºi-un înger vieþuieºte-n el.
Pentru acest amuzant tribut
Ce mã poartã cãtre zãri strãine,
Aº dori în ultimul minut
Sã rog pe cei rãmaºi tot lângã mine:
Pentru toate pãcatele-mi grele,
Pentru necredinþa-n sfântul har,
În rubaºcã, izbãvit de rele,
Sub icoane sã mã punã, dar.

Dar acestei fete mlãdioase,
Ce rumenã ca zorii e-n obraz,
ªal de Horossan, multpreasfioasei,
Dãruiesc, ºi-un covor de Shiraz.
Toarnã, mãi jupâne, ceaiul tare!
Eu minciuni nu am sã-þi spun nicicând.
Sã rãspund de sine sunt în stare,
Iar de tine  n-am cum sã rãspund.

Serghei Esenin

Cãtre uºã tot priveºti, ceaihane,
Poarta e rãmasã la grãdinã...
Nu degeaba ochii de codane,
Sub ceadra, tânjesc dupã luminã.
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Viaþa sentimentalã

Dãruit cu frumuseþe fizicã ºi cu o personalitate romanticã, Serghei Esenin s-a îndrãgostit frecvent ºi, într-o perioadã scurtã,
a fost cãsãtorit de cinci ori. Prima datã s-a
cãsãtorit în 1913, cu o colegã de la tipografie, Anna Izriadnova, cu care a avut un fiu,
Iuri. În timpul epurãrii staliniste, Iuri Esenin a fost arestat ºi a murit în 1937, în lagãrul de muncã forþatã din Gulag.
În 1918, Esenin s-a cãsãtorit pentru a
doua oarã, cu actriþa Zinaida Raikh. Cu
aceasta a avut o fiicã, Tatiana, ºi un fiu,
Constantin.
În toamna anului 1921, în timp ce vizita
atelierul pictorului Gheorghi Iakulov, a
cunoscut-o pe dansatoarea americanã stabilitã la Paris, Isadora Duncan, o femeie cu
17 ani mai în vârstã, care nu vorbea rusa,
iar el nu vorbea engleza. Au reuºit sã comunice în limba francezã ºi s-au cãsãtorit în 2
mai 1922. Esenin ºi-a însoþit noua ºi celebra soþie într-un turneu prin Europa ºi prin
SUA, dar în acest punct al vieþii, dependenþa
faþã de alcool scãpase de sub control. Adesea
aflat sub influenþa alcoolului sau a drogurilor, în timpul unor crize violente de furie,
Esenin a distrus camere de hotel sau a provocat scandaluri în restaurante, acþiuni
care au avut parte de multã publicitate în
presa lumii. Cãsnicia cu Isadora Duncan a
durat doar o scurtã perioadã ºi, în mai 1923,
s-a întors la Moscova. Aici, are o relaþie cu
actriþa Augusta Miklasevskaia ºi se crede
cã s-ar fi cãsãtorit cu ea printr-o ceremonie
civilã de îndatã ce a obþinut divorþul de Isadora Duncan.
Relaþia lui Esenin cu Galina Benislavskaia
s-a sfârºit tragic: la un an dupã moartea
lui, ea s-a sinucis la mormântul acestuia.
Comportamentul lui Esenin a devenit tot
mai dezechilibrat ºi, în acelaºi an, are un fiu,
Alexandr, cu poeta Nadejda Volpin. Serghei
Esenin nu a apucat sã-ºi cunoascã acest fiu,
dar Alexander Esenin-Volpin a devenit un
poet important ºi un activist în miºcarea
dizidentã din Uniunea Sovieticã a anilor
1960, alãturi de Andrei Saharov ºi de alþii.
Dupã ce s-a stabilit în Statele Unite, EseninVolpin a devenit un matematician respectat.
Ultimii doi ani din viaþa lui Esenin au
fost plini de rãtãciri constante ºi comportament de alcoolic, dar a continuat sã scrie
opere poetice de calitate. În primãvara lui
1925, un Serghei Esenin foarte aerian o
cunoaºte ºi se cãsãtoreºte cu a cincea soþie,
Sofia Andreievna Tolstaia, o nepoatã a scriitorului Lev Tolstoi. Ea a încercat sã îl ajute,
dar Esenin a suferit o crizã mentalã ºi a
fost spitalizat vreme de o lunã. Cu douã zile
înaintea externãrii de Crãciun, º-a tãiat
venele de la mânã ºi a scris un poem de adio,
cu propriul sânge, dupã care s-a spânzurat
de þevile de la încãlzire de pe tavanul camerei de hotel din Sankt Petersburg.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Serghei_Esenin

Anul I, nr. 2/2010

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

atElierul debutantului

Robert TRIF
Luceferii nemuririi

37

Liriric#
reflexiv#

Nu rãmâne în urma noastrã decât vibraþia dumnezeiascã a suflului
Sufletul fiecãruia este însãºi sãmânþa lui D-zeu sãditã peste
universuri
Cu ea venim ºi tot cu ea plecãm, restul e tãcere, pulbere ºi fum
Dincolo de simfonia vieþilor nimic nu conteazã.
Macedon va rãmâne pururi în minþile muritorilor drept cel mai mare
cuceritor
Dar cu-adevãrat în inimi va rãmâne mitul plecãrii sale din lume
Cu mâinile goale întinse spre eternitate, iar celor ce nu cred în
mituri
Imaginei lui proiectatã peste nemãrginirea veacurilor
Se va fi suprapus nepieritoarea aurã a nemuritorului sãu dascãl Aristot.
Nu scriu pentru mine, ci pentru cei dintre voi care sunteþi vii
Într-o lume plinã de cadavre umane ºi iluzii nenumãrate
Prieteni dragi ai sufletului meu sunteþi toþi voi cei liberi
Triumfãtori asupra iluziilor ºi simpli cãutãtori de adevãr
Fii ai luminii, voi sunteþi luceferii bolþii înstelate a cerului fãrã de
margini
Voi ce ºtiþi sã ascultaþi muzica sferelor ºi armonia universurilor.
Nu vã spun nimic nou, nici nu am drept scop noutatea ci doar
aducerea aminte
Repetându-mã la nesfârºit în speranþa cã voi trezi din somnul
raþiunii
Toþi acei monºtri nãscuþi din nepãsare, ignoranþã ºi letargie.
Luminaþi pe cei de lângã voi ºi veþi fi primit în dar nemurirea
Nu aduceþi cu voi nici o învãþãturã, spiritul nu are nevoie de
predici
Faptele voastre sunt cele ce vor servi drept hranã celor flãmânzi
Gândurile voastre sunt cele ce vor servi drept bãuturã celor
însetaþi
Nu ocoliþi pe cineva anume, din cauza înfãþiºãrii sale sau poziþiei
sociale
Conteazã doar dorinþa de a rupe vãlul iluziei ºi nimic altceva.
Mai degrabã dezvãþaþi oamenii de toate cele netrebuincioase
sufletului
Dezvãþaþi oamenii de frica de moarte, dezrobiþi oamenii de toate
fricile lor
Învãþaþi oamenii cã sunt liberi asemeni demiurgului lor al cãrui
chip etern
Sufletele îl poartã cu sine în cãlãtoria devenirii.
Dezvãþaþi de ignoranþã, puneþi capãt neºtiinþei ºi necredinþei
Nu învãþaþi ce anume sau în cine anume sã creadã oamenii
Învãþaþi-i sã creadã în ei înºiºi ºi cu dragoste fi-veþi rãsplãtiþi
Arãtaþi-le începutul ºi sfârºitul cãlãtoriei, de unde vin ºi încotro se
vor duce.
Întunerecul este tot o manifestare a Luminei ºi nu lipsa Luminei
Materia este o altã formã a energiei iar dualitatea altã formã a
unitãþii
În eternitate Existã cu-adevãrat doar Lumina, Energia, Unul ºi
Vibraþia
Adicã noi cei ce suntem cu toþii exprimarea liberã a dumnezeirii ºi
trãirea
Din lãuntrul fiinþei lui D-zeu a Energiei, Luminei, Unului ºi Vibraþiei
Aºadar, lãuntric suntem expresia Vie a manifestãrii lui D-zeu
Ce altã învãþãturã ar putea trezi morþii din mormintele lor ?
Noi suntem cei Liberi sã luminãm minþile ºi inimile
Luceferi ai nemuririi, luminãtori ai întunerecului, iubitori ai
Adevãratului Dumnezeu.

Renaºterea din moarte
Atunci când mã credeam mort pentru totdeauna ºi lipsit de orice
fãrâmã de speranþã Dumnezeu mi-a mângâiat din nou creºtetul iar
moartea s-a dovedit în fapt renaºtere,
Înviere.
Oare de câte ori va trebui spiritul sã-mi resusciteze sufletul
pãcãtos intrat într-o comã Profundã ?
Viaþa-mi întreagã s-a scurs practic între clipele de somn profund
ale necunoaºterii mele ªi puþinele momente de trezire din
cufundarea în propriile-mi neputinþe metafizice,
Închipuire ?
Am fost mai tot timpul clientul preferat al salonului de reanimare
numit destin
ªi totuºi niciodatã înfrânt definitiv, lumina a învins de fiecare datã
cu ajutorul
Demiurgului.
Sã fi fost doar vis ºi totuºi întunericul nu e altceva decât o altã
forma de luminã
Dihonia neantului nu e în fapt nicidecum realã, simplã iluzie
necesarã adevãratei Cunoaºteri.
Întunericul n-a fost sã fie decât muzica neauzitã ºi cuvintele
nerostite ale Luminei Divinitãþii.
Aºadar moartea din care am renãscut nu fusese altceva decât
visul unui somn profund fãrã de vise !
E atât de simplu ºi totuºi atât de greu de crezut, atât de greu de
conceput dar totuºi atât
De firesc.
Toatã durerea lumii întregi în faþa cãreia asasinul-rebel
Raskolnikov îngenunchea cu Blândeþe,
Întreaga mizerie sufleteascã din univers se naºte doar din
neputinþa noastrã de a vedea nevãzutul,
de a nu auzi nerostitul ºi de a nu fãptui
fãrã sã fãptuieºti asemenea cãlugãrilor buddhiºti,
cei care trãiesc sacrul lumii acesteia
fãrã sã se loveascã de profan.
Nu ar fi fost sa fie Dumnezeirea rãstignitã pe Golgota
dacã noi nu am fi fost orbi, surzi ºi Neputincioºi sã înþelegem
neînþelesul.
Mântuitorul a plãtit neîncrederea noastrã prin moarte iar prin
moartea sa noi renaºtem Permanent chiar fãrã sã o ºtim,
Satan ºi tot alaiul sãu sunt doar iluzii create de minþile noastre
nãtânge,
Iluzii care se hrãnesc tocmai din nevisarea noastrã sau din refuzul
de a trãi plenar Conºtient ºi în Armonie cu tot ceea ce ne
înconjoarã, Fie ca din când în când, mãcar Pentru o clipã
Cât toatã scurgerea timpului pânã la ea ºi dincolo de timpul
netrecut al Viitorului, sã Renaºtem ºi noi pentru eternitate
îmbrãþiºând Spiritul.
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Emil Bucure[teanu

Din actualitatea lui Schopenhauer
Scurt prolog:

Intervenþia de faþã nu se referã la întreaga
operã a lui Schopenhauer. Pentru asemenea
întreprindere despre creaþia unui titan al filosofiei este nevoie de intervenþia unui alt titan al dragostei de înþelepciune. Eu nu-mi
arog aceastã calitate.
Cu câtva timp în urmã, am lecturat cartea
Aforisme asupra înþelepciunii în viaþã a
filosofului cu numele înseriat în titlu ºi am
desprins câteva idei ce mi se par de o remarcabilã actualitate pentru activitatea politicã
recentã din þara noastrã, ºi nu numai pentru
politicieni Cu îngãduinþa cititorului, le redau
mai jos.

Arthur Schopenhauer
***
Citez din Introducere la lucrarea amintitã,
introducere fãcutã de însuºi autorul ei: [ ]
nu trebuie sã uitãm cã înþelepþii tuturor
timpurilor ne-au dat totdeauna aceleaºi
poveþe, iar nebunii - marea majoritate a tuturor timpurilor - au rãspuns totdeauna cu
aceleaºi fapte, adicã cu fapte contrarii; ºi
aºa vor rãmâne lucrurile ºi de acum înainte:
De aceea zice Voltaire: «Nous laisserons
ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que
nous lavons trouvé en y arrivant».
În limba lui Eminescu, aforismul lui
Voltaire sunã astfel: Vom lãsa lumea aceasta
tot atât de stupidã ºi de rea pe cât am gãsito, sosind aici.
Revenim la filosoful german, la Schopenhauer, ºi la Aforisme asupra înþelepciunii în
viaþã. Dupã el deosebirile în soarta murito-

rilor se pot întemeia pe trei fundamente:
1. Ceea ce este cineva: aºadar, personalitatea în înþelesul cel mai larg, care cuprinde sãnãtatea (ºi la el sãnãtatea este mai
bunã decât toate), frumuseþea, temperamentul, caracterul moral, inteligenþa ºi dezvoltarea ei.
2. Ceea ce are cineva: aºadar, proprietatea ºi averea în orice înþeles.
3. Ceea ce înfãþiºeazã sau reprezintã cineva. Ce reprezintã el în mintea celorlalþi.
Rubrica cuprinde onoarea, rangul ºi gloria.
Pornind de la aceastã clasificare, filosoful
analizeazã una din problemele fundamentale
ale fiinþãrii individului, înþelepciunea de a fi
fericit, problemã care stã ºi în centrul gândirilor religioase. Pentru creºtin, fericirea aparþine celui sãrac cu duhul. Ce înseamnã a fi
sãrac cu duhul este o altã problemã. Poate o
voi discuta altã datã, dacã Dumnezeu ºi timpul îmi vor permite. De data aceasta, despre
înþelepciunea politicienilor de a face fericit
pe român, de a se face fericiþi pe ei înºiºi,
cum vãd ei fericirea.
Problema este discutabilã, contradictorie. Politicienii, de la mic la mare, au declarat
ºi declarã cã se sacrificã pe altarul binelui ºi
fericirii poporului.
Pãrerea celor mulþi, care fost-au sau nu
la urne este alta: politica politicienilor este
pentru propria îmbogãþire, fericire, aserþiune
confirmatã de cei peste 20 de ani de la Revoluþie ºi de mulþi, mulþi alþii de mai înainte. Ori,
dupã Schopenhauer un cerºetor sãnãtos e
mai fericit decât un împãrat bolnav.
La pag. 19 (Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înþelepciunii în viaþã, Ed.
Enciclopedicã «Gheorghe Asachi», Chiºinãu, 1994), filosoful continuã: ceea ce are
fiecine în sine însuºi este lucrul cel mai de
cãpetenie pentru fericirea vieþii sale. Ce are
omul mai de preþ în el însuºi, dupã Schopenhauer, ºtim de la rubrica 1, expusã cu câteva
rânduri mai sus. Aceasta face mult mai mult
pentru fericirea omului decât ceea ce are
(averea) sau ceea ce reprezintã (rangul,
gloria).
Pentru parlamentarii noºtri, fericirea ar
trebui sã vinã din spiritul de datorie, onestitate, caracter, calitãþi pe care le au, presupun
de acasã, de la mamã ºi tatã ºi nu din obþinerea diplomei de deputat ºi veniturile ce le
vor obþine apoi. Toate sunt trecãtoare, numai ceea ce ducem cu noi ºi în noi înºine,
oriunde am fi, este veºnic.

***
Recent, înainte de a scrie acest material,
am purtat o scurtã discuþie cu un tânãr universitar. Dupã el, Schopenhauer ar face poezie, timpul lui a trecut, sunt alte vremuri, altã
lume. Prin urmare, altã filosofie.
Pe când eram pe bãncile facultãþii, cãrþile
unui asemenea autor erau bine ascunse în
depozite în care nu intra oricine. Desigur,
secolul 20 a rãmas în urmã ºi sunt de acord
cu interlocutorul meu prin Messenger cã
trãim într-o altã lume, cu o altã civilizaþie, cu
alte interese. Sã punã, oare, banul la index
trecutul? Mã întreb.
Dacã Biblioteca din Alexandria n-ar fi ars,
poate unele idei cuprinse în papirusuri, cel
puþin cele etice, estetice, ar fi valabile ºi pentru
timpul nostru. Venim. oare, din istorie goi,
goluþi?
Logica lui Aristotel n-o mai fi valabilã?
Sã nu mã mai uit la o picturã de Michelangelo? Sã nu mã mai duc la un spectacol cu
Faust de Goethe? Sã nu-l mai citesc pe
Eminescu? Existã ºi asemenea voci. Tot atât
de dãunãtoare ca ºi cenzura comunistã.
***
Schopenhauer îºi sprijinã argumentarea,
în opera citatã, pe înþelepciunea multor gânditori, pornind de la Socrate, ba chiar de mai
înainte, de la Homer, ºi pânã la cei din zilele
mai apropiate existenþii lui, Shakespeare, sau
contemporani sãi: Byron, Goethe. Aforismele
pe care le citeazã susþineau realitãþi valabile
pentru timpul acela. Lucrarea în întregime,
dar ºi unele aforisme luate în parte, sunt valabile ºi pentru realitãþile secolului XXI, pentru modul de gândire al omului de la începutul mileniului trei. Dacã în tehnicã, în ºtiinþã,
omenirea a progresat imens, în felul de a fi
este conservatoare iar noile apariþii nu sunt
de bun augur pentru omenire. Un mic exemplu din folclorul românesc. Creºtea pe marginea ºanþurilor o plantã cu inflorescenþã multiplã. La mijlocul acestei inflorescenþe erau
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multe flori roºii. Ele reprezentau ruºinea.
Acum pe imensa inflorescenþã mai existã doar
un punct roºu, abia sesizabil.
Aforisme asupra înþelepciunii în viaþã
dospeºte de idei despre ce este omul ºi ce ar
trebui sã fie, este un cod critic al manierelor,
dar ºi o carte de învãþãminte, un fel de biblie
pentru a ne feri de greºeli. Schopenhauer ne
vorbeºte despre dorinþa imensã, aproape
bolnavã, a omului de a avea avere, sperând
cã avuþia este fericire. Bogãþia este ca apa
de mare: cu cât o bei mai mult, cu atâta îþi
creºte setea. Aºa este ºi gloria. ªi sã continuãm cu ce este scris într-un subsol, citat
deosebit de concludent pentru românul post
revoluþionar. Chiar puterea e socotitã doar
ca mijloc de a câºtiga bani.
Nu vi se pare cã ideile de mai sus se potrivesc ca o mãnuºã pentru declaraþiile patriotarde ale politicienilor români ºi ceea ce fac
ei în realitate, ceea ce reprezintã majoritatea
dintre ei?
Închei ideile despre capitolul III al lucrãrii,
în care se trateazã problemele avuþiei, atitudinea proprietarilor faþã de aceasta, cu un
aforism din Voltaire, apreciat mult de Schopenhauer, dupã câte îmi dau seama. «Nous
navons que deux jours a vivre: ce nest pas
la peine de les paser a raper sous des coquins méprisables ». Tradus astfel în limba
de pe Dâmboviþa, de editura amintitã: Trãim
atât de puþin, încât nu meritã sã ne petrecem
viaþa târându-ne în faþa unor ticãloºi demni
de dispreþ.
Ticãloºii demni de dispreþ de atunci, din
timpul lui Schopenhauer, ca ºi cei de acum,
au înþeles cã din toate bunurile pe care le
posedãm ºi care îndeplinesc, sã zicem aºa, o
singur funcþie, de pildã hrana pentru flãmând,
vinul pentru cel sãnãtos femeile pentru tinereþe, banul este produsul sui generis, Fiindcã nu îndestuleazã o singurã trebuinþã
in concreto, ci trebuinþa îndeobºte, in abstracto, spune Schopenhauer.
Goana actualã dupã bani, atât la nivelul
individului, cât ºi global, faptul cã banul este
rotiþa principalã în angrenajul vieþii economice, în general, dar ºi a individului, adaugã
la cununa de filosof a lui Schopenhauer ºi
câteva frunze de economist. Desigur, finanþiºtii ºi bogãtaºii actuali nu au în vedere gândirea economicã schopenhaurianã fiindcã ar
trebui sã ia în seamã ºi ideile lui morale. Or,
banul ºi morala sunt douã entitãþi disjuncte,
nici mãcar tangente, darãmite sã se intersecteze sau sã se suprapunã. Banul este materie,
morala este spirit, banul este pe pãmânt, morala în ceruri. Deocamdatã, trãim pe pãmânt
ºi e bine ca sã trãim cu realitãþi ºi nu cu himere.

***
Partea cea mai întinsã din lucrare ºi, parcã,
cea mai importantã este capitolul IV, Despre
ceea ce reprezintã cineva. În viziunea lui
Schopenhauer, individul este ce este nu numai prin el însuºi ci ºi prin ceea ce este în
ochii altora. Conteazã mult opinia altora despre tine, dar adevãrata fericire nu este datã
de onoare, glorie, falã, rang.[ ] fiecine trãieºte mai întâi în propria sa piele ºi nu în
opinia altora... starea noastrã realã ºi personalã se hotãrãºte prin sãnãtate, temperament, talent... Acestea importã, pentru fericirea omului, mai mult de o sutã de ori decât
pãrerea altora despre noi, susþine filosoful
german. Este aºa de uºor ºi aºa de puþin lucru se cere pentru a descuraja sau îmbãrbãta o inimã setoasã de laude (Sic leve, sic
parvum est, animum quod laudis avarum,
subruit ac reficit).
Axat pe conceptul de fericire, filosoful
pune în operã concepþia sa despre onoare onoarea bãrbatului, onoarea femeii, onoarea
cavalereascã, naþionalã etc. În capitolul urmãtor, Parenese ºi maxime, trateazã despre
purtarea omului faþã de el însuºi, faþã cu prieteni, faþã cu soarta ºi evenimentele lumii. Lucrarea se încheie cu Despre deosebirea
vârstelor.
Aºa cum, o cronicã oricât de completã ºi
competentã ar fi ea, nu poate reda in integro
problematica unei cãrþi, nu am decât sã invit
pe cititorul interesat de starea ºi firea omului
în perioada pe care o trãim sã caute ºi sã citeascã lucrarea amintitã. I se vor oferi momente de meditaþie asupra sieºi, va întâlni
un îndrumar elevat pentru viaþã, într-un moment când lumea, se pare, se spune, cã merge
pe multe drumuri greºite
***
Arthur Schopenhauer s-a nãscut la Danzig, 12 februarie 1788. Este fiul unui comerciant bogat. Studiazã în Franþa ºi îºi însuºeºte
limba poporului vecin. La dorinþa tatãlui, face
studii de comerþ dar le abandoneazã imediat
dupã moartea acestuia. Studiazã în continuare medicina ºi-ºi aprofundeazã cunoºtinþele
de filosofie: Platon, Aristotel, Spinoza, Kant.
La 24 de ani îºi susþine, la Jena, teza de doctorat, Despre împãtrita rãdãcinã a principiului temeiului suficient, în preliminariile cãreia
sunt expuse tezele viitorului sãu sistem filosofic. Opera principalã care-i cuprinde doctrina este Die Welt als Wille und Vorstlunllung (Lumea ca voinþã ºi reprezentare).
Aceasta a apãrut în România în anul 1886 în
limba francezã (Le monde com volonté et
comme reprézentation). Mai publicã Despre
voinþã în naturã, Despre libertatea voinþei,
despre principiile morale.
În mediul academic, la început, lucrãrile
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sale au fost primite cu rãcealã. Abia spre sfârºitul vieþii îi este recunoscutã valoarea. Despre filosofia lui se scriu studii, se þin prelegeri
universitare, operele îi sunt traduse în numeroase limbi. Filosoful va nota despre aceastã
stare de spirit. Apusul vieþii mele îmi va fi
adevãrata dimineaþã a gloriei. Moare în
1860 la Frankfurt pe Mein.
Prima datã, din lucrãrile lui Schopenhauer
face traduceri ºi publicã în România Titu Maiorescu. Lucrarea publicatã este cea care
constituie subiectul acestui articol ºi prima
ediþie vede lumina tiparului în 1890. Într-o
scurtã prefaþã, Titu Maiorescu îl defineºte
pe filosoful german ca un Idealist în toatã
puterea cuvântului, care nu gãseºte altã fericire omeneascã decât în contemplarea artelor frumoase iar menirea eticã se aflã în
cea mai desãvârºitã abnegaþiune. Schopenhauer este filosoful pesimismului. Unul din
fundamentele acestei filosofii se aflã formulat ºi în Aforismele de faþã prin urmãtoarea
propoziþie. Orice plãcere e negativã, pe
când durerea e pozitivã. De aici, nu plãcerile aduc fericire, ci lipsa durerilor. Acestea
din urmã pot fi înlãturate printr-o trãire modestã, prin a pretinde de la viaþã nu mai mult
decât avem în noi înºine. Însã, gânditorul
român considerã, cã pesimismul nu este un
adevãr general cum considerã Schopenhauer.
***
Este îndeobºte cunoscut , sau cel puþin
aºa se spune la ºcoalã, cã filosofia schopenhauerianã a influenþat creaþia poeticã eminescianã. G. Cãlinescu în a sa Istoria literaturii
române, de la origini pânã în prezent, prezentul fiind anul 1941, data apariþiei monumentalei opere, tratând aceastã problemã
aratã cã Un element de seamã al ascetismului schopenhaurian era castitatea sexualã.
Castrarea însãºi nu-i repugna filosofului.
Desigur, nu recomand politicienilor
noºtri, ºi nu numai lor, asemenea gânduri
existenþiale nocive pentru viitorul omenirii,
dar de aici ºi pânã la goana nebunã în destrãbãlare din prezent este o mare diferenþã,
existã un spaþiu destul de larg de comportare
lumeascã pentru obþinerea fericirii.

Simona BOTEZAN
(Washington, D.C.)
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Managementul Timpului
- o cheie spre succes

Toatã lumea se grabeºte. Dacã întrebi pe
cineva pe stradã ce face, îþi va rãspunde, cel
mai probabil: Sunt ocupat, foarte ocupat!
În mod cert existã foarte mulþi oameni activi,
dar multe dintre acþiunile lor nu sunt bine
þintite. Iar mulþi oameni sunt ocupaþi doar de
dragul de a fi ocupaþi, atât de ocupaþi încât
uitã sã se organizeze. Preþul pe care îl plãtesc
pentru modul în care îºi organizeazã timpul
ºi viaþa este foarte mare. Aºa cum spunea
Eric Hoffer: Ne concentrãm pe a nu pierde
timp, dar neglijãm faptul cã ne pierdem viaþa.
Un om de succes care-ºi administreazã
bine timpul va spune: Nu conteazã câte ore
am lucrat în plus, conteazã ceea ce am lucrat
în aceste ore. Astfel de consideraþii dau
mãsura eficienþei noastre. Numeroase studii
aratã cã dintr-o sutã de oameni care doresc
sã aibã succes în primii doi ani, într-o carierã
bine aleasã, pentru care au abilitãþi ºi cunoºtinþe temeinice: 54 lucreazã mai mult de 10
ore pe zi; 71 îºi iau cu regularitate de lucru
acasã; 75 au vise legate de cariera lor; 75
afirmã cã diverse motive de îngrijorare legate de munca lor îi împiedicã sã doarmã; 57
ºi-au anulat vacanþa sau planurile de weekend din cauza presiunilor muncii.
Se spune cã sunt puþini cei care dispun
de timp suficient ºi totuºi fiecare dintre noi
avem tot timpul la dispoziþie. Timpul este cea
mai preþioasã resursã pe care o avem. Timpul
este mai valoros decât banii, de aceea, capitalul nostru de timp trebuie investit cu grijã.
Putem descrie vieþile noastre ca timpul alocat
nouã, aici, pe Pãmânt, cel mai important lucru
în viaþã fiind sã utilizãm cu maximum de
eficienþã timpul.
Timpul este un bun rar, limitat.
Timpul nu poate fi cumpãrat.
Timpul nu poate fi stocat sau pus de o parte.
E imposibil sã mãrim timpul.
Trecerea timpului este imperturbabilã ºi
irevocabilã.
Timpul înseamnã viaþã.
Capitalul nostru de timp poate fi cel mult
estimat. O persoanã cu speranþã mare de viaþã dispune efectiv de aproximativ 200.000 de
ore. Se ºtie cã gradul de utilizare al timpului
este de 30-40%. Este recunoscut faptul cã
oamenii îºi irosesc cel puþin 60% din timpul
lor de muncã, majoritatea energiei pierzânduse din cauza lipsei unor obiective clare, a
planificãrii prioritãþilor ºi perspectivei.
Toate persoanele care au avut ºi au succes cu adevãrat, au în comun un anumit lucru
- la un anumit moment al vieþii lor s-au oprit

pentru o clipã ºi au analizat posibilele utilizãri
ºi recompense pe care le poate aduce capitalul propriu de timp. Cât credeþi cã muncesc
furnicile, aceste mici vietãþi care parcã muncesc tot timpul? Ei bine, cercetãtorii au arãtat
cã furnicile îºi petrec 70% din viaþã stând
degeaba. ªi asta pentru cã îºi organizeazã
foarte bine timpul.
Sunt multe formule despre organizarea
timpului. Din câte ºtiu, nu existã una care sã
rezolve toate problemele legate de organizarea timpului. Fiecare îºi gestioneazã ºi
foloseºte la maxim timpul sãu dacã ºtie sã
stabileascã importanþa, urgenþa, obiectivul,
rezultatul, sarcinile. Acestea toate la un loc
se numesc prioritãþi. Prioritãþile se referã la
cinci domenii importante ale vieþii noastre:
financiar, relaþional, mental, fizic ºi spiritual.
Una din cele mai bune modalitãþi de a ne
economisi timpul este sã facem lucrurile corect de prima datã. Dorinþa de a face lucrurile
repede ne împiedicã sã le facem corect.
spunea Confucius. Ca sã faci lucrurile bine
din prima, trebuie sã gândesti mai întâi ºi
abia apoi sã execuþi. ªi dacã vrei cu adevãrat
sã recapeþi controlul asupra timpului ºi
asupra vieþii tale opreºte televizorul ºi învaþã
sã spui NU familiei, prietenilor ºi colegilor
care au aºteptãri exagerate de la tine.
Cât de mult timp acorzi succesului, educaþiei ºi dezvoltãrii personale? Care îþi sunt
pasiu-nile? Când vei cunoaºte rãspunsurile
la aceste întrebãri vei afla cum sã foloseºti
timpul economisit prin metodele de mai sus.
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Englezii au descoperit aceste lucruri ºi
le-au transpus într-o rugãciune care s-ar traduce cam aºa:
Fã-þi timp pentru a munci - este preþul succesului.
Fã-þi timp pentru a gândi - e sursa puterii.
Fã-þi timp pentru a te juca - e secretul tinereþii veºnice.
Fã-þi timp pentru a citi - e fântâna înþelepciunii.
Fã-þi timp pentru prieteni - e drumul spre
fericire.
Fã-þi timp pentru iubire - e plãcerea vieþii.
Fã-þi timp pentru a râde - e muzica sufletului.
Fã-þi timp... sã trãieºti!
Când vei învãþa sã fii una cu timpul, când
vei putea sã-l tranzitezi dupã dorinþã, atunci
vei trãi o împlinire, o libertate pe care nu le-ai
fi crezut niciodatã posibile.Succesul reprezintã realizarea progresivã a unui scop prestabilit. ªi atunci cine te poate opri sã fii un
om de succes? Practica ne aratã cã în gestionarea timpului cel mai greu este sã faci
douã lucruri - sã determini oamenii sã gândeascã ºi sã-i determini sã acþioneze în ordinea prioritãþilor.
Din punct de vedere al prioritãþilor oamenii se împart în trei categorii:
Oamenii practici care ºtiu cum sã obþinã
ceea ce vor; filozofii care ºtiu ce ar trebui sã
vrea ºi liderii sau cei care ºtiu cum sã obþinã
ceea ce ar trebui sã vrea.
Din pãcate, uneori învãþãm prea târziu
ceea ce este cu adevãrat important.
Din fericire, putem sã învãþãm la orice
vârstã ºi sã ne schimbãm în bine începând
chiar de astãzi.
Cheia succesului este dezvoltarea personalã, iar una dintre direcþiile de bazã o
constituie managementul timpului. Puterea
gândului este magicã, iar dacã o combinãm
cu voinþã ºi un management eficient al timpului, orice obiectiv devine realizabil.
Existã un numãr impresionant de cãrþi
despre succes ºi dezvoltare personalã,
speak-eri motivaþionali, traineri, autori ºi
experþi în dezvoltare personalã, precum Brian
Tracy, Anthony Robbins, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Earl Nightingale, Norman Vincent
Peale sau Andy Szekely oferã sfaturi practice, simple, prin care oricine poate sã devinã
un om de succes, indiferent de vârstã, profesie
sau locul unde se aflã pe Planeta Albastrã.

