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Jurnal de c{l{torie

Doina DR~GU}

Meteora
sau
Suspendat \ntre cer [i p#m@nt

Ce frumoase locuri de nevoinþã duhovniceascã oferã monahilor Muntele Meteora! Dar
cât sunt de asaltate aceste mãnãstiri de turiºti din toatã lumea! Pentru aceasta mulþi monahi iubitori de liniºte au pãrãsit Meteorele ºi s-au retras în
Muntele Athos, pentru a se putea ruga mai liniºtiþi lui Dumnezeu, ziua ºi noaptea. (Pãrintele Ioanichie Bãlan)
De la Paralia Katerini, unde
am fost cazaþi, ne-am îmbarcat în
autocarul supraetajat ºi dupã
vreo trei ore ºi ceva de mers am
ajuns la Meteora.
Am trecut prin Katerini, pe
lângã Muntele Olimp, prin Larissa ºi Trikala. Cel mai apropiat
oraº de zona Meteora este Kalambaka, aflat la 5 km de mãnãstiri ºi la 21de km de Trikala.
În mijlocul Greciei, în câmpia
Thessaliei, nu departe de Munþii
Pindului, lângã orãºelul Kalambaka, se aflã un ansamblu uriaº
de stânci golaºe ce se înalþã spre
cer, cunoscute în toatã lumea sub
numele de Meteore.
Meteora este un spectaculos
complex de mãnãstiri construite
în vârful unor stânci cu înãlþimi
de pânã la 400 de metri, rãsãrite
ca prin minune din Câmpia Thessaliei. Este o adevãratã pãdure
de piatrã a Câmpiei Thessaliene,
în apropiere de Kalambaka, între
munþii Koziakas ºi Antichassia.
Cele peste o mie de stânci cu pereþi abrupþi ºi înãlþimi ameþitoare,
cu mãreþia lor misterioasã, cu singurãtatea ºi tãcerea lor, cu mãnãstirile seculare în vârf, constituie unul din cele mai impresionante fenomene ale Terrei.
Existã mai multe teorii cu privire la formarea acestor stânci.
Una dintre ele ar fi cã aceastã formaþiune a luat naºtere datoritã
unui con în formã de deltã, constituit din pietre de râu ºi nãmol,
care se vãrsau în vechiul lac
tessalic. Dupã separaþia geologicã a masivilor muntoºi ai Olimpu-

lui ºi ai Ossei, apele lacului au
gãsit ieºire la Marea Egee prin
valea Tembi. Atunci, acest masiv
în formã de deltã s-a scindat în
pietre ºi uriaºe stânci compacte
cu înãlþimi de pânã la 400 de
metri.
În traducere din limba greacã,
meteora înseamnã suspendat
între cer ºi pãmânt.
Din cele 24 de mãnãstiri care
existau în trecut pe stâncile de la
Meteora, astãzi slujesc 6 (5 de
cãlugãri ºi una de maici) ºi anume: Mãnãstirea Schimbarea la
Faþã a lui Christos (Marele Meteor), Mãnãstirea lui Varlaam,
Mãnãstirea Sfânta Treime,
Mãnãstirea Sfântul ºi Primul
Martir ªtefan, Mãnãstirea lui Ru-

1995, loc sfânt, imuabil ºi inviolabil, ceea ce-i asigurã protecþia
ºi-i garanteazã autenticitatea.
Dupã Sfântul Munte Athos,
Meteora este cel de-al doilea
centru monastic ortodox al Greciei, ca mãrime ºi importanþã.
Pe platoul celei mai înalte dintre stâncile Meteore, cu altitudinea de 613 m deasupra nivelului mãrii ºi 475 m deasupra albiei râului Pinios, se aflã mãnãstirea cea mai reprezentativã din tot
ansamblul, cunoscutã sub numele de Marea Meteora (Megalo
Meteora), cu hramul Schimbarea
la Faþã. Fondatorul acestei mãnãstiri a fost Sfântul Atanasie
Meteoritul, venit aici din Muntele Athos.

sanu ºi Mãnãstirea Sfântul Nicolae Anapafsa. Celelalte 18 mãnãstiri sunt nelocuite ºi în ruinã.
Mãnãstirile, construite pe
vârful stâncilor deosebit de abrupte, erau pânã acum opt decenii accesebile doar cãlugãrilor
traºi de funie; astãzi turiºtii le pot
vizita urcând cele câteva zeci de
trepte sãpate în munte.
Pentru valoarea sa creºtinã,
istoricã, arhitectonicã, artisticã ºi
geograficã, Meteora este recunoscutã ºi ocrotitã de UNESCO
ºi de alte organizaþii internaþionale. Teritoriul Sfintei Meteora a
fost proclamat, din octombrie

Pe creºtetul ros de intemperii
al unei stânci uriaºe, stã agãþatã
cea mai micã mãnãstire de pe
Muntele Meteora, numitã Sfântul Nicolae Anapafsas, adicã
Sfântul Nicolae Odihnitorul.
Mãnãstirea Sfântul ªtefan
este cea mai veche aºezare monahalã de pe Muntele Meteora.
Deasupra unei mari stânci
singuratice foarte abrupte, se
înalþã Mãnãstirea Sfânta Treime.
Accesul la aceastã mãnãstire
(precum ºi la altele) se fãcea pe
scara de funie sau cu plasa trasã
cu un sistem de roatã cu tambur
ºi scripete.

Numele Mãnãstirii Varlaam
vine de la fondatorul ei Cuviosul
Varlaam, care a sihãstrit singur
pe vârful acestei stânci uriaºe în
jurul anului 1350.
Mãnãstirea Rusanu, dupã numele fondatorului ei, se înalþã pe
o stâncã îngustã, aflatã în vecinãtatea uneia dintre cele mai falnice
meteore. Este înconjuratã de abis
de jur-împrejur. La ea se poate
ajunge printr-un culoar de beton
ºi un pod suspendat.
Complexul Meteora, aceastã
aglomerare de stânci, unicã în lume, în mijlocul unei câmpii, rãmâne un mister al naturii, în ciuda
teoriilor avansate de oamenii de
ºtiinþã. ªi cu atât mai interesant
este peisajul de la Meteora cu
cât artei naturii, omul i-a adãugat
arta sa, creând unul dintre cele
mai minunate locuri de pe Pãmânt.
Forþa naturii a modelat stâncile din aceste locuri fãcându-le
sã arate aidoma unor coloane ce
susþin însuºi cerul, iar oamenii
au sporit frumuseþea acestora
prin credinþa ºi puterea lor lãuntricã. Iar Dumnezeu i-a ajutat ºi ia întãrit pe oameni, îndrumândui sã construiascã în vârful stâncilor uimitoare lãcaºuri ale îngerilor.
Privite de jos, din marginea
câmpiei Thessaliei, stâncile, ca
niºte stâlpi uriaºi, par cã ating
cerul. La Meteora simþi nu numai
aerul curat ºi pur, ci ºi o ener-gie
pozitivã, ce te încarcã spiritual.
Meteora este, de fapt, o cãlãtorie
spre luminã.
De-a lungul timpului, ansamblul de la Meteora a inspirat numeroºi artiºti, Sfânta Treime
devenind, în 1981, platou de filmare pentru unul din filmele seriei James Bond.
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Janet NIC~

Ap# vie, ap# moart#
Pentru Marin Sorescu, realul
e apã moartã, apã de baltã. Arta
e apã vie, de poveste, fermecatã, cu vrãjite picãturi, cu efect,
care naºte fantastice furnicãturi.
Ochiul meduziac al artei îl face
pe poet pacient, pion, marionetã.
Tot timpul sub exterioritate,
interioritatea îºi pune întrebãri,
ale cãror rãspunsuri cresc mereu
dincolo. Spiritul ia forma ulciorului de lut. Lumea decide, senzaþia executã, poetul nareazã ºi descrie. Lumea cu must se dã, politicoasã, la o parte, fãcându-se
fundal ºi lasã locul unei semiotici
suculente, cât se poate. Poetul nu

vede lucrurile în firescul lor, ci
vede nevãzutul, esenþele, legile.
Copacul, asumându-ºi riscul
verticalei, nu este trunchi, coajã,
materie vegetalã palpabilã ci
semnificaþie, singurãtate, trãinicie, demnitate. Liniºtea exterioarã
a copacului (a se citi: a poetului)
este masca împietritã (coajã bãtucitã) sub care freamãtã, cu cerul în el, Cuvântul, Spiritul, ca mireasã, lãsat la cheremul Materiei,
ca ginere.
Zidurile imponderabilului
sunt împletite din cãrãmizi imponderabile: somnul, visul, ecoul, cuvântul, gândirea. În somn,
un eunuc îi desparte poetului, de
trup de nevolnicul trup, capul,
pe care i-1 plimbã prin haremul
unui vis. Trupul nu-i altceva decât apã moartã, capul nu-i altceva decât apã vie.

Vechea formulã Viaþa e vis
devine la Marin Sorescu întorsãturã copernicanã: visul e lume.
În somn, teribilã arhivã, totul e
posibil legilor le curge prin vene
spontaneitate, aristocratelor genuri le curg prin artere specii plebee, divinei lumini îi umblã prin
gând profane umbre.
În eterna simultaneitate a
somnului, poetul-vânãtor îºi este
propriul vânat ºi trofeu. Numai
dorinþa de cer sparge orizontala
mundanã, înfiripându-se în mugur sau în protuberanþã semanticã. Precum o Cãtãlinã eminescianã, poetul de nufãr, sau nufãrul
de poet, adunat din mocirlã, vrea
sã înfieze o stea, pentru cã pãmântul e apã moartã iar cerul e
apã vie.
Dacã imperfectul indicativului, prin acumularea vertiginoasã
de vocale, lãrgeºte spaþiul ºi rarefiazã orgoliul, se poate spune cã
pasivitatea cu iz arhaic, din lipsã
de ghes, imanent ºi energetic, se
încordeazã asuprã-ºi prin reflexivitate, mergând pe loc, cãzând,
cu fiecare pas, în impas metafizic:
Bolovan sieºi îºi era Sisif; un
bilet de cãlãtorie ce s-ar cãlãtori
pe sine, precum pescarul se
prinde în nãvod pe sine.
Prezentul ºi acþiunea nudã
sunt apã moartã, imperfectul ºi
reflexivul sunt apã vie.
Ca un Hamlet în cãutare de
fantome, poetul e conºtient de
iluzie, deci nu mai e pradã iluziei:
Intru în transã, ies din transã
oricând vreau. Este o ºansã. E
ºansa apei vii, partea de nemurire
a nu oricãrui muritor.
Metafora, zgribulitã ca o potârniche în rãmuriº, lasã prim-planul comparaþiei planturoase, dezvoltatã în ºarje cascadorice care
înroºesc osul poeziei pânã la extaz.
Pãianjenul, pentru a-ºi þese
leneºa mãtase, are nevoie de un
colþ, de un unghi fizic. Plasa e
împletitã din fire, firele duc la pãianjen. Iubitul, cãlcând pe fire, îºi
iese din fire, fiind devorat de iubita- pãianjen, aºa cum împãrã-

teasa se pierde în tron, cum calul
nebun e mânat de o ºa.
Adormit în amiaza realului,
poetul e mereu treaz în vis, mereu pe mare, în cãutare, þinânduse - supremã salvare -, de propriul deget cu inel.
Arhivar de crezuri vechi în
care nu mai crede, autorul adunã,
ca un botanist, nedumeriri pentru herbar, întru pomenire. Gravitatea este apã moartã, jocul
e apã vie. Poetul trece, paradoxal, la fapte abia în joc, în
presupunere presupusã, la
intrarea în vis.
Sorescianul de mers ia luminã
din luminã ºi sens din nonsens
de la miticele nuclee presãrate pe
tarlalele istoriei spirituale: Adam,
Eva, Dumnezeu, Narcis, Penelopa, Sisif, Hamlet, Poseidon, Agamemnon, Ararat, extrãgând, prin
distilare, fire de borangic din tulburele vicleºug al trãirii neaoºe.
Pãdurea a luat foc, ca în poveste, de la o oglindã care a fãcut insolaþie. Oglinda este o
fântânã. Stejarii trosnesc, animalele fug îngrozite. Trebuie, mai
întâi, stinsã oglinda, acoperitã cu
þipãt de pãsãri. La fel, arta arde
epiderma bunului simþ, provoacã
incendii devastatoare în vreascurile unui mintal leneº, purificã
obrãznicia eului exmatriculat de
cãtre vis.

Flo
rin
Mã
ceº
anu

Patetic ºi grav, Marin Sorescu
îºi controleazã spontaneitatea,
chiar dacã mai existã nervi, îºi
filtreazã, cu ºtire, boroghina instinctelor pânã la palincã de cinci
stele, vorbeºte cu mãnuºi, fardându-ºi discursul cu solemnitãþi, totul ca pe scena vãrului
Shakespeare. Pe scenã, prin
transfer iniþiatic, senzaþia ajunge
cocoanã mare, un Dinu Pãturicã
spilcuit, în frac, carne cu studii
superioare, grimasã ºcolitã pânã
la os. ªuvoiul empiric e apã
moartã, rolul - travestiu asumat e apã vie.
Pantomima, gesticulaþie de
rang secund, dã cu tifla unei realitãþi prime, entropice, care trãieºte
pe picior mare.
Marin Sorescu arde în agora
tiparul unei poezii sentimentaloido-lacrimogene proclamând
intelectul drept vlãdicã paradoxal, balanþã care îºi cheamã, ca
o cloþã olteneascã, sub aripi, extremele.
Volumul de poezii Apã vie,
apã moartã, apãrut la editura
Scrisul Românesc, Craiova,
1987, nu-i altceva decât un benefic puseu de logicã ambroziacã
peste banalitatea ºi agurida unui
real hipotensiv.

- Pe
num
bra
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Dimensiuni spirituale

O istorie salvat# prin crea]ie
De o uimitoare corectitudine
emoþionalã este opera eruditului
vâlcean, Eugen Petrescu, - Vâlcea - þara lupilor getici sau þinutul
vâlcilor, Editura Conphys, 2007,
în douã volume: vol. I, 457 pag.,
vol. II, 442 pag.
Cu vocaþie de critic ºi cercetãtor istoric, temerarul autor, înzestrat cu rãbdare asceticã, a sãpat în timp - dintr-un veac în celãlalt, cãutând drumul istoriei.
ªi i-a gãsit originea în noaptea trecerii, dupã o grea încercare. Acum, Eugen Petrescu este
contemporan cu posteritatea.
Bogatul conþinut policrom
din ampla enciclopedie monograficã îmi confirmã afirmaþia.
Despre jertfa spiritului strãluminat Eugen Petrescu au scris:
scriitorul George Achim, prof.
univ. dr. Dinicã Ciobotea, maiorul (r) Cãlin Matei ºi mulþi alþi.
Dar, nici o multitudine de euri
nu vor atinge vreodatã cu buzele
focul sacru din inima ermitului,
adunãtori de tezaure scripturice
de la rãdãcinile neamului.
Sã dãm ascultarea cuvenitã
P.S. Gherasim Cristea - Episcop
al Râmnicului, care ne învredniceºte cu icoana autorului: Nãscut în legendara podgorie a Drãgãºanilor - bãtrâna ºi celebra patrie a viilor, la Mreneºti-Creþeni
pe Valea Pescenii ºi crescut (aºa
cum îi place sã spunã) - vechi
soiuri de struguri geto-dace pãstrate peste veacuri de podgorenii
vâlceni este, dupã mamã, prin
strãbunicul sãu, magistratul
Constantin Popescu (boier mehedinþean), descendent al unor
vechi neamuri boiereºti din Oltenia ºi Muntenia, care au dat Þãrii Româneºti, de-a lungul vremii,
voievozi ºi mari dregãtori în divanul domnesc, preoþi ºi ierarhi
ortodocºi, cãrturari ºi cronicari
valoroºi ºi, prin bunicul sãu, Octavian Spârleanu, descendent al
moºnenilor Spârleni - urmaºii legendarului Lupu Spârlea, întemeietor de sate la nord-vest de Drã-

gãºani, începând de pe la anii
1200, poate chiar mai devreme,
urmaºii la rândul sãu al vitejilor
ce odihnesc în bãtrânele de pe
dealurile Creþenilor, de care ne
vorbea cu înflãcãrare un alt
drãgãºenean vrednic de pomenire, pãrintele Dumitru Bãlaºa,
care pânã la moarte s-a aflat în
fruntea unui important curent
cultural ce doreºte sã rescrie istoria realã a poporului nostru. Dupã tatã, descinde din neamul Petreºtilor ºi Ciofoceºtilor de pe
Valea Verzii - Mitrofani, vechi
neamuri de moºneni înstãriþi care,
în anumite momente ale istoriei,
au dat dovadã de mult curaj ºi
eroism, jertfindu-se în luptele de
apãrare a pãmântului strãbun ºi
de ocrotire a bisericilor strãmoºeºti.
Cu aºa rãdãcini, nu este de
mirare de unde chemarea, dragostea ºi pasiunea distinsului
nostru autor, pentru istoria strãbunã. Pe chipul sãu se simte aerul de om puternic, ambiþios, fire
iute de oltean nesupus ºi dornic
de a învinge, la a cãrui personalitate au contribuit generaþii ºi generaþii de strãmoºi, fie ei boieri
sau þãrani moºneni, ale cãror nume ºi fapte, istoria ºi Bunul Dumnezeu le-au consemnat la loc de
cinste. Mândru de rãdãcinile sale, dar o mândrie de bun-simþ,
lipsitã de trufie - înfumurare, dispreþ, aroganþã ºi îngâmfare faþã
de semeni -, povesteºte istoria
neamului sãu, fãrã a se bate cu
pumnul în piept, asemenea altora
care de cele mai multe ori o fac
fãrã motiv.
*
Eugen Petrescu, generos, iniþiazã cititorii dornici sã îl urmeze
prin profunzimile paginilor: Lucrarea de faþã este o scurtã trecere prin istoria celui mai vechi
judeþ al þãrii - judeþul Vâlcea, a
cãrui denumire a dãinuit peste
veacuri, rãmânând neschimbatã
pânã în zilele noastre. Conform
istoricilor, aici, între Olt ºi Olteþ

s-au plãmãdit primele nuclee ale
umanitãþii, Vâlcea fiind þinutul cu
cea mai mare încãrcãturã istoricã
din tot spaþiul românesc, locul
unde omul a parcurs, fãrã întrerupere toate etapele o istorie de la
începuturile umanitãþii (primi
paºi ai speciei umane) pânã în
prezent.
Urmele materiale aparþinãtoare protohominizilor - nepreþuite mãrturii istorice scoase la luminã pe teritoriul judeþului Vâlcea, în zona Bugiuleºti - Tetoiu
pe Olteþ (depozit fosilier - cu peste 28 de specii de erbivore ºi carnivore ºi urme folosite de primate, unelte din os ºi pietre necioplite), datate la 1.8 - 2 milioane
de ani (începutul cuaternarului)
ºi cele aparþinãtoare paleoliticului inferior (1.000.000-100.000 ani
î.HR.) reprezentate de uneltele
din cremene descoperite în perimetrul localitãþilor Olanu ºi Drãgoeºti, pe malul stâng al Oltului,
clasificã spaþiul vâlcean în fruntea celor mai vechi locuri umane
ale Europei ºi printre cele mai
vechi ale planetei.
La începuturi, clima blândã,
alãturi de pãdurile imense (care
depãºeau cu mult suprafaþa actualã), cu bogãþia lor în vânat,
ciuperci ºi fructe, mierea produsã
de mulþimea roiurilor de albine
sãlbatice adãpostite în scorburile copacilor uriaºi, lemnul de
lucru ºi adãpostul oferit în momentele cele mai grele, râurile cu
ape curate ºi bogate în peºte ºi
sarea de la Ocnele Mari - Ocniþa
au constituit principalii factori
care au favorizat evoluþia omului
preistoric în acest spaþiu. Beneficiind de avantajele naturale oferite din belºug, strãmoºii noºtri
au trecut de la stadiul de simpli
culegãtori ºi vânãtori la acela de
producãtori ai propriei hrane, la
construirea de locuinþe ºi întemeierea de comunitãþi pe un spaþiu mult mai mare decât teritoriul
românesc actual (Introducere
- Eugen Petrescu).

Spiritul de sintez#
În mãsura în care este suflet
al Raþiunii, sufletul este nemuritor, pentru cã, în aceastã calitate,
el trãieºte ca atare existenþa veºnicã a lumii ideilor (Platon).
La Platon, trebuie luat în
seamã ceea ce vieþuieºte în suflet
ºi participã ca atare la lumea spiritului (Rudolf Steiner).
Cu un spirit comprehensiv,
cronicarul Eugen Petrescu cautã
în izvorul timpului, dincolo de
aparenþele exterioare. Este o cãutare a adevãrului ascuns, prin
originea lucrurilor, devenitã revelatoare de armonii emoþionale,
esenþe ºi energii. Numai astfel se
fac vizibile vibraþiile subepidermice din lemnul Bisericilor în
scrierile sale. ªi, ar mai fi ceva (dat
printr-un har lãuntric): ºtiinþa ascultãrii respiraþiei culorilor materiei.
Nu toate fiinþele, care trãiesc
impresiile dinafarã, vor percepe
(ºi înþelege) procesul creaþiei.
Orice sublimã înfrumuseþare datã
de Dumnezeu conþinuturilor lumii formelor este în mare parte
tãinuitã retinei. Ei bine, cu o graþie sanctificatã, Eugen Petrescu
reuºeºte sã ne destãinuie ipostazele unor viziuni feerice, îmbibate
în frãgezimi cosmice. În noua sa
carte monograficã Eroinele Timpului (la care încã autorul fecund lucreazã) nu avem numai o
miºcare a idealului artistic, ci ºi o
stare de suflet înãlþatã prin rugãciune. Fiindcã, ca prozã, victoria
elementelor stilistice, capãtã valoare ºi reprezentãri de conþinut
al absolutului; ca poezie, capãtã
reflex al misterului universal.
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Expansiunea eului, evocã sensul
evoluþiei, transcendând limitele
lumii sensibile. Aºadar, pentru
prozatorul Eugen Petrescu - pe
care în recomand cu responsabilitate cititorilor, glorificarea Bisericilor creºtine - ortodoxe consfinþeºte un crez istoric, purtãtor
de aure metafizice ºi ezoterice.

Metamorfoze spirituale
Ascultând cu smerenie de
nãzuinþa spiritului sãu creator,
Victoriþa Duþu s-a dedicat cãutãrii frumosului absolut pe care l-a
descifrat în timp, ipostaziat în armonii ancestrale. Astfel, pe mãsura idealurilor ei izvorâte din
sensibilitãþi perene, artista a dat
expresie unor fericite ºi autentice

îmbinãri între reprezentãri picturale ºi poezie, sinteze reflexive ºi
prozã. Fapte care fireºte, relevã
mai întâi geneza unei opere, devenitã profundã, convingãtoare,
sublimatã de virtuþi încãrcate de
idei filosofice.
Nu voi analiza, în aceastã cronicã, evoluþia mirajului plastic din
pânzele înviate ale pictoriþei,
unde Cerul are arome de Cer, emanate ºi din vibraþiile materiei cromatice. Dar, nici nu voi trece nepãsãtor cu privirile sufletului
peste astfel de compoziþii, strãbãtute de un dinamism care le exaltã.
Cu siguranþã, într-un alt spaþiu publicistic - deja rezervat, ne
vom reîntâlni cu acest serenism
limbaj al formelor.
De la promiþãtorul sãu debut
cu placheta de versuri Spaþii
(Ed. Muzeului Literaturii Româ-

ne, august, 2003), Victoriþa Duþu
a încadrat într-o sferã stilisticã
personalizatã Cuvintele - cel de
al doilea volum liric, cu legitãþi
de evoluþie apropiate (Ed. Muzeului Literaturii Române, noiembrie, 2005).
Poemele religioase din opusul Vreau o altã lume, publicat la Ed. Anamarol, 2006, sub
pseudonimul Ilinca Natanel (care
ar fi meritat sã-i poarte cu onoare
numele predestinat unei creaþii
artistice oneste), se remarcã întrun registru diferit, cu toatã plenitudinea. Fiindcã, prin tot conþinutul spiritualizat, autoarea identificã adevãrul din sursa lui eternã.
Printr-o originalã ramificare,
poeta de rafinament ºi-a purtat cu
forþa talentului rezonanþele idealiste ºi pe teritoriul antologiei
Spiralele vieþii.
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În virtutea fidelitãþii creatoare, Victoriþa Duþu a concentrat - ºi concertat, antologic
Drumurile vieþii (Ed. Anamarol,
2007) într-o singurã imagine
pluridimensionalã, marcându-ºi
astfel ideea esenþialã a operei.
Reverberând cu înalte grade
de intensitate prin limbaj ºi compoziþie, poeta Victoriþa Duþu ne
prezintã valoarea esenþialitãþii,
consacrându-ºi trecerea peste
frontierele unor opere tranzitorii, simptomatice, controversate ºi ipotetice, ale unor coexistãri colective, care se extind ca o
epidemie la orizontul culturii.
Despre o etapã intermediarã
a autoarei - ca gen, cea a romanului Singurãtatea tatãlui (Ed.
Anamarol, 2007) îmi permit sã
revin cu interes profesional întro cronicã viitoare.

Evenimente culturale
ale Ligii Scriitorilor din Rom@nia
*Vineri, 10.12.2010, Biblioteca Aman din Craiova, a gãzduit
o dublã lansare de carte a poetei
Georgeta Nedelcu, membrã a Ligii
Scriitorilor din România, Filiala
Oltenia.
Acest memorabil eveniment
a fost consfinþit de prezenþa scriitorilor N.N. Negulescu, director
al revistei de culturã universalã
Constelaþii diamantine, editatã
sub egida Ligii Scriitorilor Români, ºi Mihai Duþescu, membru

al Uniunii Scriitorilor.
Cei doi promotori culturali au
prezentat cu obiectivitate auditoriului volumele de poeme Destinul, o scuzã? ºi De vorbã cu
sufletul.
Desigur, aceastã acþiune, relevã deschiderea permanentã a
Ligii Scriitorilor la parteneriate cu
formaþiuni scriitoriceºti ºi instituþii culturale de pe toate meridianele, din dorinþa de promovare a valorilor autentice.

Evoluþia spiritualã a revistelor noastre, confirmã aceastã nobilã orientare.
În acest sens, pe agenda personalã de lucru s-a mai conturat
o nouã ºi durabilã realizare.
*Între Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Limbi si Literaturi Strãine, reprezentatã de
prof. univ. dr. Lidia Vianu, director al MTTLC (Masteratul pentru
Traducerea Textului Literar Contemporan) ºi N.N. Negulescu, di-

rector al revistei de culturã universalã Constelaþii diamantine
a intervenit un acord de colaborare, care va sprijini proiectul European poetry pRo cu traduceri
din poezia britanicã contemporanã, desfãºurat împreunã cu
agenta literarã britanicã Anne
Stewart. Toate traducerile poetice selectate în cadrul proiectului
amintit vor fi publicate în paginile
revistei Constelaþii diamantine.
N.N. Negulescu
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Constantin DUMITRACHE

Cel#lalt Noica

Cu puþine excepþii, personalitãþile culturale de raftul întâi n-au creat dinastii culturale. Rezumându-ne la spaþiul umanioarelor
româneºti, constatãm cã geniile, ori marile
talente au epuizat, ele însele, vâna creatoare
a neamului tor. Eminescu n-a avut copii.
Creangã - aºijderea. Copiii lui Arghezi ori V.
Voiculescu s-au exersat în alte domenii decât
acelea în care s-au consacrat taþii lor. Fiul lui
Bacovia este modest în raport cu tatãl lui.
Nici Rebreanu, nici Camil Petrescu n-au instaurat dinastii culturale. Nici în domeniul istoriografiei situaþia nu se prezintã altfel, aºa
cã nici V. Pârvan, nici Iorga n-au lãsat urmaºi
în ºtiinþa istoriei. Ce sã mai zicem, revenind
la litere, de Cãlinescu? Nici în artele plastice
româneºti, nici în muzica româneascã n-avem
de-a face cu dinastii: nici Grigorescu (care a
dus viaþã de familist), nici Luchian, nici Brâncuºi (care n-au fost cãsãtoriþi vreodatã), nici
Enescu n-au avut progenituri ºi, deci, cu atât
mai puþin puteau întemeia dinastii ereditare.
Fiecare, dintre cei amintiþi, este un monarh
fãrã urmaºi. Excepþiile - puþine - de care aminteam sunit: Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie
Cantemir; Iulia Haºdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu (o floare prea repede seceratã); Mateiu Caragiale, fiul din flori al lui Ion Luca;
Profira Sadovcanu, fiica boierului de la Foltiºeni ºi, apoi, din Copou; Dinu, fiul lui Ion
Pillat; în istoriografie - clanul Giurescu (C.,
C.C, Dinu C.) ºi familia Daicoviciu (C. ºi Hadrian); nici neamul Philippide n-a fost prolific: a dat numai un lingvist ºi un scriitor;
ce-i drept, de primul raft. De o dinastie culturalã se poate vorbi, cel mult, în cazul lui C.
Negruzzi, ai cãrui fii, Iacob ºi Leon, au dezvoltat preocupãrile pãrintelui lor; dar ei sunt
autori de raftul al doilea. Nu este de raftul
întâi nici doamna Monica, fiica lui Eugen Lovinescu. Iar ambiþia fraþilor marilor personalitãþi, de a se ilustra în domeniile în care au
câte un consacrat, s-a dovedit, adesea, deºartã.
Sterilitatea aceasta se vãdeºte ºi în câmpul filosofiei, deoarece nu putem vorbi nici
de doi Conta, nici de doi Rãdulescu-Motru,
nici de doi Blaga, nici, nici... Dupã cum, în
sociologie, nu existã doi Guºti, ori doi Stahl;
ori în lingvisticã, doi Rosetti, doi Iordan
Situaþia nu trebuie sã neliniºteascã: avem
ºi noi dinastii cãrturãreºti, de profesori, de
meseriaºi ºi, mai ales, de þãrani; fiindcã nu
degeaba un orgolios ca P. Pandrea þinea sã se
defineascã: þãran oltean ºi cetãþean al Europei.
Am scris acest preambul incitat de o recentã apariþie editorialã, Celãlalt Noica (Ed.
Anastasia, 1994). Titlul este seducãtor:
înregistrându-1, te aºtepþi la o carte despre
o faþã necunoscutã a filosofului C. Noica.
Dar, nu! Celãlalt Noica este, în optica celor

care s-au îngrijit de volum, prof. Eugen Drãgoi ºi prof. Ninel Þugui, fiul lui C. Noica, din
prima cãsãtorie, monahul Rafail, vieþuitor la
mãnãstirea ortodoxã din Essex (Anglia). Nãscut în România, Rafail ºi-a urmat (ca ºi sora
lui) mama - englezoaicã de origine - în þara
perfidului Albion. Dupã studiile generale,
ºi dupã ce a cochetat cu protestantismul, sa cãlugãrit în mãnãstirea amintitã. N-a urmat
studii superioare de teologie, deºi renumele
tatãlui lui ºi rigoarea insularã a mamei sale lar fi obligat la aºa ceva. Actualul cãlugãr Rafail s-a mulþumit sã facã ascultare la duhovnicul Sofronie, stareþ al mãnãstirii ortodoxe
din Essex, el însuºi discipol al duhovnicului
Siluan, rus de origine, ce s-a nevoit la muntele
Athos. La Essex vieþuiesc monahi de diferite
naþionalitãþi. În afara slujbelor, pe care le oficiazã fiecare pe limba lui, sau în englezã, francezã ºi greacã, monahii de la Essex fac pe
ghidul pentru vizitatori (englezi ºi nu numai).
Dupã un timp (lung), unii dintre ei primesc
dreptul de a fi duhovnici, adicã sfãtuitori.
Când ºi când, ei devin misionari. În aceastã
posturã s-a aflat monahul Rafail, împreunã
cu pãrintele Symeon, elveþian de origine, în
1993, în România. Nu ºtiu ce loc ocupã pãrintele Rafail în ierarhia mãnãstirii din Essex,
aºa cã nu realizez dacã invitaþia ce i-a fost
adresatã de actualul mitropolit Serafim al
Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord, pe
atunci episcop-vicar la Arhiepiscopia Sibiului, a pornit de la faptul cã Rafail Noica este
fiul lui C. Noica, ori cã Rafail Noica este o
personalitate a teologiei Ortodoxe contemporane.
Rafail Noica e persuasiv: este informat
asupra nivelului de aºteptare al auditoriului
ºi dã, peste tot, aproximativ aceleaºi rãspunsuri; fiindcã el nu conferenþiazã pe o temã
sau alta, ci rãspunde la întrebãri; iar întrebãrile sunt cam aceleaºi; unele sunt chiar
naive (Calitatea se pãstreazã numai prin
întrebãri de calitate, sau mãcar de sinceritate
- C. Noica). Cu pãrere de rãu , constat cã nici
una din întrebãri nu este problematizantã, în
sensul cã toate cer informaþii, iar nu explicaþii.
Ca un bun român ce este, Rafail Noica identificã Adevãrul cu Ortodoxia. În lumina învãþãturii ortodoxe, el dizerteazã (e un fel de a
spune) despre posibilitatea mântuirii, despre
rugãciune ºi despre cãlugãrie, acestea din
urmã ca un mod de existenþã. ªi cum auditoriul
este, sub masca inocenþei, parºiv, adicã întinde capcane, Rafail Noica vorbeºte ºi despre viaþa duhovniceascã ºi familie. Mã aºteptam, de la fiul lui C. Noica, la niºte formulãri
deosebite; ele sunt comune (nu fãrã profunzime, dar fãrã sclipire). Celãlalt Noica, adicã
Rafail, nu vorbeºte pentru elita spiritului, ci
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pentru omul de rând.
O serie de întrebãri adresate monahului
Rafail vizeazã relaþiile acestuia cu ilustrul lui
pãrinte, Constantin Noica, înainte de a stãrui
asupra rãspunsurilor pe aceastã temã, voi
constata un anume dispreþ faþã de filosofie,
la un om care, ca orice duhovnic, se considerã, nici mai mult, nici mai puþin, un prooroc
(pag. 105). Aºadar: emigrând în 1955, Rafail
ºi-a cunoscut puþin tatãl; de reîntâlnit, dupã
aceea s-au reîntâlnit de trei ori, în Anglia.
Constantin Noica a rãmas acasã, n-a vrut sã
emigreze. ªi nici n-a fãcut disidenþã. Cã nu la cunoscut ca om, e una, cã nu-1 cunoºtea
ca gânditor, e alta. Cu pãrere de rãu constat
cã teologul autodidact Rafail Noica nu s-a
ostenit sã citeascã nici cãrþile lui C. Noica;
fiindcã, dacã le-ar fi citit, n-ar fi vorbit cu
atâta indiferenþã despre cel ce l-a conceput.
C. Noica ar fi trebuit sã fie cãlugãr, iar nu filosof. Îl preferãm pe C. Noica -filosoful, aºa
cum îl preferãm pe D. Stãniloaie ca teolog,
iar nu ca filosof al vieþii! De fapt, a fi copilul
unui mare spirit nu e întotdeauna un privilegiu ci, mai degrabã, o povarã pe care n-o
poate suporta oricine (Eu îl cunosc foarte
puþin pe filosoful Noica, fiindcã nu am studiat filosofia ºi nu-i pot citi cãrþile; nu pot
citi decât anumite pasaje, pe care le pot urmãri
în paralel cu teologia trãitã de mine..., p. 112).
Rafail Noica ºtie, totuºi, câte ceva despre
devenirea întru fiinþã a lui C. Noica. Nu 1a aprofundat, însã, pe întru, care nu înseamnã nici spre, nici cãtre, ci altceva.
Invitându-1 sã rãmânã în Occident, Rafail a
primit de la tatãl sãu urmãtorul rãspuns: Nu,
eu mã simt legat de soarta poporului meu.
ªtia el, C. Noica, ce ºtia: cã te poþi realiza ºi
acasã, chiar în condiþiile unui regim totalitar.
Rafail Noica înþelege mai puþin acest lucru;
trãind în Anglia sau în Patagonia, el vieþuieºte în abstract, nepercepând aspectele naþionale ale Ortodoxiei, aspecte pe care pãrintele lui le-a perceput încã de la treizeci ºi ºase
de ani (cf. Jurnal filosofic, 1944).
(Constantin Dumitrache - Rugul nestins,
Ed. Scribul, 1998)

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

8

Anul I, nr. 4/2010

Florin AGAFI}EI

Indianismul la Eminescu
Biografia poetului este ºtiutã
în România, tocmai de aceea nu
vom insista în amãnunt ºi nici nu
vom oferi o largã prezentare a
vieþii acestuia. Scopul nostru va
fi de a oferi câteva repere ale vieþii
ºi activitãþii lui Eminescu, accentuând asupra acelor aspecte ce
pun în evidenþã apropierea de
India, aprofundarea cunoaºterii
spiritualitãþii indiene.
Nãscut la Ipoteºti, în familia
lui Gheorghe Eminovici, în anul
1850, la 15 ianuarie, Eminescu va
copilãri în localitatea natalã, pentru ca, la vârsta ºcolarizãrii sã fie
dat de tatãl sãu, care avea o anumitã stare materialã, la studii, în
oraºul Cernãuþi.
Este perioada de timp în care
Eminescu intrã, sistematic, în
contact cu marile culturi ºi civilizaþii ale lumii, prin intermediul
lecturãrii diferitelor cãrþi de istorie, mitologie etc.
În acest timp aflã de India ºi
civilizaþia sa, din tratate de istorie,
ca Istoria universalã, semnatã
de Weller. Profesori precum Aron
Pumnul sau I.G. Sbiera au numai
cuvinte deosebite la adresa lui
ºi-l apreciazã cu calificativul vorzüglich, adicã eminent. Din
pãcate, studiile nu ºi le mai continuã la Cernãuþi, anul ºcolar 18621863 consemnând pãrãsirea acestora; este o vreme în care Eminescu ajunge sã colinde þara cu
trupa de teatru a lui Tardini. Dupã
un periplu prin Transilvania - unde întâlneºte intelectuali deosebiþi, precum N. Densuºianu - la
care se adaugã alte peregrinãri,
ce presupun trecerea prin Blaj,
Sibiu, Eminescu revine în Regat,
ajungând la Bucureºti.
Îl aflãm, în acei ani ai tinereþii
avântate, în trupa lui Iorgu Caragiale ºi în cea a lui Pascali. Este
momentul reluãrii relaþiilor cu familia, insistându-se pe continuarea studiilor la Viena, devenitã
de scurt timp, capitala Imperiului
Austro-Ungar. Asigurându-i-se
banii necesari, Eminescu este

primit ca auditor extraordinar la
Viena; va asista la cursuri ºi la
Berlin. Între anii 1869 ºi 1872 intrã
în contact cu mari profesori universitari, savanþi germani ºi austrieci ai acelor vremuri, prin intermediul cãrora aflã mai multe
despre India ºi spiritualitatea sa.
Subliniem, cã preocuparea lui
Eminescu faþã de India nu se va
constitui într-o obsesie, ci întro curiozitate fireascã, specificã
geniului care doreºte sã studieze
cât mai mult ºi sã cunoascã pe
mãsura capacitãþii proprii, lumea
unde activeazã, sã se familiarizeze cu zestrea culturalã a popoarelor, indiferent cât de departe ar
fi acestea în spaþiu ºi timp.
E drept însã, cã lumea indianã
a exercitat o anumitã fascinaþie
asupra lui, cãci ideile filosofice,
doctrinare ale Indiei nu-l puteau
lãsa indiferent, aºa cum nu-i lãsase nici pe alþi mari gânditori europeni, ca Schopenhauer, dacã e
sã dãm numai un singur exemplu.
Nu e mai puþin adevãrat, cã
abia la Viena începe studiul serios al istoriei Indiei ºi spiritualitãþii
sale. Colegii îi remarcã preocupãrile în varii domenii, alãturi de
cel al indologiei. Unul din cei mai
apropiaþi camarazi de studii - Stefanelli - afirma în amintirile sale
despre poet, cã acesta lecturase
mult din literatura Persiei ºi a
Indiei, cã aprofundase buddhismul, cã parcursese marile
epopei ºi scrierea lui Kalidasa.
De asemenea, ajunsese sã studieze acele scrieri buddhiste ce
se refereau la mântuire prin
Nirvana.
Observaþii asemãnãtoare cu
privire la Eminescu ºi pasiunea
pentru India le va face scriitorul
Slavici, în casa cãruia va fi gãzduit un timp poetul.
Viaþa ca student, în Occident,
îi deschide drumul larg spre India, mai cu seamã, cã în epocã
activase ca renumit lingvist ºi
excelent cunoscãtor al limbilor
indo-europene, germanul Franz

Bopp, a cãrui activitate încetase
cu puþin timp înainte de a ajunge
Eminescu la Berlin.
Mort în 1867, Bopp rãmânea
un nume de referinþã, pe atunci,
în cunoaºterea limbii ºi gramaticii
sanskrite, a spiritualitãþii indiene,
în general, astfel încât voga numelui sãu avea sã-l atingã ºi pe
Eminescu într-atât de mult, încât
sã se apuce el însuºi de studiul
sanskritei. Mai mult decât atât,
Eminescu a trecut la studiul temeinic al literaturii vechi indiene
ºi a modalitãþii de cugetare din
perioada gândirii arhaice hinduse.
Astfel, va ajunge sã traducã
în limba românã bunã parte a gramaticii ºi dicþionarului sanskrit
realizate de Bopp, manuscrisele
sale cu o deosebitã caligrafie, aflându-se în custodia Bibliotecii
Centrale Universitare din Iaºi.
Cercetãtoarea A. Bhose însãºi, când avea sã se ocupe îndeaproape de ultimul mare rishi,
pe care-l descoperise aici, în România, la mare distanþã faþã de
þara ei de origine, afla, aproape
uimitã, cã Eminescu ºtia aproximativ trei mii de cuvinte ºi expresii din limba sanskritã, ceea
ce nu era mult, dar nici puþin
pentru o anume cunoaºtere a
acestei limbi; altfel spus, o asemenea ºtiinþã constituia un fundament real în demersul eminescian al traducerii lucrãrilor lui
Bopp în limba românã.
Deºi Junimea i-a oferit o bursã, punând condiþia luãrii doctoratului în filosofie, Eminescu nu
va respecta acest lucru iar dupã
câteva luni de participare la
cursuri, renunþã la examene. Revine în þarã, acolo unde începe o
viaþã de-a dreptul agitatã; nu
intrãm în amãnunte. Destul sã
afirmãm, cã activitatea lui este
una susþinutã, atât în Iaºi, cât mai
ales la Bucureºti, unde se va
muta ºi va lucra ca publicist la
Timpul. Munca de ziarist va fi
una ce-i va epuiza sãnãtatea,
cãci vor fi existat lungi perioade

când a dus în spate aproape
întreaga activitate din redacþia
amintitei publicaþii.
Creaþia lui literarã va cuprinde, între atâtea ºi atâtea opere
remarcabile, poezii cu trimitere
clarã la gândirea ºi simþirea indianã; de asemenea, suficiente
manuscrise, puse în evidenþã de
neobositul Perpessicius, scot la
ivealã preocupãrile continue ale
lui Eminescu cu privire la fenomenul indian, în general, lãsându-se captivat de buddhism, de
conceptul Nirvana, în special.
Existã un manuscris, între atâtea
altele, unde poetul afirmã cã, prin
trãire ºi simþire, prin raportare la
lumea exterioarã sieºi, se simte
buddhist (e vorba despre manuscrisul 2275 unde stã scris: Eu
sunt budhist, faptul demonstrând, o datã în plus, afinitatea
cu lumea indianã).
Iatã ºi câteva dintre creaþiile
eminesciene în interiorul cãrora
se pot detecta, nu doar germeni
ai cugetãrii indiene, ci reale
filoane ale modalitãþii de gândire
hinduse: Luceafãrul, Epigonii,
Andrei Mureºanu, Povestea
indicã, Kamadeva, Sãrmanul
Dionis, Tat twam asi, Glossã,
Rugãciunea unui dac, Scrisoarea I, Eu nu cred nici în
Iehova, Memento mori (Panorama deºertãciunilor) precum
ºi parte din manuscrise, acolo
unde aflãm cã Rugãciunea unui
dac s-ar fi numit, iniþial, Nirvana.
Din pãcate, viaþa marelui creator avea sã ia o turnurã tragicã:
a internãrii în spitale de boli mintale. Nu discutãm, aici, aceastã
neguroasã perioadã din existenþa sa, începutã prin evenimentele
de la baia Mitraºevski ºi încheiatã cu decesul din 15 iunie 1889.
De ajuns sã spunem cã a avut
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etape când, scãpat din teroarea
spitalizãrilor ºi tratamentelor, revenit la viaþa normalã, cotidianã,
crea ºi scria articole pentru publicaþii mai puþin renumite ca
Timpul, dar lucra simultan, în
manuscris, asupra înþelegerii filosofãrii indiene, logica sa demonstrându-se a fi cât se poate
de corectã, de sãnãtoasã, ca a
unui om ce nu pãrea sã fi manifestat vreodatã o anumitã maladie.
Este, totuºi, cel puþin curios
faptul cã, în anii de boalã necruþãtoare - aºa cum s-a întâmplat
în 1888 - îºi va reaminti despre
manuscrisele lui dragi lãsate la
Biblioteca din Iaºi ºi care priveau
gramatica sanskritã. Existã mãrturia faptului cã poetul s-a adresat surorii sale - cea care l-a îngrijit într-o vreme - exprimându-ºi
dorinþa de a termina lucrul început la gramatica sanskritã, de a
finaliza demersul declanºat în anii
tinereþii.
Faptul ni se pare cel puþin bizar, în cazul unui om declarat de
toatã literatura de profil, ca fiind
bolnav mintal; mai mult, dorinþa
terminãrii unei asemenea întreprinderi de anvergurã, legatã de
gramatica sanskritã, nu aratã decât puterea de muncã a unui om
care crede cã este sãnãtos ºi
poate sã-ºi ducã travaliul propus
la capãt, dupã cum ºi l-a proiectat. Mai mult de atât: poetul însuºi va trimite o scrisoare criticului Maiorescu pentru a i se returna manuscrisele plus biblioteca personalã de la Bucureºti,
în ideea reluãrii lucrului, dar scrisoarea a rãmas fãrã rãspuns.
Totuºi, chiar ºi în perioada
întunecatã a vieþii, regãseºte forþa de a mai scrie, de a mai crea,
cãci dupã 1883 nu se depãrteazã
de poezie ºi, prin intermediul
acesteia, nici de India.
Dovada faptului o constituie
Kamadeva, ce are ca an al apariþiei 1887. În legãturã cu aceastã
poezie, trebuie amintitã precizarea Amitei Bhose care, în lucrarea
dedicatã poetului, alcãtuitã din
toate materialele adunate cu privire la acesta ºi intitulatã Eminescu - într-o ediþie îngrijitã de
Mihai Dascãl ºi Carmen Muºat,
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editatã la Bucureºti în anul 2001
- afirmã la pagina 231 a scrierii cã
poetul primea vizita lui A.C.
Cuza care gãsise poezia Kamadeva, pe care Eminescu o scrisese pe o bucatã de hârtie,dar
o aruncase pe podea în camerã, de unde a fost recuperatã
de vizitatorul amintit ºi datã ulterior publicitãþii.
De subliniat mai este ºi urmãtorul fapt: Eminescu a fost unul
dintre aceia care nu se grãbea sã
dea publicãrii creaþiile lui, lucrând îndelung asupra lor, perfecþionându-le, cizelându-le. Aºa
se explicã de ce poezia Kamadeva a fost recuperatã de A.C.
Cuza de pe podeaua încãperii
unde locuia poetul.
Oricum ar sta lucrurile însã,
lecturând Kamadeva realizezi
cã poetul se exprimase ºi cu simþire ºi cu logicã ºi cu o deplinã
cunoaºtere a ceea ce înseamnã
mentalitatea indianã, transpunând poetic, în câteva versuri, o
întreagã mitologie legatã de prinþul iubirii, Kama. Prin urmare, pasiunea constantã pentru India ºi
spiritualitatea indianã se manifestase pânã cãtre sfârºitul vieþii
lui, sfârºit care avea sã survinã
atât de curând.
Înainte de a concluziona, þinem sã mai facem observaþia cã,
prea puþin a fost aprofundatã perioada anilor 1883-1889, din viaþa
lui Eminescu în literatura de la
noi, etapã ciudatã, din punctul
nostru de vedere, nu atât pentru
boala despre care s-a tot vorbit ºi
se vorbeºte cã l-ar fi atins pe Eminescu, cât mai ales pentru neobiºnuita putere de creaþie a acestuia.
Este cel puþin de mirare cã, în
fiecare an de dupã 1883, Eminescu a continuat sã creeze poezii ºi sã scrie articole, sã lase o
serie de manuscrise cu conþinut
filosofic, activitatea lui prelungindu-se pânã în preajma dispariþiei.
Mirarea noastrã rezultã din
cel puþin douã motive; primul, ar
fi al poeziilor ce emanã nu numai
aceeaºi sensibilitate nealteratã,
ca înaintea declanºãrii bolii,
dar ºi aceeaºi profunzime a gândirii; luaþi, de exemplu, poezia La
steaua, finalizatã în 1886, precum ºi Sara pe deal, din 1885 ºi
veþi observa cã avem dreptate în

privinþa limpezimii minþii poetului.
Al doilea motiv, ar fi legat de
conþinutul manuscriselor ºi al articolelor, acestea din urmã tipãrite
în ziare mai puþin ºtiute din Bucureºti, pânã în ultimul an al vieþii
sale; ultimul articol publicat e
datat 1 ianuarie 1889 ºi intitulat
Ziua de mâine( vezi Eminescu
- Opere, coordonator Mihai
Cimpoi, Editura Gunivas, Chiºinãu, 2001, vol. al VIII-lea, p. 543).
Prin urmare, marele semn de întrebare ce se naºte este urmãtorul:
cum putea crea, an de an, dupã
1883, în parametrii unei gândiri
sãnãtoase, dacã fusese declarat
de anumiþi medici, cu probleme
grave de sãnãtate mintalã?
Se adaugã întrebãrii, o altã dilemã: cum putea sã i se mai încredinþeze poetului un loc de muncã,
în aceeaºi tristã perioadã, dacã era
atât de bolnav, cãci, se ºtie, Eminescu a deþinut o vreme postul
de ajutor de bibliotecar la Iaºi.
Cu aceste întrebãri încheiem,
spunând cã Eminescu ºi-a trãit
ultimele avataruri într-o zi de varã, când teii pe care i-a cântat atât
îºi vor fi revãrsat, trist, florile peste amintirea sa.
La 15 iunie 1889, poetul pãºea
în lumea eternã.
Scrierile unde se regãseºte
influenþa gândirii indiene
Epigonii - 1870; Venere ºi Madonã - 1870; Andrei Mureºanu 1871; Memento mori (Panorama
deºertãciunilor) - 1872; Povestea
indicã; Rugãciunea unui dac 1879; Tat twam asi; Scrisoarea I 1881; Glossã - 1883; Luceafãrul 1883; Kamadeva - 1887
Manuscrise cu conþinut
filosofic indian
Mss. 2255 - Despre nemurirea sufletului ºi a formei individuale; Mss. 2257 - Orice concepþie despre lume; Mss. 2262 Tat twam asi; Mss. 2266 - Ubicuitatea lui D-zeu; Mss. 2275 B Eu sunt budhist; Mss. 2285 Filosofia lui totul-una; Mss.
2286 - Rugãciune ºi necesitate
Mihai Eminescu - magia
melancoliei orientale
S-a vorbit de pesimismul eminescian ca despre unul situat în
tiparele celui schopenhauerian.
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Într-o oarecare mãsurã, se poate
accepta asemenea aserþiune, dar
citind ºi recitind opera poetului,
atât pe aceea arhicunoscutã, precum ºi mai puþin frecventatã de
publicul larg, respectiv, din manuscris, n-am putut sã nu remarcãm, la fel ca ºi în cazul doctrinei
buddhiste, sãmânþa de speranþã
ascunsã în spatele tuturor straturilor de durere.
Eminescu are un fond predispus melancoliei ºi tristeþii, lucru
clar stabilit de exegeþii operei
sale, însã când afirmã cã este
buddhist, conform manuscrisului 2275 B, susþine, implicit, cã
are în sufletul sãu acel dar ce-l
situeazã deasupra muritorilor de
rând permiþându-i, deopotrivã, sã
vadã raza luminoasã a izbãvirii
din imperiul durerilor, nefericirilor de tot soiul. Redãm, în continuare, conþinutul manuscrisului sus-citat:
Eu sunt budhist. Nefiind
creºtin simplu, ci creºtin ridicat
la potenþa a 10-a, nu mi-e milã
numai de ai mei, mi-e milã de
orice vieþuieºte, fie aceea un
gândac, fie un animal, fie un
grec, fie un sârb, fie un bulgar.
Religia mea îmi comandã
de-a nu spune decât atâta cât
poate s-aducã pe-o fiinþã la cunoºtinþa de sine, la acea fulguraþiune intelectualã care sã-l
facã a-l vedea cã degeaba invidia se zbate, degeaba rãutatea
se frãmântã, degeaba minciuna
luptã, cãci luptã în contra unei
puteri constante, care existã pururea, în contra lui Brahm, a
adevãrului..
Înainte de a emite unele aprecieri privitoare la manuscrisul
respectiv, þinem sã facem precizarea, cã rândurile prezentate mai
sus au fost scrise în perioada consideratã tulbure din viaþa poetului, cuprinsã între anii 1883-1889.
Melancolia din sufletul lui
Eminescu ºi-a aflat rezonanþe
certe în spiritualitatea indianã ºi
nu în aceea românã cãci, se ºtie,
în general, poporul român debordeazã de optimism. Prin urmare,
poetul ar putea fi perceput ca excepþie a unei reguli confirmate.
Tocmai de aceea plonjeazã atât
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de departe ºi adânc, cãutând în
India ce n-a putut afla în arealul
românesc.
Orientul, cu mirajul sãu, îl
captiveazã ºi pe Eminescu, astfel
încât suficiente sunt imaginile,
expresiile, ideile, credinþele care sãl seducã pentru totdeauna. Manuscrisul unde afirmã cã este buddhist
reprezintã o mostrã a cugetãrii poetului ancorat deplin în trãirea caracteristicã buddhismului.
Sã ne oprim asupra sentimentului compasiunii, exprimat chiar
dupã afirmaþia privind natura
interioarã - de buddhist: Nu mi-e
milã numai de-ai mei, mi-e milã
de orice vieþuieºte Ce spune
buddhismul mahayanic în aceastã privinþã? Iatã rãspunsul, spre
o posibilã comparaþie cu afirmaþia
lui Eminescu: când buddhistul a
înþeles cã lumea este Shunyata,
adicã Vidul absolut (dar nu în
sensul Golului absolut, al nimicului, ci al unui leac ce ajutã în
vindecarea obiceiurilor ce înºealã mintea ºi simþurile), respectiv
lipsa unei naturi proprii, iluziile
sunt risipite precum vântul puternic alungã norii de pe cer, lãsând
sã se desfãºoare înaintea ochilor
privitorului, albastrul senin al vãzduhului.
Alungarea iluziilor, spune
buddhismul marii cãi, dã naºtere
unei adânci compasiuni pentru
suferinþa celorlalte fiinþe. La Eminescu se merge destul de departe
pe aceastã cale - conform cãreia
boddhisattva îºi amânã propria
izbãvire, lucrând la eliberarea de
suferinþã a tuturor celorlalte
fiinþe. El va fi ultimul care-ºi rostuieºte mântuirea; în cazul poetului, compasiunea se va opri în
stadiul suferirii împreunã,
atunci când susþine cã-i este milã
de orice vieþuieºte. Aceasta e o
stare specificã lui boddhisattva,
care împãrtãºeºte ºi simte durerile
altora. Numai compasiunea adâncã ne poate duce la îndeplinirea
scopurilor spirituale propuse.
Compasiunea exista la Eminescu ºi în perioada anterioarã
anului 1883, dar dupã acest an
pare sã capete valenþe mult mai
profunde, mai adevãrate, fiind rezultatã în urma analizei propriului
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sine, în clipele de maximã luciditate oferite de divinitate.
Paradoxal sau nu, buddhismul îi este suport lui Eminescu pentru a se depãrta de fantomatica
lume ºi a se apropia de adevãratul Brahman, dar nu un Brahman
perceput ca o zeitate ce guverneazã etapele ciclice ale universului în cunoscuta trinitate, alãturi de Vishnu ºi Zeul Shiva, ci
un Brahman înþeles ca adevãr.
Numai aceastã religie, spune
poetul: îmi comandã de-a nu
spune decât cât poate s-aducã
pe-o fiinþã la cunoºtinþa de sine,
la acea fulguraþiune (a se citi
iluminare, n.ns.) intelectualã
care sã-l facã a-l vedea cã degeaba invidia se zbate Iluminarea asigurã libertatea, evadarea pentru totdeauna din spirala
Roþii Vieþii; ea este aceea care te
ridicã mai presus de dualitãþile
lumii, de minciunã, durere, adevãr, plãcere, spaþiu ºi timp, pentru a te plasa cu certitudine în
eternitate. Aceasta transmite poetul prin raportare la cugetarea
indianã, ºi când scrie poezie, ºi
când scrie prozã. Noi înºine neam dat seama, destul de târziu,
cã manuscrisele poetului au in
extenso ceea ce anumite versuri,
ori titluri de poezii, cuprind in
nuce. E vorba despre modalitatea de filosofare indianã. Spre
exemplu, în manuscrise gãsim
abordate, din perspectivã indianã, probleme privitoare la naºterea cosmosului, la nemurirea
sinelui, dezbateri nãscute din dorinþa înþelegerii ce este sinele personal, cum se poate ajunge la
esenþa sa, la cãile ºi mijloacele
salvãrii din aceastã lume al cãrei
zgomot de fond îl reprezintã cântecul trist al suferinþelor de tot
soiul, în vreme ce în poezii totul
se comprimã, uneori, la un singur
verb sau un singur cuvânt însoþit
de o prepoziþie sau la un singur
vers. Iatã, spre exemplificare, poezia Tat twam asi. Dincolo de
titlul sãu, poezia cuprinde în versurile de final întreaga înþelepciune upanishadicã, exprimatã
aºa cum numai Eminescu ºtia so facã, prin intermediul unei metafore extrem de sugestive. Versurile vizate sunt: ...O scânteie/
Ce-a pierit fãrã de urmã. ªi cu

toate astea-i semeni/ Ca ºi lacrima cu roua...
Aºa cum deja s-a arãtat de
cãtre indianistul Sergiu AlGeorge, Eminescu - aidoma lui
Blaga, mai târziu - se va afla întro perpetuã aflare a Absolutului,
încercând sã descopere acel esse
golit totalmente de nume ºi predicate. Travaliul eminescian este
redat în acest sens prin metafore
ºi simboluri ce þin locul Unului
fãrã al doilea.
Eminescu - avant la lettre va descoperi cã Absolutul este
cel mai mult cãutat în India, iar
soluþiile de cãutare sunt acelea
care-l mulþumesc ºi-l entuziasmeazã ca ºi pe poetul-filosof din
Lancrãm, mai târziu.
Nu vom insista asupra
tezaurelor de cugetare, care sunt
cele mai vechi upanishade ºi nici
nu vom face aprecieri asupra
acestora din punctul de vedere
al existenþei sistemului elaborat
de cele dintâi încercãri filosofice
aparþinând spiritului indian. Vom
sublinia numai, cã atitudinea spiritualã este în India aceeaºi, de
milenii: de a descoperi o cale care
sã plece din Timp pentru a asigura definitiva evadare în Eternitate ajutând, deopotrivã, suisgeneris conºtiinþa primordialã sãºi redescopere presupusa identitate rãtãcitã.
Poezia lui Eminescu surprinde acelaºi lucru, redat, de altfel, ºi
în manuscrisul 2262, unde aflãm
scrise urmãtoarele: Sufletul lumii
este Eu (Tat twam asi). La o primã
lecturare, traducerea afirmaþiei
upanishadice, extrem de concentratã, atât logic cât ºi filosofic, ar
putea pãrea defectuoasã. Aici se
vede, o datã în plus, câtã capacitate de cunoaºtere deþinea poetul,
privind gramatica limbii sanskrite,
deoarece traducerea e impecabilã, corespunde genului, numãrului ºi acordului din sanskritã. O
eventualã trecere în acordul specific limbii române de felul: Sufletul lumii eºti tu sau Sufletul
lumii sunt eu, ar distorsiona mesajul filosofic al înþelepciunii upanishadice. Care este acest mesaj?
Rãspunsul îl aflãm în Brh.Up.-III,VIII,8,ll, unde se fac speculaþii asupra sufletului individului ºi al lumii, identitãþii dintre
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omenescul atman ºi Brahman.
Formularea din Chand.-Up.VI 816: Tat twam asi, tradusã într-o
modalitate extinsã aratã astfel:
Lumea întreagã consistã în:
acesta e Realul, acesta e Sufletul, acesta eºti tu. În cealaltã
upanishadã, Brh.-Up. I, IV, 6 se
spune: Oricine cunoaºte aceasta: eu sunt Brahman (aham
brahma asmi) ajunge Totul.
Chiar Zeii sunt neputincioºi sãl opreascã. Pentru cã el ajunge
sufletul lor (a se vedea ºi excelenta traducere a celor mai vechi
upanishade aparþinând lui R.
Bercea).
Pentru ce acest tot efort, de
cãutare ºi aflare a identitãþii atmanBrahman?
Tot upanishadele oferã ºi
rãspunsul: cel care se aflã angajat
pe drumul conºtientizãrii sublimei identitãþi, va avea prilejul trecerii din planul Nefiinþei (asat)
în acela al Fiinþei (sat), din planul morþii în acela al Nemuririi,
unde Nemurirea este identicã luminii, o luminã de naturã spiritualã ºi nu una fizicã, aºa cum ar
putea crede, eronat, unii. Chand.Up. (III,ll,) afirmã într-adevãr, cã
pentru înþelepþii ce au atins Iluminarea, Soarele rãmâne nemiºcat: Iar dupã ce se va fi înãlþat la zenit, nu se va mai înãlþa
ºi nu va mai coborî, ci va sta în
mijloc, de unul singur. Despre
acestea sunt versurile: Acolo,
adicã în lumea transcendentalã
a lui Brahman, n-a apus ºi n-a
rãsãrit niciodatã. Într-adevãr,
pentru el nici nu rãsare, nici nu
apune, pentru el este în veci
ziuã, pentru cel care ºtie astfel
misterul (Upanishad) acesta al
lui Brahman.
Altfel spus, trecerea dincolo
de duratã înseamnã atingerea
Iluminãrii ºi, împreunã cu aceasta, obþinerea Eternitãþii. Cine
reuºeºete sã pãtrundã atmanul
non-spaþial ºi non-temporal se va
regãsi în marele Sine dobândind
instantaneu eliberarea din lumea
constrângãtoare caracteristicã
mentalului ºi simþurilor. În centrul
Fiinþei Absolute se aflã un foc.
Noi înºine suntem scântei
rezultate din acel foc (O scânteie
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ce-a pierit fãrã de urmã), scântei
ce se aprind ºi se sting continuu
în limitele Atmanului aflat
dincolo de realitatea materialã a
lumii subsolare.
În conformitate cu textele
upanishadice, miliardele de
Eu, de scântei care se numesc
Eu, nu sunt altceva decât mici
ondulaþii ale Oceanului Fiinþei, care se formeazã pentru a se
topi în misterioasa Apã Eternã,
respectiv marele Sine al lui
Brahman formal (dupã cum
afirma orientalistul H. Zimmer).
Atât Brahman cât ºi Atman înseamnã principiul ce conduce
lumea; cunoaºterea lui atman nu
realizeazã Eliberarea, ci este
tocmai adevãrul mult cãutat
numit Eliberare. Cu alte cuvinte,
cum reafirma prin poezia sa Eminescu: Tat twam asi, iar noi adãugãm, cu toatã modestia, conform concluziei upanishadelor:
aham Brahma asmi!
Câteva manuscrise
eminesciene necomentate din
perspectivã indianã
În manuscrisul eminescian, referitor la problematica sufletului
lumii ºi al celui personal, se aratã:
 trecutul când n-am fost,
viitorul când n-oi fi, nu existã ele,
fiindcã eu nu exist, sufletul lumii
este Eu. Fãrã eu nu existã timp,
nu existã spaþiu, nu existã D-zeu.
Fãrã ochi nu e luminã, fãrã auz
nu e cântec, ochiul e lumina, auzul e cântecul, eu e D-zeu.
Sentimentul Eternitãþii ce traverseazã întreaga cugetare din
subcontinentul indian, de la upanishade încoace ºi-a pus amprenta pe modul de percepere, explicare ºi trãire a Realitãþii, în cazul
lui Eminescu. Acest fapt reiese
ºi dintr-un alt manuscris, numerotat 2275 B, în care poetul se
referã la atributele divinitãþii.
Dupã cum vom vedea, încã o datã, gândirea poetului concordã
cu a înþeleptului din vremea upanishadelor. Redãm acest manuscris mai jos, aºa cum este el prezentat în volumul al XV-lea al
Operelor, volum apãrut sub îngrijirea lui Perpessicius: Ideea
dumnezeirii s-au nãscut din ne-
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gaþiune, din ceea ce nu este spiritul nostru-atotºtiutor; din
ceea ce nu este braþul nostru
atotputernic; din ceea ce nu este
viaþa noastrã-infinitã; din ceea
ce nu este sufletul nostru ubicuu.
Iar într-un alt manuscris (ms.
2266) se completeazã cele arãtate
mai sus astfel:
nevãzut-pretutindenea
atotºtiutor
atotputernic
ubicuitatea// lui Dumnezeu
calitatea lui Dumnezeu.
De asemenea, în manuscrisul
2286 se afirmã concis: Adevãrul
este negativ. De unde aceastã
definire a divinitãþii prin negaþie,
în cazul lui Eminescu? N-o putem
pune pe seama filosofilor germani,
pentru cã ºi aceºtia, aºa cum
aratã tradiþia, au preluat-o entuziasmaþi de la cele mai autentice
izvoare de cugetare indianã. La
rândul sãu, Eminescu - tindem sã
credem - a ajuns la izvoare (Occidentul tipãrea demult opere ale
cugetãrii hinduse, fie în germanã,
fie în francezã, în anii în care a
trãit Eminescu!) pentru cã nu
detectãm în exprimarea lui, nimic
din ce-ar putea trãda idealismul
hegelian sau pesimismul schopenhauerian, dimpotrivã. Afirmarea existenþei divinitãþii prin
negaþie nu poate veni decât dinspre modalitatea de filosofare indianã, acolo unde s-a nãscut, de
fapt, puternicul concept. Oarecum acelaºi concept îl vom afla
în filosofia europeanã la Cusanus fiind exprimat prin unitatea
contrariilor, coincidentia opositorum!
O cunoaºtere prin negaþie
asupra divinitãþii, a tuturor atributelor specifice înþelegerii limitat-umane, gãsim cel mai de demult exprimat la înþeleptul Yajnavalkya în Brh.- Up.,IV,5,15, sub
forma: Neti, neti. Traducerea în
limba românã ar fi urmãtoarea:
Atman nu este asta, nu este nici
asta. Filosofia Advaita, ce susþine non-dualismul ºi non-diferenþierea dintre Atman ºi Brahman, afirmã cã Realitatea Supremã nu poate fi descrisã prin
nici un fel de mijloace pozitive,
întrucât gândirea conceptualã
se limiteazã la realitatea finitã.
Rezultã cã modul cel mai corect

de a indica Realitatea este de a
spune: nici asta, nici asta.
Omniprezenþa divinitãþii precum ºi demascarea ei prin formule de negaþie, aºa cum se aflã
în cele mai vechi dintre upanishade,întâlnim ºi la Eminescu, în
mod clar ºi direct exprimat, atunci
când alãturã cuvântului Dumnezeu termenul de ubicuitate, precum ºi când subliniazã cã Adevãrul este negativ.
ªtim cã specificã soteriologiilor indiene este teoria transmigraþiei sufletului, trecerea
dintr-o existenþã în alta în funcþie
de Karma, prin Karma înþelegându-se un principiu dur, transcendent (conform M. Eliade), ce
oferã acele efecte raportate numai la cauza sau cauzele determinante. Teoria se susþine în cazul
credinþelor din India unde funcþioneazã ideea nemuririi sufletului, a eternitãþii sale într-un mod
aparte, din ecuaþie fiind exclus
buddhismul, în interiorul cãruia
se discutã despre renaºtere ºi nu
despre transmigraþie. Ceea ce renaºte este rezultatul actelor consumate ºi nu un alt suflet identic
ori nu celui care a existat înainte.
ªi Eminescu se preocupã de
aceastã problemã care, se pare, la pasionat îndeajuns de mult încât sã-l facã a-ºi formula opinia,
îndrituitã ºi descoperitã de noi în
manuscrisul 2255, intitulat:
Moartea este stingerea conºtiinþei. (Aceastã formulare, conform
cãreia nu existã conºtiinþã dupã
moarte, o întâlnim tot la Yajnavalkya, în dialogul purtat cu Maitrey!). Redãm, în continuare, o parte din conþinutul manuscrisului:
Dacã acum, peste (subiectiv vorbind) miliarde de evi, acest
cap omenesc ar rãsãri iar, faptul
cã acest timp nemãsurat s-a scurs
fãrã ca el s-o poatã ºti, cãci timp
n-a existat în lipsa lui, ar face ca
tot acel timp sã fie mai puþin decât o clipã de adormire în care
el ºi-ar fi suspendat funcþiunea.
Este nu numai verosimil ci sigur
cum cã moartea desãvârºitã a
intelectului nostru, aflându-se
faþã în faþã cu posibilitatea infinitã a eternitãþii, dup-un interval nemãsurabil de lung, dar
a cãrui lungime e indiferentã,
va reapãrea iarãºi cu aceleaºi

11
funcþiuni ºi sub aceleaºi condiþii - ºi-n aceasta consistã nemurirea sa. Cãci dacã ne-nchipuim
eternitatea moartã ca o urnã de
loterie în care stau închise toate
formele vieþii, e neapãrat cã în
ea se va trage neapãrat odatã
(ºi momentul acesta e indiferent,
oricât de depãrtat ar fi) numãrul specific al formei omeneºti.
Samsara este un alt concept
cunoscut, el însemnând roata
existenþelor, existenþã empiricã
sau, pur ºi simplu, transmigraþie.
La Eminescu, realitatea empiricã
este perceputã ºi redatã în versuri
prin intermediul unor metaforesimbol ce exprimã ritmul, curgerea vieþii ori metamorfozarea perpetuã dar amãgitoare a tuturor
formelor existenþiale.
Ceea ce ne-a uimit întotdeauna în creaþia sa, nu a fost faptul
întrebuinþãrii simbolurilor specifice gândirii indiene, ci folosirea
lor în deplinãtatea cunoaºterii
funcþiunilor, demonstrându-se,
dacã mai era nevoie, o datã în plus,
deosebita preocupare pentru aprofundarea fenomenului indian.
Numai capacitatea genialã l-a
ajutat sã pãtrundã cu mintea,
aidoma rishilor primordiali ºi sã
înþeleagã probleme legate de
fondul existenþial al omenirii. E
cazul înþelegerii ºi punerii în ecuaþie a conceptului de samsara.
Înainte de a discuta asupra manuscrisului unde se vorbeºte
despre acest concept, credem cã
e bine sã oferim câteva succinte
explicaþii privitoare asupra lui.
Aºa cum arãta Mircea Eliade,
în Istoria credinþelor ºi ideilor
religioase, termenul-concept
este pomenit pentru prima datã
în upanishade, dar doctrina
acestuia rãmâne, din punctul de
vedere al originii, necunoscutã,
chiar dacã au existat voci care
au susþinut apartenenþa la un
spaþiu spiritual situat în afara
subcontinentului indian.
Samsara, ca de altfel ºi avidya
(termen ce înseamnã ignoranþã),
va face carierã în spiritualitatea indianã, împreunã cu alþii
dintr-un cerc mai larg, dar comun, precum karman, mokºa,
jnana, sau vidya, (vezi, M. Eli-
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ade, Istoria credinþelor...).
Samsara presupune trecerea
- de o infinitate de ori - prin diverse existenþe empirice.
Traversarea ca atare þine cont de
mai multe aspecte, faptele îndeplinite, bune sau rele, ignoranþa
oamenilor non-vedantinã, întrucât se raporteazã doar la nepãsarea faþã de actele îndeplinite ºi nu la realitatea ultimã
(vezi acelaºi M. Eliade!).
La realitatea ultimã s-ar putea
ajunge dacã este înlãturatã ignoranþa, atitudine beneficã, pentru
cã ar permite scurtcircuitarea legãturilor samsarice înlesnind
evadarea, favorizând mokºa,
dezrobirea. Or, acest lucru nu
poate fi posibil decât prin gnozã.
Însuºi Eminescu admite ipoteza
transmigraþiei atunci când pune
sub semnul lui dacã, discuþia
apariþiei unei existenþe dupã ce
s-au scurs miliarde de evi. Ce sar întâmpla atunci, în momentul
reapariþiei unui intelect care ar avea aceleaºi funcþiuni ºi ar exista
în aceleaºi condiþii?
Samsara este dominanta gândirii religioase ºi de tip filosofic
ce a obsedat cugetarea hindusã
milenii de-a rândul, elementul catalitic în jurul cãruia s-au împlinit
atât doctrinele astika, aºa cum sau îndeplinit ºi cele nastika (adicã
neortodoxe).
Perioada de dinaintea descoperirii termenului este a Vedelor,
când omul credea în viaþa lui,
fiind strãbãtut de un optimism
poate exagerat unor timpuri nu
tocmai liniºtite, idealul sãu rezumându-se în a trãi mai mult ºi
mai bine (vezi acelaºi M. Eliade!). Nici dupã descoperirea
termenului de samsara viaþa nu
va însemna, necesarmente ºi în
mod absolut, ceva cu totul ºi cu
totul rãu, ci doar o etapã, un popas mai îndelungat pentru unii,
mai redus, temporal vorbind,
pentru alþii, dar o oprire obligatorie pregãtirii persoanei pentru
ruperea definitivã de karma,
adicã de fapta, actul ce te leagã,
prinde, indiferent dacã este de
esenþã profanã ori religioasã. Sacrificiul specific perioadei Vedelor nu mai este suficient, aºa cum
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nu mai foloseºte mai târziu nici
acela din perioada Brahmanelor.
Eliberarea e datã - în concepþia post vedicã ºi brahmanicã
- de importanþa cunoaºterii. Înþelepþii acelor timpuri îndepãrtate
au cãutat în propriul lor univers
interior ºi au putut detecta acolo,
datoritã unor capacitãþi deosebite, tocmai ce doreau sã afle:
sensul, calea ºi mijloacele necesare depãºirii realitãþilor de ordin
empiric, desprinderea din lumesc, ruperea definitivã din cotidianul efemer, supus permanent
metamorfozei, concomitent cu
accederea într-un alt plan al unei
meta-realitãþi de accept mitologic.
E ajungerea finalã ºi definitivã
într-un areal în care totul se supune Absolutului. Cãtre acest
plan a tins ºi a ajuns, adeseori,
rupându-se din efemer Eminescu,
fapt demonstrat prin Luceafãrul,
Scrisoarea I, Rugãciunea unui
dac. Dovada înãlþãrii spirituale
o va face însã ºi manuscrisul urmãtor:
cãci dacã ne-nchipuim
eternitatea moartã ca o urnã de
loterie în care stau închise toate
formele vieþii, e neapãrat cã în
ea se va trage nepãrat odatã (ºi
momentul acesta e indiferent,
oricât de depãrtat ar fi) numãrul specific al formei omeneºti.
Aºa cum se desprinde de aici,
ideea de samsara înþeleasã de
poet devine mai clarã; astfel, se
poate observa cã Eminescu nu
era strãin de roata naºterilor ºi
renaºterilor, de evoluþia ciclicã,
de cum era tratatã problema
existenþei lumii în spiritualitatea
indianã.
Lumea e perceputã de poet
aidoma muºuroaielor de furnici,
Faptul devine prezent în poezia
eminescianã, comparaþia utilizatã
putând proveni din acelaºi areal
spiritual hindus, unde funcþioneazã un atare mit intitulat Parada
furnicilor.
În acest mit se face demonstraþia efemeritãþii lumii ºi a raportului Timp-Eternitate. Aºa
cum arãta în cartea sa H. Zimmer,
(intitulatã Myths and Symbols in
indian Art and Civilization, apãrutã în 1946 în seria Bollingen,
Princeton University Press):
...minunata poveste despre pa-

rada furnicilor ne deschide în
faþa ochilor un spectacol neobiºnuit al spaþiului ºi în ea bate
un puls strãin al timpului. Noþiuni ca spaþiul ºi timpul sunt îndeobºte luate drept bune în cadrul unei tradiþii ºi civilizaþii
date. Valabilitatea lor e rareori
discutatã sau pusã sub semnul
întrebãrii chiar de cãtre oameni
care manifestã acute divergenþe
de opinie în materii sociale, politice ºi morale. Ele apar inevitabile, incolore ºi neimportante, deoarece ne miºcãm prin
ele ºi suntem antrenaþi de ele
ca peºtii de apã
În India atemporalã aceste
diastole extensive dau ritmul vital întregii gândiri. Roata naºterii ºi a morþii, ciclurile emanaþiei, sãvârºirii, disoluþiei ºi reemanaþiei constituie un loc comun în vorbirea popularã ºi totodatã o temã fundamentalã a
filosofiei, mitului ºi simbolului,
religiei, politicii, artei.
Cã Eminescu era preocupat
de cunoaºterea modului în care
se succed ºi apar lumile este neîndoios, drept sprijin în acest
sens fiind un alt manuscris, numerotat cu 2255 ºi intitulat: Despre nemurirea sufletului ºi a
formei individuale.
Se ºtie, cã mitologiile hinduse au un mod aparte de a privi
existenþa ºi, prin ea, individul
subjugat roþii ciclice a naºterilor
ºi renaºterilor. Universul însuºi
este supus apariþiei ºi dispariþiei
la intervale astronomice de timp;
se vorbeºte despre cele patru
vârste sau yuga, echivalentele de
mai târziu ale celor patru vârste
la greco-romani. Ele presupun
declinul lumii din momentul declanºãrii primului ciclu de manifestare ºi pânã la ultimul, derulat
sub apanajul timpului prezent .
Ideea despre timp a indienilor
este una magnificã ºi Eminescu
a perceput-o ca atare; e ideea modernã pe care o mai întâlnim formulatã în Europa târziu la Sf.
Augustin, pentru care viaþa umanã nu era un simplu proces
natural (vezi acelaºi M. Eliade!).
Viaþa însemna un proces unic ce
nu se mai poate repeta. ªi tot în
acest sens al discuþiei despre
lume ºi viaþã aflãm de la indieni
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cã ...istoria universului în trecerea sa periodicã de la evoluþie
la distrugere e conceputã ca un
proces biologic de deteriorare
treptatã ºi implacabilã, de dezintegrare ºi decãdere. Numai
dupã ce totul ºi-a parcurs drumul întru totala anihilare ºi a
fost reincubat în nemãrginirea
nopþii cosmice atemporale, universul reapare în toatã perfecþiunea sa, frumos, primitiv ºi renãscut. Dupã care, numaidecât,
o datã cu prima clipitã de timp,
ireversibilul proces începe din
nou. (conf. H.Zimmer, op.cit.).
Înainte de a reda, mai jos, spre
comparaþie, manuscrisul lui Eminescu privind transmigraþia ºi
desfãºurarea ciclicã a universului, facem precizarea necesarã
înþelegerii lecturii imediate, cã un
an al lui Brahman cuprinde
311 040 000 000 ani omeneºti
(conf. H.Zimmer, op.cit.) !
Ms.2255
De aici rezultã cum cã noi
am fost întotdeauna ºi vom fi
întotdeauna determinaþi aºa
cum suntem ºi cum cã moartea
este numai un vis al imaginaþiei
noastre
Cineva ar zice: Dar poate
nici într-un an al lui Brahma
formele nu vor apãrea pe deplin
din urnã, ci înainte ca seria sã
fie epuizatã, anul se va închide.
Dar anii lui Brahma sunt nenumãraþi (sic!), ºi, pentru subiectul neconºtient 1 an ºi mii de
miliarde sunt acelaºi moment
fãrã valoare, cãci nu existã.
(Ceea ce spune Eminescu în termenii ºi ecuaþia specificã modalitãþii de cugetare indianã, este urmãtorul lucru: omul comun, care
nu desfãºoarã nici cea mai neînsemnatã activitate menitã a-l
rupe din întunericul ignoranþei,
a cãrui existenþã se consumã în
limitele prea fireºti ale cotidianului, fiind incapabil desprinderii
din lanþul producerii condiþionate este condamnat sã rãmânã
prizonierul propriului întuneric
un numãr nelimitat de ani, poate,
veºnic. Subiectul, astfel, inconºtient va deveni captivul jocului
samsaric ºi se va supune, fãrã a
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ºti vreodatã, regulilor extrem de
dure, dar precis stabilite de relaþia karmicã a cauzei ºi a efectului, n.ns.).
Aceastã pãrere, adâncitã,
are consecuenþe ce nu le pot
prevedea încã. Odatã eternitatea formei garantatã printr-o
nouã generaþiune spontanee (ºi
aici poetul are din nou dreptate,
deoarece când universul reapare
din marele Brahman, naºterea-i
nu este una conºtientã, nu este
rezultatul unei dorinþe ºi voinþe
controlate de unul din cei trei
susþinãtori ai lumii, ci e urmarea
acþiunii instantanee, inconºtientbrahmanice, derulatã dupã legi
mecanic-apriorice menite a asigura permanenta funcþionare a
marelui întreg, n.ns.), luptele
pentru susþinerea ei pentru un
mai devreme sau un mai
târziu, devin fãrã înþeles.
Poate cã miºcarea metafizicã de sub suprafaþa lumei nu
este decât lupta printr-un mai
devreme sau mai târziu a miilor
de forme, virtualiter întotdeauna procreate ºi-ntotdeauna
gata de-a apãrea. O perspectivã
nemãrginitã se deschide înaintea ochilor mei.
Preocupãrile lui Eminescu
privitoare la nemurirea sufletului,
precum ºi la apariþia lumii sunt
constante, iar rãspunsul pe carel propune în versuri ºi cugetãrile
filosofice rãmase în manuscris,
demonstreazã ipoteza propusã
de noi, cã poetul s-a simþit mult
mai aproape în anumite chestiuni, de spiritualitatea hindusã ºi
mai departe de aceea greacã ori
de tip german.
Într-un alt manuscris de-al
sãu, numerotat 2257, având drept
titlu: Orice concepþie despre
lume, se continuã investigaþiile
personale privitoare la aceeaºi
tematicã legatã de lume, pãtrunzând în domeniul unor subtile
speculaþii filosofice, ce poartã
gândul spre filosofia vidului a lui
Nagarjuna. Iatã cuprinsul manuscrisului care, dupã modesta
noastrã pãrere, se poate comenta
în limitele oferite de cugetarea
filosofului indian, din secolul al
II-lea d.H.:
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Orice concepþie despre lume
se reazemã, evident, pe domeniul metafizic, care se aflã în
spatele reprezentãrilor noastre.
Unitatea sistematicã a reprezentãrilor noastre catã sã acopere o unitate a lumii care se
aflã în afara domeniului reprezentãrilor; aceasta nu-i decât o
presupoziþie care mai departe
nu poate fi doveditã; de unde
apoi toate acele dispute pe tãrâm religios ºi filosofic având
ca resort tocmai eterogenitatea
presupoziþiilor de naturã metafizicã. Cum însã orice concepþie
despre lume este logic infailibilã, chestiunea dacã, în fondul
ei, e ºi singura justã rãmâne o
zadarnicã ceartã de cuvinte. Fiecare îºi poate aroga o atare calitate, la fel de pe drept, sau nedrept, deoarece aici lipseºte
instanþa de drept, cãci creierul
nostru, categoric, nu poate trece dincolo de reprezentãrile lui,
iar presupoziþiile de acest fel se
aflã tocmai acolo unde el nu mai
poate ajunge.
Se vãdeºte, aici, nu o filosofie
de tip nou, ci o atitudine criticã
asemãnãtoare celei propuse de
Nagarjuna în India de acum
aproximativ l 800 de ani în urmã.
Ca ºi filosoful indian de altãdatã,
Eminescu sugereazã o nouã metodã de abordare a lucrurilor care, aplicatã corect, va distruge
toate pãrerile ºi concepþiile formulate pânã la el, demonstrânduli-se astfel absurditatea. Se va
putea reda minþii calitatea înþelepciunii primordiale, eliberânduse de dualitatea existenþialã.
Trebuie sã conºtientizãm permanent, cã posibilitãþile noastre
de cunoaºtere sunt limitate, deci
ºi adevãrurile pe care le emitem
au aceeaºi dozã a limitei ºi relativitãþii lor. Nagarjuna susþine cã
lucrurile nu au esenþã proprie,
aºadar tot ceea ce existã este
vid. Acest adevãr ultim, opus adevãrului discursiv comun vieþii
cotidiene, implicã identitatea în
vid a lui Samsara ºi Nirvana;
altfel formulat, existenþa fenomenalã este identicã celei samsarice, totul fiind rezultatul cauzei ºi efectului utilizãrii limbajului, dar ºi al reprezentãrilor
limitative specifice cunoaºterii

omeneºti. De aici porneºte greºeala ºi totodatã confuzia carel fac pe om sã numeascã drept
real ceea ce este aparent, ºi
drept aparent ce este real (conform aceluiaºi M. Eliade).
Abordând cunoaºterea din
aceastã perspectivã, Eminescu
se simte mult mai în largul lui, cãci
spiritualitatea indianã îi pune la
dispoziþie, în anumite situaþii, datele necesare ºi perfecte pentru
modalitatea de cugetare ºi simþire proprii.
Poetul nostru se aflã în dialog direct cu filosofii indieni din
vechime, pe care-i înþelege în dimensiunile exprimãrii lor, aºa cum
nu a fãcut-o nimeni în cultura românã pânã la el, exprimându-se
liric, sublim.
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Al. Florin }ENE
Aºteptare

Amintirea unui gând

Visez la un furt ne permis,
Ograda cu nuc sub ceaþã plutind,
De iubire interzisã:
Mic voievodat la marginea râului,
- Trebuie sã te trezeºti
Primãvara în roua cãzutã din frunze,
din vis!
Case din lemn îºi spalã ferestrele,
Pentru a-l realiza, îmi zisã,
Nestatornice ochiuri în nopþile de veghe.
Un gând pe ascuns.
Când trifoiul decide vara,
Pe cer Carul mare
Când pentru rãcirea fontelor solare
scârþâie ne uns...
De la brâul zilei
Mama aduce apã de la fântânã
Al doisprezecelea ceas
În cumpenele doniþelor de fag,
Doi ochi ai mei, doi umeri ai mei,
Vremea urcã în imponderabil,
Lãsaþi-vã-n aripile primului vânt
Pãsãrile sub zborul cãrora moleculele de aer mor
Care merge spre casa
Poartã tãcerea între particule,
Unde mama, cu mâna dreaptã-a surorii mele,
Doar miºcarea brownianã în dezordinea ei
Gãteºte sub cumpãna zilei
Ordoneazã apa de ploaie
Pentru întoarcerea mea abia licãrind,
Din paharul de pe masã.
Un dor al ei.
II
Cântecul mierliþei pune miere în levitaþia
ªi seminþele trec în neºtire peste artãturã
Fulgului de pãpãdie
ªi-n neºtire brazdele rãmân grele,
Dus mai departe în interiorul zilei
Iar pâinea a crescut peste mejdinã,
Cum orele sunt plimbate de indicatoarele ceasului
Mirosind a ploaie mãruntã.
Pe cadranul numerotat de cineva
Aici sub snopul de raze, în mierea soarelui,
Ce n-a ºtiut sã numere
Se-ntoarce amurgul în verdele dintr-o tulpinã.
Decât pânã la al doisprezecelea ceas.
Aºteptând, trec nodurile nopþii peste zãri
ªi cocoºii îºi pregãtesc cântecele melancolicelor deºteptãri.
III
Tata despicã inima nucului,
Viaþa ca o luptã
Tata despicã inima mielului
ªi focul umple ograda de umbre,
Eu vin din locul de mai sus,
Focul mielului se varsã-n pãmânt.
Tu eºti nãscut pe mal de apã
Tata se aºeazã în capul mesei cu toatã livada,
Ne-am întâlnit sub crucea lui Iisus;
Împãrþindu-ne din feliile inimii
Rãgaz de-o viaþã, rãgaz de sapã.
ªi sângele mielului ne curge pe barbã-n jos,
ªi sevele nucului se preling în brazdã,
Mereu uniþi pe frontul vieþii 
Rãcorindu-ne explozia verii din piepturi.
Lupte mari pentru victorii mici...
În micul voievodat de la marginea râului
Tânjesc la dezbaterile pieþei
Seninul are la rãdãcinã fântâna,
Cu idei-cãrãri de licurici.
Frunzele legãnându-se mã cheamã
ªi respirã adânc între cer ºi cumpãna ei.
Rãzboiul acesta de un an
Apoi acolo, în lãzile de zestre ale mamei
Se vede c-a þinut o viaþã;
Din podul casei, rãsfoind mirosul de nuci
Doreai o viaþã în sânul lui Avraam
ªi caietele, gândesc la trecerea iute a toamnelor,
ªi-o luptã de idei în piaþã.
Timpul rãmâne pe lucrurile din podul casei
Copil
Pe când înfloreau crinii albi
Ca mine în rugãciunile mamei.
IV
Oraºul fãcea flotãri deasupra înserãrii, creste
Coloane de dealuri cu ferestre,
Albastre ce-nvãluia rãnile râului
Satul ca o licãrire suie,
Umflându-ºi muºchii în ferestre...
Norii în pâlcuri aleargã din casã în casã
Sub soare via îºi fierbe mustul
Mã dor amintirile ºi prin urechile lupilor
ªi apele macinã în turbine lumina,
Trec tramvaiele ce poartã mirarea
Mama tot mai aduce rãcoarea fântânii,
Tinereþii mele când înfloreau crini albi, porunci,
Sora mea tot coase batiste ºi faþã de masã,
Pe pulpele studentelor-sarea
Tata ciopleºte carul
ªi piperul nopþilor de-atunci.
Pentru întoarcerea mea acasã.
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Slavomir ALM~JAN
(Canada)
Zborul
Zborul cãzut între aripi (1)
Vom încerca sã pãtrundem împreunã
prin labirintul gândului uman în încercarea de a dovedi prin Duhul cã ignoranþa
sau lenea intelectualã sunt cauzele primare
ale stãrii perpetue de conflict în care existã
specia umanã. Vom face asta ca sã înþelegem
cã Dumnezeu ne-a scris cu condeiul iubirii
într-un context mãreþ pe care suntem datori
sã-l citim.
Înfãþiºat cu magnitudinea creaþiei lui
Dumnezeu, fie prin contemplare în spaþiul
intim al cugetãrii individuale fie prin rezonanþa sufletului meu la scrierile marilor descoperitori de taine, mã gãsesc în faþa unui
iminente nevoi de a mã refugia de prigoana
propriei mele descoperiri: neputinþa. Adâncimea prãpãstiei dintre tânjirea tainicã a spiritului ºi micimea coliviei tridimensionale a
adâncit în relieful sufletului meu albia fluviului
de cântec ºi de plângere ºi a marcat curenþi
noi, independenþi de furtunile exterioare,
curenþi ai unei alte faþete de cuprindere a ceea
ce se vede ºi a ceea ce nu se vede. Acolo, pânzele navigãrilor mele poetice se întind în bãtaia unei noi înþelegeri ºi implicit a unei noi
atitudini faþã de raportul meu cu colivia universului tridimensional in care sunt cuprins.
Alegerea este a mea!, mi-am zis, Pot
rãmâne un mormânt al viselor neîmplinite ori
descoperitorul noilor izvoare de mângâiere
prin marcarea cãilor de ieºire... Vedeþi, pânã
ºi zborul, simbolul libertãþii, nu existã în spaþiul actual decât prin corelarea lui cu aripile.
Dacã ar fi sã desenãm diagrama arborelui genealogic al aripei originea ei s-ar gãsi în vremea de zãmislire primei respiraþii. Apoi putem
privi aerul ca fiind fondul acestui act. Prima
privire în sus a Creatorului a creat locul aripei,
apoi aripile ºi pasãrea dintre ele... Zborul este
cu totul altceva. Îmi pare cã, aºa cum nu poþi
vorbi despre originile veºniciei nu poþi vorbi
nici despre originile zborului. Aici este impasul care nu poate fi depãºit decât prin contemplarea tainicã a inimii. Formulele matematice, înaltele aventuri ale spiritului analitic,
teoriile cele mai sofisticate menite sa descifreze universul, puterea de pãtrundere a
visului sau chiar a dorului, toate acestea devin unelte cu totul nepotrivite în cea mai
înaltã aventura a spiritului uman, deplina
cunoaºtere. Dincolo de travaliul zilnic al omului social, dincolo de durerea omului ca fiinþa
muritoare, dincolo de nãdejdea omului împovãrat de timp, existã omul ca o întruchipare a
aventurii de cunoaºtere. Vedeþi, omul este,
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dupã înþelegerea mea a Genesei, centrul creaþiei lui Dumnezeu, el este cununa ei, el este
singurul în care Dumnezeu a investit propria
Lui suflare. Nu este greu sã deduci, cã urmare, cã tendinþa lui de a pãtrunde dincolo de
ceea ce se poate cunoaºte în mod natural
este absolut legitimã.
Tot aºa, cum am vorbit despre zbor, putem deduce cã în spaþiul nostru tridimensional ideea de cunoaºtere este întotdeauna
asociatã cu procesul intelectual de discernere, de însumare a datelor, apoi de catalogarea
lor în ideea de a pune toate bucãþile împreunã
într-un întreg care sã ne împace cu realitatea
prin cunoaºterea ei. Procesul dureros la care
ne supunem în cãutarea adevãrului, este nu
atât un proces de definire a universului nostru material cât un proces de autodefinire în
raport cu el. De mult, un prieten al meu spunea: Ireversibil curg, vânatul de gropar,/
Analfabeþi cu cecuri vaste,/ Adio, veac, nuþi pese ca dispar,/ te-am locuit ca un cuþit
în coaste! Procesul cunoaºterii este mai degrabã un proces al punerii întrebãrilor decât
un proces al gãsirii rãspunsurilor. De fapt
voinþa de a ne supune acestui travaliu se
naºte din chiar dorul nostru dupã o împãcare
adâncã, dãtãtoare de o pace trainicã în care
spiritul ºi sufletul sã coexiste atât în contextul
nostru de entitate umanã cât ºi în contextul
cu mult mai complex al existenþei dincolo de
noi înºine. Omul, în procesul cunoaºterii este
omul în cãutarea armoniei. Vorbind despre
actul matrimonial, Biblia îl defineºte drept
cunoaºtere. Actul acela de profundã intimitate, de topire a unuia în celãlalt este un act
de cunoaºtere. Desigur cã putem cu uºurinþã
deduce ca tendinþa noastrã de a pãtrunde
adânc în miezul lucrurilor este aproape inconºtient legatã de cãutarea acestei intimitãþi adânci cu creaþia, deci de cãutare a armoniei. Dar aºa cum titlul acestui articol spune, noi suntem un zbor cãzut între aripi, suntem inapþi de a fi parte a unei armonii eterne
ºi universale prin noi înºine. Prin noi înºine
noi vom fi într-un perpetuu conflict atât în
fiinþa noastrã interioarã cât ºi cu semenii noºtri ºi implicit cu creaþia lui Dumnezeu.
Este adevãrat, purtãm în noi suflarea eternitãþii, suflarea divinã, dar purtãm în acelaºi
timp ºi stigma neputinþei prin blestemul adamic, purtãm cãtuºele grele ale firii pãmânteºti,
acest nod gordian în calea adevãratei cunoaºteri, a cunoaºterii celei dãtãtoare de pace
în sensul deplin al cuvântului. Vedeþi, zborul
este legat de aripã, rostirea este legatã de

buze, cunoaºterea pare a fi legatã de intelect.
Ca urmare este greu sã-þi imaginezi un tãrâm
unde zborul existã independent de aripã, rostire independentã de buze, cunoaºterea independentã de intelect. Poate cã aºa cum suntem, suntem doar o scriere a ceea ce suntem
în eternitate, poate ca suntem opera de artã
a Creatorului scrisã pentru propriul nostru
deliciu dar ºi (mai ales!) pentru desfãtarea
Lui. ªi dacã suntem o scriere atunci suntem
o scriere în context. Contextul larg al existenþei noastre in spaþiul nostru ne poate fi la îndemânã în actul cunoaºterii doar prin contextul infinit mai larg al eternitãþii, al unei realitãþi care nu poate fi exprimatã prin nici una
din uneltele convenþionale ale cunoaºterii.
Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut,
urechea nu le-a auzit ºi la inima omului nu
s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care le-a
pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.(1 Cor 2:9)
Vedem cum atât organele noastre de percepþie (ochiul, urechea) cât ºi cele de discernere (mintea, inima) ne sunt cu totul nefolositoare în procesul cunoaºterii depline. Vedeþi
însã cã cei ce-L iubesc au un alt mijloc:
Duhul lui Dumnezeu. Prin perspectiva Duhului toate lucrurile pot fi cercetate ºi cunoscute. Dacã în încercarea noastrã convenþionalã de a cunoaºte, urmãream determinarea
propriei noastre atitudini vis a vis de creaþie,
cunoaºterea prin Duhul este determinatã de
atitudine ºi nu este în cãutarea acesteia. Iubirea, în sensul ei absolut (Agape) este originatoarea cunoaºterii ºi tot ea este împlinitoarea acesteia.
Da, omul este un zbor cãzut între aripi
dar numai în tendinþa lui de a fi independent
faþã de Dumnezeu. El este o revoltã a firii
pãmânteºti împotriva divinitãþii dar mai ales
el este în revoltã împotriva lui însuºi. Indiferent de atitudine, omul nu poate fi desprins
din contextul eternitãþii. Doar raportul cu
eternitatea poate fi afectat.
Vom încerca sã pãtrundem împreunã prin
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labirintul gândului uman în încercarea de a
dovedi prin Duhul cã ignoranþa sau lenea
intelectualã sunt cauzele primare ale stãrii
perpetue de conflict în care existã specia umanã. Vom face asta ca sã înþelegem cã Dumnezeu ne-a scris cu condeiul iubirii într-un
context mãreþ pe care suntem datori sã-l citim.
Zborul cãzut între aripi (2)
Cunoaºterea prin Duhul lui Dumnezeu
este pasul spre dincolo, este zborul dincolo
de aripã ºi este rostirea de dincolo de buze.
Neodihna ºi lipsa de pace, dupã pãrerea
mea, sunt un rod nedorit al unei stãri ºi mai
nedorite, lenea. ªi nu vorbesc despre orice
fel de lene ci despre o lene adâncã în care
spiritul uman se atrofiazã de inactivitate ºi
minte se murdãreºte în neangajarea ei la discernere. Sufletul uman, zidit într-un context
mãreþ, prin cunoaºtere deci prin armonie, este
greu de doborât, este statornic ºi prolific.
Aºa cum, mai mult sau mai puþin metaforic,
am subliniat în articolul precedent, noi suntem o scriere în contextul infinit de larg al
veºniciei, o scriere pe care suntem datori s-o
citim. Spuneam cã noi nu ne putem desprinde
de contextul veºniciei dar ne putem schimba
raportul cu veºnicia. De fapt mã simt obligat
sã repet cã ignoranþa este principala sursã a
perpetuei stãri de conflict în care existã specia umanã. ªi tot aºa sunt nevoit sã repet cã,
Duhul sau mai bine zis cunoaºterea prin duhul poate revela ceea ce aparent nu poate fi
cunoscut, poate pãtrunde dincolo de tot ceea
ce percepþia minþii spune ca este de nepãtruns. Cunoaºterea, aºa cum am spus este
procesul de determinare al raportului nostru,
al atitudini noastre faþã de obiectul cunoaºterii. Cunoaºterea prin Duhul lui Dumnezeu
este pasul spre dincolo, este zborul dincolo
de aripã ºi este rostirea de dincolo de buze.
Raportul nostru devine unul de deplinã armonie tradus în forma absolutã a iubirii,
Agape. Acest fel de cunoaºtere lãrgeºte contextul vieþuirii noastre cu mult dincolo de
ceea ce mintea poate cuprinde, cu mult dincolo de ceea ce visele noastre cele mai înalte
pot plãsmui. Omul angajat într-o astfel de
aventurã este de nezdruncinat. Roada lui nu
va înceta niciodatã, duºmanul sufletului lui
rãmâne neputincios împotriva lui. El este belºugul într-o þarã a foametei, este boarea de
rãcoare în arºiþã, este farul întotdeauna vizibil
oricât de deasã ar fi ceaþa. El este întotdeauna roditor pentru cã atenþia lui este înspre
rodire ºi nu înspre cum este cel ce va mânca
roadele. O, Agape, minunatã ecuaþie a unei
imposibilitãþi care totuºi poate fi atinsã!
Iatã cât de minunat se exprimã poetul
Lucian Blaga în poezia Belºug:

Negrule, cireºule,/ gândul rãu temprejmuie./ Jinduiesc la taine coapte/ guri
sosite-n miez de noapte./ Om ºi pãsãri, duhuri, fluturi,/ nu aºteaptã sã te scuturi./ Prea
eºti plin de rod ºi vrajã,/ vine furul, pune-þi
strajã!/ - Las sã vinã, sã culeagã,/ Vara mea
rãmâne-ntreagã./ Stelele deasupra mea/
nimeni nu mi le-a fura!
Cât de minunat! Vara noastrã, timpul
rodirii, rãmâne neºtirbit de împrejurãri, neºtirbit de calitatea culegãtorilor. De ce? Cerul
de deasupra nimeni nu ni-l poate fura pentru
cã suntem într-o armonie deplinã cu el. De
ce? Prin cunoaºtere ne-am armonizat cu un
context infinit mai larg, temelia noastrã este
solidã prin armonie.
Vreau sã nu existe nici un dubiu: frica de
Dumnezeu nu existã independentã de cunoaºterea lui Dumnezeu! Singurul mod de a
sta în armonie cu El este prin cunoaºterea
lui. Dragostea pentru cel pe care îl iubeºti
(contrar percepþiei intelectuale) nu este diminuatã de cunoaºterea lui ci este cu atât
mai intensã cu cât cunoaºterea lui este mai
profundã. Cunoaºterea duce la dãrâmarea zidurilor despãrþitoare, la astuparea prãpãstiilor si la adâncirea fântânilor, cunoaºterea
este paharul de apã în mâna însetatului, este
sunetul cheii la zãvorul întemniþatului, este
scârþâitul porþii la casa însinguratului, este
somnul adânc peste trupul cuprins de durere,
este stânca de odihnã pentru înotãtorul mult
prea departe de mal...
Vreau sã nu mã înþelegeþi greºit! Cunoaºterea sau cãutarea cunoaºterii nu este un
privilegiu ci este o datorie. Un suflet ales
este singura condiþie, este tot ceea ce-þi trebuieºte pentru a porni în cea mai minunatã
aventurã a vieþii tale: cunoaºterea ºi implicit
cunoaºterea lui Dumnezeu. Iatã cum începe
apostolul Pavel epistola lui câtre Tit:
Pavel rob al lui Dumnezeu ºi apostol
al lui Iisus Cristos, potrivit cu credinþa aleºilor lui Dumnezeu ºi cunoºtinþa adevãrului, care este potrivit cu evlavia...
ªi, credeþi-mã, nu mã refer la o cunoaºtere
producãtoare de îngâmfare, care este de fapt
o falsã cunoaºtere ci mã refer la pãtrunderea
în miezul lucrurilor care este (!!!) dincolo de
lucruri. Aceastã cunoaºtere nu duce la îngâmfare ci la smerenie. Cunoaºterea fratelui
îþi va releva lucrarea lui Dumnezeu în el, îþi
va dezvãlui chipul lui Dumnezeu în el. Cu cât
mai de aproape îl vei cunoaºte cu atât mai
conºtient vei fi de ceea ce este unic in el, de
ceea ce face ca lipsurile tale sa fie complementate de ceea ce nu ai fi ºtiut niciodatã cã
existã dacã nu l-ai fi cunoscut. Vei realiza cã
aceastã cunoaºtere a lui nu numai cã a adus
armonie dar ºi stabilitate ºi putere. Nu vreau
sã postulez asta dar cred cã perfecþiunea
poate fi atinsã printr-o priceputã însumare ºi
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aºezare a imperfecþiunilor. Octetul în chimie
este stratul atomic de suprafaþã compus din
opt electroni, fapt care face ca atomul sã aibã
o stabilitate aproape absolutã. Amintiþi-vã
de gazele rare cum ar fi Neonul, Argonul,
Criptonul, etc. Restul elementelor nu sunt
tot atât de stabile din punct de vedere chimic
ºi este nevoie de cel puþin douã elemente instabile care prin însumarea valenþelor devin
stabile dar într-o structurã cu totul nouã.
Apa, spre exemplu este un produs stabil nãscut din combinarea a doua elemente instabile. ªi cât de necesarã este apa pentru viaþa
pe care Dumnezeu a creat-o pe acest pãmânt! Omul ca individ este instabil ºi vulnerabil. Societatea umanã este pe de altã parte
cheia supravieþuirii omului ca specie.
Dacã un lucru stã în calea supravieþuirii
speciei umane în realul nostru tridimensional,
acest lucru este izolarea individului de semenii lui. Omul este o fiinþã socialã. Dumnezeu
ne-a creat din setea Lui pentru pãrtãºie ºi
ne-a creat pentru pãrtãºie. Când Domnul vorbea despre vremurile din urmã el a numãrat
printre semnele acestor vremi ºi rãcirea dragostei celor mai mulþi. Egoismul a stins nevoia de cunoaºtere a celuilalt deci ºi ºansa
noastrã de a birui. Dumnezeu nu a obosit în
a ni se revela cu fiecare rãsãrit ºi apus de
soare, cu frunza cãzutã toamna ºi mugurul
ieºit primãvarã, cu arºiþa ºi cu rãcoarea, cu
seceta ºi cu ploaia... Urechile noastre, însã,
s-au închis pentru auzire, ochii s-au închis
pentru vedere ºi mintea pentru discernere.
O, câtã nevoie este de o nouã revãrsare
a duhului de înþelepciune ºi de descoperire,
câtã nevoie este ca duhul lui Iov sã ne inunde ca sã strigãm ºi noi cu disperarea celui
care a atins limitele rãbdãrii suferinþei...
Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine
dar acum ochiul meu te-a vãzut... (Iov 42:5)
Zborul cãzut între aripi (3)
Iatã simfoniile stau gata sã fie desvelite
zdrobind sub cãlcâiul lor de frumuseþe capul lipsei de bun simþ ºi al indecenþei. Iatã,
metafora se aºteaptã culeasã de pe buzele
florii, de pe roua ierbii, din vraja înstelãrii,
din ochii celei pe care o iubeºti, din gânguritul pruncului, din bucuria trezirii dimineaþa.
Suntem niºte entitãþi verticale, rãsãrim în
luminã dar ºi în calea ei, suntem înlãnþuiþii
propriei noastre umbre, suntem un strigãt
sau un ecou a ceva cu mult dincolo de limitele
noastre, suntem... OAMENI! Chiar azi m-a
izbit gândul, un gând nebulos, mai mult ca o
întrebare nerostitã în cãutarea a ceva cu mult
mai mult decât rãspuns. De fapt rãspunsurile
sunt, pentru inima poetului din mine, groparii
aºteptãrii sau ai nãdejdii, ce vor sã-mi spunã
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cã dincolo de ceea ce vedem nu este nimic
mai mult decât niºte valuri care se izbesc de
zid. ªi apoi coºurile împletite ale cuvintelor
nu pot nici cuprinde ºi nici reþine fluidul
misterului diafan al existenþei...
Limba nu e vorba ce o faci./ Singura
limbã, limba ta deplinã,/ Stãpânã peste
taine ºi luminã,/ E-aceea-n care ºtii sã taci.
(Lucian Blaga - Catren)
Avocatul român al tainelor, poetul Lucian
Blaga, deseori tovarãº al pãrtãºiei mele cu
sublimul defineºte atât de minunat dorul lui
dupã un tãrâm al rostirii dincolo de cuvinte.
ªi cât de minunatã este limba tãcerii pe care
el o apãrã! De ce, mã întreb, ne închinãm atât
de uºor neîmplinirilor în cãutãrile noastre, ºi
mai ales, mã întreb, de ce ne istovim în cãutãri? De ce ne izbim de rãscruci când inima
zborului, tãcerea meditaþiei, ne oferã vederi
de panoramã? De ce? De ce ne irosim în nostalgia trecutului, în iluzia prezentului ºi incertitudinea viitorului? Nu este suflul meditaþiei un miez al înstelãrii noastre în dincolo
de timp?
Cu cât mai rare cuvintele cu atât mai densã
tãcerea! Vorbesc de o tãcere plinã în care
ochiul se ospeþeºte din belºugul înstelãrii
de deasupra, gândul revine la starea de har
înfrãþindu-se cu duhul din noi în cãutare armoniei cu veºnicia.
Iatã-mã revoltat împotriva fiecãrui de
ce? pe care l-am rostit, revoltat în acelaºi
timp de nerostirea de ce?-urilor care se strigau rostite... Undeva, în timp sau în împrejurãri, ori în amândouã, s-a stins dorul de pãrtãºie cu acel dincolo vrednic de investiþia divinã pe care Dumnezeu a fãcut-o în noi. Am
ajuns mai mult ca o vioarã fãrã corzi al cãrei
sunet poate doar fi ghicit din ceea ce am auzit în trecut. Grei de pãmânt ºi de pãcatul din
noi, pierdem din zi în zi pãrtãºia cu sublimul,
îngrãdim totul prin postulate ºi formule
matematice, vindem inefabilul pe mizeria a
ceea ce banul poate cumpãra. Am redus arta
la o meschinã vandabilitate, mãsurabilã doar
prin greutatea pe care o aduce la rezultatul
final al bilanþurilor or prin puterea de a atrofia
bunul simþ artistic prin grotescul mascat în
libertatea de expresie. Ma sperie gândul la
ce va mai rãmâne din omul mocirlit în cloaca
sfidãrilor de toate felurile, al desacrãrilor a
tot se poate fi desacrat? Ce va mai rãmâne?
Cititorule, îngãduie-mi libertatea lamentãrii! Alãturã-te dacã poþi, via plângerii este
uriaºã pentru cã se duc, se duc oamenii de
bine, se duce gândul ce suia buzele la rostire
bineþei! Unde-þi este lãuta, cântãreþule, undeþi e metafora, poetule, unde þi-s nopþile, gânditorule? Cu cine ne vom asemãna dacã vom
uita dorul sublimului? Unde eºti, iubitorule
de Dumnezeu? Cum de þi-ai schimbat harfa

pe niºte bani ruginiþi?
Iatã copiii pe uliþe, cu ºepcile întoarse cu
feþele supte de pofta veºnic neîmplinitã, sfârtecaþi de revoltã, aprinºi de plãceri, hrãniþi
cu nisipul nestatorniciei ºi adãpaþi cu vitriolul
deznãdejdii! Vai, ce ospãþ al fãrãdelegii, ce
orgii de dumnezei exotici ºi strãini în sãrbãtorile noastre! Unde sunteþi voi, binecuvântãrilor, unde este lacrima cea binecuvântatã
a împãcãrii?
Deseori, umbra de vinã, mã paºte ca un
vrãjmaº... De ce nu m-am vrut mai degrabã
desculþ, culegãtor de taine în Munþii Carpaþi?
De ce harfa inimii mele a amuþit, cum de nu
mi-am semãnat lacrimile prin deºertul
peregrinãrilor? De ce nu am renunþat la viaþa
mea personalã în schimbul mult mai intense
trãiri pentru altul? Unde este plânsul lãuntric
atât de asemãnãtor cu binecuvântarea, atât
de asemãnãtor cu bogãþia?
Perla se naºe-n pântecele mãrii/ Întro scoicã-n care a pãtruns/ Pe lângã vuietele
legãnãrii/ ªi jungherul plânsului ascuns.
(Ioan Alexandru - Perla)
Vã rog sã mã iertaþi pentru tonul sumbru
al acestei scrieri, dar cred cã dincolo de aceastã impresie existã un dincolo în care voi
continua sa cred cu disperare. Voi crede cã
feþii frumoºi ai bunului simþ vor smulge cosânzeana sublimului din ghearele acestui
veac nebun.
Noi, frate al meu de durere, suntem cei
chemaþi sã dãm gust acestui pãmânt prin sarea ce suntem chiar ascunºi în lacrimã, noi
suntem chemaþi sã risipim bezna din jur prin
lumina ce suntem chiar ºi prin propria noastrã
ardere. Iatã simfoniile stau gata sã fie dezvelite zdrobind sub cãlcâiul lor de frumuseþe
capul lipsei de bun simþ ºi al indecenþei. Iatã,
metafora se aºteaptã culeasã de pe buzele
florii, de pe roua ierbii, din vraja înstelãrii,
din ochii celei pe care o iubeºti, din gânguritul pruncului, din bucuria trezirii dimineaþa.
Mi-a fost destul, sunt scârbit de obrãznicia talentelor vândute pe câte treizeci de
arginþi, sunt scârbit de filosofii de tarabã ai
umanismului, de aruncãtorii de pietre ºi de
rostitorii de hulã...
Haideþi sã reînviem cântãrile cãci vremea
lor n-a trecut încã! Dacã noi n-o vom face,
noi cei cu sufletul chinuit pe la porþi, cine altul s-o facã? Deie Domnul ca toþi, într-o nouã
cãutare de sublim, sã primim duhul ºi pornirea inimii care era în copiii lui Core când au
scris ºi cântat psalmul...
Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc
în inimã, ºi zic: Lucrarea mea de laudã este
pentru Împãratul! Ca pana unui scriitor
iscusit sã-mi fie limba! (Psalmul 45:1)
Zborul cãzut între aripi (4)
Da, locul devine ca o prelungire a pri-
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virii, a simþãmintelor celor mai înalte, a fricii dar ºi a curajului, devine un simbol al
statorniciei dar ºi al finalitãþii, locul alergãrii dar ºi premiul ei, într-o lume aratã de
neîmpliniri. Locul devine la un moment dat,
în existenþa umanã, un ban cu suflet în el...
Locul este veriga, ultima verigã, cea care
închide lanþul alergãrii într-un cerc vicios.
Îmi amintesc mireasma îmbãtãtoare a teilor din Iunie. Îmi amintesc strigãtele de pe
la porþi, bineþile celor în vârstã care luau viaþa
destul de serios ca sã se salute între ei cu
Doamne ajute-þi!, care îºi priveau semenul
cu destul respect ca sã-ºi ridice pãlãria în
trecere ºi sã-ºi plece capul în salut. Îmi amintesc zburdãlnicia care ne însoþea joaca pe
uliþele ºi pe coclaurile satului, picioarele desculþe atingând roua, îmi amintesc mângâierea
de rãcoare a Nerei, umbrele tainice ale pãdurilor din munþii Locvei... Îmi amintesc plecarea ºi reîntoarcerea rândunelelor, cântecele
mierlei ºi ale privighetorii, îmi amintesc nunþile dese, cântecele fãrã sfârºit ale femeilor
de la coada sapei care par a se contopi atât
de perfect cu plaiul... De fapt, amintindu-mi
frumuseþile care nu înceteazã sã-mi pascã
amintirile, parcã le vãd acum ca o hainã minunatã, o hainã fãrã cusãturã aruncatã peste
imperfecþiunile micilor noastre treceri...
De la plecarea mea din locurile acelea au
trecut câteva decenii. Nostalgia m-a determinat în câteva rânduri sã merg din nou acolo,
sã-mi regãsesc bucuria de atunci când locurile acelea erau atât de adânc altoite în existenþa mea, sau poate cã eu am fost altoit în
spaþiul acela... Nu ºtiu cu siguranþã rãspunsul, dar de fiecare datã, întorcându-mã acolo,
gãseam cã ceva din ce a fost nu mai este.
Este adevãrat cã memoria este selectivã, este
adevãrat cã nostalgia tinde sã idilizeze realitatea, dar chiar ºi atunci când, eliberat de
vinul ei priveam locurile, ceva lipsea. Nera
era tot acolo, teii erau tot acolo ºi erau chiar
mai bogaþi ºi mai umbroºi, Locva cu pãdurile
ei nu s-a schimbat... Am observat cã nu locul
era cauza ci relaþia cu acesta. Ceea ce amintirile mele poartã nu este doar locul ci omul
ºi locul. Nu locurile s-au schimbat ci ochiul
care le priveºte. În prezent locuim în British
Columbia, loc cu munþii ai cãror creste ating
norii ºi sunt veºnic înzãpezite, unde apele
sunt multe ºi pãdurile sunt nesfârºite, unde
înãlþimile dar ºi Pacificul îþi sunt atât de
accesibile. Faþã de toate acestea, Nera mea
cea limpede ºi pãdurile Locvei sunt atât de
minuscule. ªi totuºi, British Columbia ºi toate
minunãþiile ei, de la Pacific la Munþii Stâncoºi, nu va atinge niciodatã mãreþia pe care
neînsemnata Nera ºi obscura Locva au atinso în inima mea. Ochiul strãin le poate privi cu
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dispreþ, sufletul strãin le poate gãsi ostile,
dar eu, omul care a fost zidit în ele le vãd ca
pe un colþ al odihnei ºi al belºugului, un loc
care va purta undeva în adâncul lui rãdãcinile
care nu s-au vrut smulse.
Mihai Eminescu a surprins atât de minunat vraja omului ºi locului
ªi de-aceea tot ce miºcã-n þara asta,
râul, ramul sunt prieteni numai mie/ Iarã
þie duºman este... (Eminescu - Scrisoarea
a-III-a)
Atât de adâncã poate fi relaþia omului cu
locul încât unul îºi împrumutã atributele de
la celãlalt, locul devine o persoanã de dialog
în vechile doine ºi balade, în capodoperele
poetice ale luceferilor Limbii Române. Locul
devine mireasa ciobanului mioritic, prieten
al haiducilor legendari, aliat în bãtãlia de la
Rovine... Apoi amintiþi-vã de mãrgãritarele
poetice ale lui Eminescu.
Nime-n urma mea nu-mi plângã la creºtet/ Doar toamna glas sã dea frunziºului
veºted. (Eminescu - Mai am un singur dor)
Sau:
Codrule, codruþule,/ Ce mai faci drãguþule? (Eminescu - Codrule, codruþule)
Blaga pare a-ºi vedea propriul destin irevocabil legat de elementele locului. Gorunul
lui devine trup, devine persoanã, devine purtãtorul propriului sãu destin.
ªi simt cum creºte-n trupul tãu sicriul,
sicriul meu,/ Cu fiecare clipã care trece 
(Lucian Blaga - Gorunul)
Da, locul devine ca o prelungire a privirii,
a simþãmintelor celor mai înalte, a fricii dar ºi
a curajului, devine un simbol al statorniciei
dar ºi al finalitãþii, locul alergãrii dar ºi premiul
ei, într-o lume aratã de neîmpliniri. Locul devine la un moment dat, în existenþa umanã,
un ban cu suflet în el... Locul este veriga,
ultima verigã, cea care închide lanþul alergãrii
într-un cerc vicios.
Cãci din þãrânã eºti, ºi în þãrânã te vei
întoarce. (Genesa 3:19)
Tragedia alergãrii, tragedia apartenenþei
este doar tragedie în contextul strâmt al trãirii
sub imperiul unei percepþii limitate ale divinului, al cunoaºterii indirecte sau pasive a
lui Dumnezeu.
Este adevãrat cã Dumnezeu a pus hotare
locuinþei noastre aºa cum spunea Pavel atenienilor, dar zborul ne ridicã deasupra lor.
Zborul zbor, sau zborul dezbrãcat de pãmântul blestemului adamic nu se sprijinã pe aer
ca ºi cum ar avea nevoie de aripi, el este esenþa
dorului nostru, zidit în noi de Dumnezeu, de a
rupe verigile care se închid în lanþul vicios,
înspre naºterea unei alte apartenenþe, a celei
în care putem exista dincolo de noi înºine,
într-o finalitate dincolo de ea însãºi...
Vedeþi, poetul trudeºte în a-ºi împodobii

spaþiul cu ideea sublimului, credinciosul trãieºte în realitatea acestuia. Poetul este cãutãtorul expresiei dincolo de cuvinte, credinciosul trãieºte în împlinirea acestora. Poetul gãseºte un farmec plin de în cuvinte, credinciosul rosteºte cuvinte pline de farmec.
Da, înþeleg acum de ce frumoasa Nera ºi
bãtrâna Locva devin din ce în ce mai mici.
Poetul din mine se cautã în locul acela uitat
de timp, în timp ce credinþa din mine cautã
omul locului. Rupt de lanþul apartenenþei în
care originea ºi finalitatea se suprapun,
gãsesc acum cã de fapt locul care ºi acum
mã atrage ca un magnet este doar albia care
ne pune la picioare pietrele pentru zidirea
altarelor, pentru ca fumul care urcã mereu pe
verticala inimii sã creascã în lacrimã. Locul
este albia odihnei sau a iluziei acesteia, doar
jarul ºi peºtii nepescuiþi încã ºi frângerea lor
cea deschizãtoare de cer dau sens deselor
mele reîntoarceri.
Zborul cãzut între aripi (5)
Câteva raze rãvãºite de fum strecurate
prin fereastrã vestesc un rãsãrit incert. O liniºte
vâscoasã pare a se aºeza ca un stãpân fãrã
scrupule peste sufletele care nu-i aparþin. Este
una din dimineþile acelea gri, îmbibate de miasmele singurãtãþii, de greutatea unei tristeþi
fãrã rost, una din dimineþile acelea în care te
simþi cã tragi dupã tine dorul greu dupã noaptea care nu a venit încã. De parcã ai lovi cu
pumnii în munþi de câlþi lipicioºi în încercarea
de a trece într-un fel de dincolo... La fel, un
dincolo tot atât de incert dar un ceva care sãþi permitã libertatea unei altfel de miºcãri.
Apoi ceva s-a miºcat, un gest al cerului
menit sã-mi fie mângâiere sau ghiont de trezire sau amândouã. Era o vrabie... Dar miºcãrile ei sprintene ca un rãspuns la un ciripit
venit de alt undeva, ºi tufa cu primele ei flori
care îºi aruncau albastrul lor în luminã au
sfârtecat liniºtea grea din mine precum un
fulger spintecã înaltul cotropit de nori...
Dumnezeu ºi-a fãcut rostirea în sufletul meu!
El a creat toate lucrurile înspre bucuria
noastrã, toatã creaþia cântã, toate lucrurile
au fost menite sã existe în culorile fericirii.
Este privirea noastrã cea care închide sufletul
în colivia disperãrii! De fapt, cred ca privirea
este o atitudine a sufletului faþã în faþã cu
lumea vizibilã. Doi indivizi pot vedea aceeaºi
realitate ºi mintea lor poate crea imagini cu
totul diferite ale acesteia. Temniþa poate fi
pentru unii un loc al totalei dezolãri iar pentru
alþii un loc unde se naºte cea mai minunatã
aspiraþie câtre libertate. Îndrãznesc sã cred
ca urmare cã noi nu vedem realitatea ci mai
degrabã o interpretãm. Precum am spus,
suntem un zbor cãzut între aripi. Aspirãm
câtre un înalt absolut sprijinindu-ne pe aspiraþii nãscute în relativitate. Aripile sufletului
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nostru bat purtându-ne spre lumina care bate
dincolo de geam. Ne proptim de aer, de apã,
de foc în imperiul strâmt al unei miºcãri care
ne duce spre nicãieri. Avansãrile tehnologice
nu au dat nici un rãspuns cãutãrilor noastre
de absolut. Ba mai mult, mulþimea plãsmuirilor
minþilor noastre adaugã mai mult lut la tãlpile
noastre. Ne opintim la carul întrebãrilor care
nasc alte întrebãri în cãutarea unui rãspuns
total. Îngrijorãrile pe care le îngãduim în minte devin un monstru care se hrãneºte din el
însuºi ºi creºte pânã acolo încât sã închidã
orice orizont. Unde este ieºirea, unde este
lumina de la capãtul tunelului?
Mã întorc din nou la ciripitul vrãbiei ºi la
floarea care-ºi aruncã albastrul spre înalt ºimi zic: fãrã îndoialã, lumea este întocmitã cu
intenþia de a-ºi striga fericirea într-o existenþã
care nu-i necesitã efortul! Cât din nesomnul
nostru a putut adãuga ceva la albastrul cerului, la simfonia multicolorã a primãverii, la
susurul si profunzimea izvorului, la tinereþea
neîntreruptã a crângului, la armonia miriadelor de triluri care par a rosti limba începutului
de lume? Aproape cã-þi vine sã strigi tu însuþi
în limba uitãrii de sine, ceva, o rugã, un cântec, ceva care te poate conecta din nou cu
domeniul în care ai fost chemat sã împãrãþeºti. Da, omul a fost chemat sã împãrãþeascã
ºi drepturile lui de împãrat au fost stabilite
de Dumnezeu
Creºteþi, înmulþiþi-vã ºi umpleþi pãmântul. S-apuce groaza ºi frica de voi pe
orice dobitoc de pe pãmânt, pe orice pasãre
a cerului, pe tot ce miºcã pe pãmânt ºi pe
toþi peºtii mãrii: vi le-am dat în mâinile
voastre! (Genesa 9:2,3)
Nu numai cã omul ºi-a primit drepturile
de împãrat dar ºi-a primit ºi o monarhie absolutã. Vedeþi, puterea ºi autoritatea lui treceau
dincolo de domeniul lui de existenþã. Deºi
omul nu locuia în ape, tot ceea ce era în ape
îi era supus, deºi nu zbura, tot ceea ce era în
aer îi era supus. Nu erau parlamentari în creaþia lui Dumnezeu, nu era nimic care sã ºtirbeascã din puterea ºi autoritatea pe care omul
le-a primit prin orânduirea divinã. Singurul
Dumnezeu era deasupra lor. Nici un monarh
nu s-a putut bucura de o monarhie mai uºor
de stãpânit. Noe ºi urmaºi lor nu aveau nevoie de un arsenal militar sau un sistem poliþienesc, ei stãpâneau prin simpla lor prezenþã.
Apoi, au trecut generaþii dupã Noe iar puterea
ºi autoritatea omului asupra creaþiei s-au erodat... Ceva s-a petrecut de-a lungul acestor
generaþii care sã cauzeze erodarea puterii ºi
autoritãþii omului asupra creaþiei. ªi, vã rog
sã observaþi cã noi nu mai putem învinui
mass-media, dogmele partidelor de stânga,
activismul libertarienilor etc. S-a petrecut ce-
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va deosebit de tragic atunci când omul era
singur cu el însuºi. Haideþi sã privim în Scripturã: Nebucadneþar primeºte un vis divin dar
ºi tãlmãcirea acestuia prin Daniel. Dumnezeu
îl înºtiinþeazã pe Nebucadneþar cã împãrãþia
îi va fi luatã. Vedeþi, Nebucadneþar era împãrat prin plan divin. El era chemat ca prin el
Dumnezeu sã judece neamurile dar ºi pe
Izrael. Dumnezeu i-a dat o strãlucire ºi o slavã
nemaipomenite. Daniel vine ºi pe lângã tãlmãcire îi dã ºi un sfat împãratului pentru ca
fericirea lui sã-I fie prelungitã:
De aceea împãrate, placã-þi sfatul
meu! Pune capãt pãcatelor tale ºi trãieºte
în neprihãnire, rupe-o cu nelegiuirile tale,
ºi ai milã de nenorociþi, ºi poate ca þi se va
prelungi fericirea! (Daniel 4:27)
Nu este greu ºi nici nedrept de presupus
cã în ciuda treburilor deosebit de grele ale
împãrãþiei, în ciuda rãzmeriþelor, în ciuda neîntreruptelor rãzboaie, Nebucadneþar era fericit. ªi fericirea nu era condiþionatã de neprihãnire ci neprihãnirea era ingredientul acesteia. Trebuie de asemenea sã înþelegem cã
implicit trãirea în neprihãnire era fericirea.
Neprihãnirea este de fapt o recunoaºtere deplinã a lui Dumnezeu ca stãpân absolut al întregii tale existenþe. Împãratul este apoi pedepsit aºa cum a prezis Daniel ºi împãrãþia ia fost luatã.
Dupã trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneþar, am ridicat ochii spre cer, ºi mia venit iarãºi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Prea Înalt, am lãudat ºi slãvit pe
Cel ce trãieºte veºnic, Acela a cãrui stãpânire este veºnicã, ºi a cãrui împãrãþie dãinuieºte din neam în neam. Toþi locuitorii
pãmântului sunt o nimica înaintea Lui; El
face ce vrea cu oastea cerurilor ºi cu locuitorii pãmântului, ºi nimeni nu poate sã stea
împotriva mâniei Lui, nici sã-I zicã: «Ce
faci?». În vremea aceea, mi-a venit mintea
înapoi; slava împãrãþiei mele, mãreþia ºi
strãlucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii
ºi mai marii mei din nou m-au cãutat; am
fost pus iarãºi peste împãrãþia mea, ºi puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadneþar, laud, înalþ ºi slãvesc pe Împãratul
cerurilor, cãci toate lucrãrile Lui sunt adevãrate, toate cãile Lui sunt drepte, ºi El
poate sã smereascã pe cei ce umblã cu
mândrie! (Daniel 4:33-37)
Întoarcerea la neprihãnire, pentru Nebucadneþar a însemnat reprimirea împãrãþiei ºi
a dreptului de împãrat ºi implicit reprimirea
fericirii.
Zborul zbor, cel care transcende spaþiul
ºi timpul, zborul care îþi oferã minunata panoramã a împãrãþiei peste care eºti chemat
sã domneºti prin neprihãnire, îþi este azi mai
la îndemânã decât oricând. În Cristos, Dum-

nezeu ne-a dat din nou toate lucrurile ºi nici
un necaz, nici o urgie, nici o împrejurare, nimic nu ne mai poate devia de pe fãgaºul bucuriei depline. ªi nu mã refer la zbor ca o
înãlþare deasupra lucrurilor ci mã refer la
imponderabilitate, la totala noastrã independenþã de tot ce þine de fire ºi mai ales de
fire pãmânteascã.
Vedeþi, când Dumnezeu îl binecuvânteazã
pe Noe, El spune cã toatã creaþia îi va fi supusã ºi-i va sluji. Cutremurãtor de asemãnãtor este cuvântul pe care ni-l dã azi prin
cuvintele apostolului Pavel în Romani 8:28:
De altã parte, ºtim cã toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ºi anume, spre binele
celor ce sunt chemaþi dupã planul Sãu.
Credincioºii lui Dumnezeu, copii împãrãþiei, cei rãscumpãraþi prin jertfa cea minunatã
de pe Calvar, sunt sortiþi vieþii ºi încã vieþii
din belºug, sunt sortiþi bucuriei ºi încã
bucuriei care întrece orice închipuire!
Zborul cãzut între aripi (6)
Dacã priveºti arta ºi actul creaþiei, poþi
observa cu uºurinþã, cred, cã actul creaþiei,
finalizat în opera de artã, este de fapt încercarea omului de a-ºi învinge limitele. Totul
în ceea ce priveºte arta tinde spre un dincolo, spre o realitate poleitã de travaliul
creatorului de a-ºi gãsi un domeniu care
sã nu-i fie ostil, un domeniu în care simþirile
lui pot atinge absolutul.
Bucuria, îndrãznesc sã cred, a fost menitã
sã fie elementul primordial al omului ca o
creaþie conºtientã de sine. De fapt conºtiinþa
de sine este cea care face din om o cununã a
creaþiei. Chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu
întruchipate în Adam au fost menite sã-l defineascã pe om ca o entitate deplin definitã,
menitã, de asemeni, unui scop deplin definit.
Am fost expuºi nenumãratelor teze cu
pretenþii de doctrinã care tind sã postuleze
ideea cã omul ar fi un fel de creaþie artisticã a
lui Dumnezeu, un poem, o simfonie, o frescã,
o sculpturã divinã sau, mã rog, ceva foarte
asemãnãtor cu toate acestea. Deºi frapantã
ca metaforã, ideea aceasta limiteazã omul la
a fi strict o entitate pasivã creatã pentru deliciul creatorului. Un tablou, o sculpturã, o
poezie, o simfonie, deºi având un oarecare
potenþial de induce o un sentiment intens ºi
generator de atitudini ºi implicit de acþiuni,
nu au personalitate ci doar o reflecþie vagã
ºi staticã a personalitãþii creatorului. Traduse
prin filtrul percepþiei individuale ele pot demonstra o dozã de fluiditate dar asta numai
ca o formã de rezonanþã a individului la
simþãmintele creatorului.
Dacã priveºti arta ºi actul creaþiei, poþi
observa cu uºurinþã, cred, cã actul creaþiei
finalizat în opera de artã este de fapt încer-
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carea omului de a-ºi învinge limitele. Totul în
ceea ce priveºte arta tinde spre un dincolo,
spre o realitate poleitã de travaliul creatorului de a-ºi gãsi un domeniu care sã nu-i fie
ostil, un domeniu în care simþirile lui pot
atinge absolutul. Pãstorul Mioritic a gãsit
refugiu în cântarea lui de tristeþe. El nu ºi-a
negat tristeþea dar ºi-a creat o imagine idealizatã a acesteia ca un domeniu în care nu
numai cã se simþea acasã dar ºi-a gãsit ºi o
posibilitate de a-ºi eterniza simþãmintele.
Dacã vreþi, actul creaþiei artistice este, conºtient sau inconºtient, un efort al artistului
orientat înspre autoîntregire sau autoîmplinire. Asta presupune cã ceva foarte esenþial
lipsea din structura complicatã a fiinþei umane.
Este ceva care cândva a existat, apoi s-a pierdut: fericirea. Artistul a fost mereu în goanã,
în travaliul zidirii unei imagini ideale a unui
chip imperfect. Se pare, cel puþin în contextul
laic, cã artistul era mai conºtient de limitele
lui decât oricine altul. Geniul artistic era marcat vizibil de pecetea nefericirii. Asta nu însemneazã cã toþi ceilalþi erau fericiþi, ci mai
degrabã nu erau conºtienþi de nefericirea lor.
Privind prin prisma biblicã, vom observa
cã Dumnezeu are o altã idee în privinþa creaþiei. Aici nu este vorba de travaliul unui artist ci de autoritatea ºi puterea unui Suveran
absolut care cheamã lucrurile în existenþã. El
este Absolutul.
Este un fel, îndrãznesc sã cred, de a Se
scrie pe Sine în lumea vizibilã, sau, mã rog,
perceptibilã la nivelul facultãþilor mintale ale
omului. Tot ceea ce vedem, de la firmamentul
înstelat pânã la azurul întinderilor de ape, de
la albastrul iluzoriu al înaltului pânã la universul multicolor al lumii noastre, tot ceea ce
auzim, de la tunetul înaltului pânã la susurul
izvoarelor de jos, tot ceea ce simþim, de la arºiþã pânã la ger, de la farmecul primãverilor
pânã la groaza întunericului, de la tot ceea
ce ºtim pânã la infinit mai mult din ceea ce nu
ºtim încã, de la cifrã la literã, de la ceea ce
credem cã înþelegem la ceea ce este de neînþeles, de la ceea ce este simplu la ceea ce
este complicat, de la literã la vraja puterii ei,
de la cifrã la puterea ei de a cuprinde, de la
tot ce încape în cuvinte pânã la ceea ce nu
încape in ele, de la real la imaginar, toate
acestea sunt un fel în care Creatorul se scrie
pe Sine. Este un fel, dacã vreþi, de manifestare a harului Sãu de a se lãsa vãzut.
În adevãr, însuºirile nevãzute ale Lui,
puterea Lui veºnicã ºi dumnezeirea Lui, se
vãd lãmurit, de la facerea lumii, când te
uiþi cu bãgare de seamã la ele în lucrurile
fãcute de El. (Romani 1:20)
ªi toate acestea sunt doar o urmã a Lui, o
frazã minusculã din milioanele Lui de biblioteci. Creaþia Lui este de fapt un domeniu
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menit sã fie la picioarele noastre, în care omul
ºi universul lui se simtã pe deplin întregiþi. Omul a fost menit sã fie nu numai împãrat
peste domeniul pe care ochii lui, mintea lui,
simþurile lui ºi cuvintele lui le pot cuprinde,
da ºi peste rostirea lui care, în ea însãºi, este
un univers care încã aºteaptã sã fie descoperit. El a fost menit sã fie împãrat printr-o
cunoºtinþã totalã ºi printr-o armonie totalã
cu universul existenþei lui.
Putere asupra rostiri! Nimeni nu va cuprinde vreodatã cât de lungã este bãtaia
acestei idei... Cuvântul rostit poate atinge
corzile nenumãratelor universuri în nenumãrate inimi. Cuvântul rostit genereazã energii
de proporþii megacosmice cu tendinþe care
pot fi atât creatoare cât ºi devastatoare.
Omul, fiinþa în care Dumnezeu s-a scris
cu litere mari, este nu opera unui artist nevoit
sã-ºi creeze o realitate prielnicã, ci rodul a
ceva menit sã mãreascã gloria Creatorului
prin pãrtãºie, deci prin relaþie. Voinþa ºi cunoºtinþa de sine sunt douã elemente ale cãror
Sursã nu poate fi vãzutã în lumea vizibilã ci
în miezul caracterului lui Dumnezeu. Menirea
omului a fost coexistenþa lui ºi a lui Dumnezeu într-o lume dincolo de chiar ideea decãderii, înspre deliciul reciproc. Atât de gigantice sunt implicaþiile acestui fapt încât tensiuni inimaginabile s-au dezlãnþuit traducânduse într-o rupturã definitivã, deci eternã, prin
exercitarea nesãbuitã a liberei voinþe ºi prin
degradarea conºtiinþei de sine.
12. Cum ai cãzut din cer, Luceafãr
strãlucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pãmânt, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: Mã voi sui în cer,
îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus
de stelele lui Dumnezeu, voi ºedea pe muntele adunãrii dumnezeilor, la capãtul miazãnoaptei; 14. mã voi sui pe vârful norilor,
voi fi ca Cel Prea Înalt. 15. Dar ai fost
aruncat în locuinþa morþilor, în adâncimile
mormântului! 16. Cei ce te vãd se uitã þintã
miraþi la tine, te privesc cu luare aminte ºi
zic: Acesta este omul care fãcea sã se cutremure pãmântul, ºi zguduia împãrãþiile,
17. care prefãcea lumea în pustie, nimicea
cetãþile ºi nu dãdea drumul prinºilor sãi de
rãzboi? (Isaia 14:12-17)
Lucifer este un exemplu perfect al creaturii cu o conºtiinþã de sine pervertitã ºi cu o
voinþã al cãrei exerciþiu a fost determinat de
aceasta.Consecinþele nu sunt greu de observat, cu atât mai mult cu cât lumea de acum ne
devine din zi în zi mai ostilã.
Zborul cãzut între aripi (7)
(Fiinþa privirii spre sus)
Era ca un ocean de taine... Mã bucuram
de clipele acelea de trezie pe când noaptea

pãtrundea tot mai adânc în realitatea din jurul
meu. Câþiva licurici clipind micile lor înstelãri
pãreau o uverturã la înstelarea cea mare care
se înfiripa deasupra. Þârâitul greierilor, strigãtul pãsãrii de noapte, cântecul din ce în ce
mai timid al privighetorii, par cu toate sã
anunþe triumful unei înstelãri depline care se
petrecea deasupra. Apoi mirosul fânului peste care mi-am aºternut odihna, pãrea a da o
dimensiune nouã tainei care îmi vrãjea auzul,
apoi vãzul. De parcã ar rãspunde Cãii Laptelui, printr-un ceva care-mi trezea gustul ºi
mirosul. Pãream a mã integra într-o simbiozã
ciudatã sau într-un peisaj care a trecut dincolo de culoare ºi de formã. Sunt omul privirii
spre sus, îmi spuneam, o pasãre de pradã cu
zborul transformat în îmbrãþiºare. Pãmântul
nu-mi era destul de pãmântesc în timp ce
înaltul îmi pãrea din ce în ce mai mult ca un
ceresc acceptabil. Aceastã mãreþie de sus pãrea a fi rãspunsul chemãrii de jos. Eu dispãrusem parcã din propria-mi privire pentru a
mã contopi cu acest univers prin odihna contemplãrii. Da, era cu adevãrat odihnã.
Apoi, ultimele petece de luminã au dispãrut de la apus pentru ca negrul bolþii sã devinã fondul uneia din cele mai minunate simfonii auzite în inima mea. Ursa mare cu oiºtea
ei frântã ºi alte zeci ºi zeci de constelaþii în
forme tot atât de nenumãrate pe câte le putea
cuprinde imaginaþia mea.
ªi priveam... Am observat cã pe când priveam cu insistenþã o anume stea, altele în
vecinãtatea ei ieºeau în evidenþã. Câte stele
vezi în jurul celei deasupra a supra cãreia þiai concentrat privirea? Nu ºtiu... dar cred cã,
pe cât mai intensã þi-e privirea, pe atât mai
bogatã devine înstelarea. Mi se pãrea absurd
pe atunci cã, în relaþie cu o atât de perfectã
înstelare, cineva se poate risipi în nimicnicia
numãrãrii.
Sunt, cu adevãrat, creatura privirii spre
sus, sunt omul. Intensitatea privirii se traduce în intensitatea revelãrii. Ce minunat! ªi dacã auzul meu s-ar aþinti specific asupra strigãtului pãsãrii de noapte, asupra þârâitului
greierilor, asupra cântatului timid al privighetorii? Cine ºtie câte înstelãri de sunet s-ar
lãsa dezvãluite? De câte ori parada înstelãrii
a trecut pe lângã noi, de câte ori simfoniile
verii au cântat spre odihna sufletelor noastre
ºi urechea inimii noastre nu s-a deschis sã le
audã sau sã le asculte? Universul întreg ne
face cu mâna ºi inima noastrã nu rãspunde.
Prea des, poate mult prea des, ºansa odihnei
prin contemplare a trecut pe lângã noi fãrã
ca noi sã-i deschidem uºa.
Dumnezeu a aruncat asupra creaþiei haina
cea mai festivã, o hainã de glorie, ºi ochiul
nostru nu s-a oprit sã vadã. Ce ironie! În încrâncenarea noastrã cu realitatea, ne trezim
cã vorbim unui Dumnezeu distant, din inima
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noastrã distantã, ºi întrebãm de ce. De ce
atâta nefericire pe rotocolul pãmântului? De
ce atâta apãsare, de ce atâtea amãgiri? ªi apoi,
din oboseala de ce-urilor, ne trezim dintr-o
datã cu dor dupã o patrie pe care n-o cunoaºtem, dupã o veºnicie pe care nu o înþelegem,
ºi dupã un Dumnezeu care ne apare atât de
strãin. Opriþi-vã ºi sã ºtiþi cã eu sunt Dumnezeu! ne strigã Scripturile. O, dacã ne-am
ascuþi auzul spre strigãtul ei! David spunea
cã Domnul i-a vorbit o datã ºi el a auzit de
douã ori, atât de atentã i-a fost inima.
Mãreþia lui Dumnezeu nu este departe
de privirea ºi de inima mea. Eu, la urma urmei,
nu sunt strãnutul întâmplãrii, ci sunt fiinþa
privirii spre sus, sunt eu însumi un univers
pe care un suflet odihnit îl poate descifra, îl
poate vedea. Nu poþi stãpâni ceea ce nu cunoºti aºa cum nu poþi conduce un automobil
fãrã sã-l cunoºti. ªi tot aºa nu poþi ajunge la
destinaþie dacã nu te strãduieºti sã cunoºti
locul. De fapt, a privi în tine însuþi e tot o
privire spre sus, pentru cã acolo vei putea
distinge suflarea ºi chipul Creatorului tãu.
Vorbeam în articolele precedente despre
puterea ºi autoritatea pe care omul le-a primit
prin binecuvântarea lui Noe. Spuneam cã nici
un împãrat al acestui pãmânt nu a avut o
asemenea putere ºi autoritate...
Oamenii lui Dumnezeu, pe paginile Scripturii, erau prieteni atât introspecþiei cât ºi
contemplãrii. Introspecþia reveleazã, faþã în
faþã cu sfinþenia Creatorului, urâciunea adausurilor pe care, printr-o perpetuã neodihnã
le-am adoptat. Introspecþia lucreazã înspre
sfinþire prin pocãinþã ºi în final spre fericire.
Tot astfel o privire asupra firmamentului
înstelat, asupra pajiºtilor multicolore, asupra
nesfârºitului de ape, o ascultare a ceea ce
poate fi auzit devine o acceptare a micimii
noastre vizavi cu splendoarea Creatorului. Numai astfel Domnul face ca cerurile sã
se coboare înspre noi, înspre binecuvântata
odihnã a sufletului.
Adam trebuia sã descopere lucrurile pe
care le-a creat Dumnezeu ca sã le poatã da
un nume, Noe trebuia sã cunoascã lucrurile
numite de Adam ca sã le poatã stãpâni. ªi
asta trebuia sã fie o altã formã de cunoaºtere. Disecþia te pune într-o relaþie de ostilitate
cu obiectul cunoaºterii, contemplaþia te pune
în armonie cu acesta. Noe privea creaþia ca o
fiinþã a privirii spre sus. Un astfel de om vede
totul prin perspectivã divinã. Dragostea ºi
numai ea este coarda relaþiei lui Dumnezeu
cu omul. Numai astfel cunoaºterea Lui, a lui
Dumnezeu, poate deveni realã. Orice altã cale
îi este ostilã. Actul cãutãrii lui Dumnezeu, ºi
mai ales al cãutãrii din toatã inima, este actul
punerii inimii noastre în rezonanþã cu coarda
iubirii Lui.
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Frica de Domnul nu trebuie privitã ca o
teroare, ci ca o formã de integrare cu divinul,
ºi aceasta vine tot prin cunoaºterea Lui, ºi,
ca sã fim mai specifici, prin dragostea noastrã
pentru El.
Cum privesc steaua de la capul oiºtii Ursei
Mari, iatã, vãd încã una cu o lucire timidã
lângã ea, apoi încã una creând cu celelalte
douã un triunghi cu laturi egale. Apoi alta,
ºi mai timidã, ºi încã una complectându-se
cu toate celelalte într-o formã cu totul nouã.
În câte forme oare am descoperi frumuseþea Creatorului dacã ne-am opri din goana
noastrã spre a-L cãuta?
Cu adevãrat, putem rosti adio oboselii ºi
neîmplinirilor noastre. Putem în sfârºit tânji
nu dupã o patrie pe care n-o cunoaºtem, ci
dupã una pe care cândva am avut-o ºi apoi
am fost alungaþi din ea. Putem atinge ceea
ce pãrea a fi la ani luminã depãrtare ºi putem
cunoaºte ceea ce era imposibil de cunoscut. Putem strãbate spaþiile ºi veacurile
printr-un zbor purtat nu de aripi ci de libertatea de noi înºine, prin imponderabilitatea
faþã de gravitatea firii pãmânteºti, pentru cã
noi suntem pãrtaºi prin dragoste la tot ceea
ce ideea de Dumnezeu implicã. Noi suntem
creaturile privirii spre sus!
Zborul cãzut între aripi (8)
Fiinþa privirii de sus
Fãrã perspectivã din Dumnezeu, gândurile noastre sunt paºaportul nostru spre
þara morþilor, certificatul de deces scris
pentru noi nãscuþi, este carul pus înaintea
cailor, este zãmislirea rãzboiului, este
moartea strigatã la spartul nunþii.
Privitã cu ochiul liber, lumea poate apãrea
ca un evantai de culoare, de sunet, de forme
si miresme, ca o armonie a tuturor acestora
cântatã spre deliciul privitorului, ori ca un
mecanism desãvârºit, în care toate detaliile
dovedesc funcþionalitate de necomparat, ca
o entitate de sine stãtãtoare menitã sã existe
fãrã efortul de a exista ºi fãrã finalitate prin
ea însãºi. Atunci când omul devine parte din
acest context, totul devine infinit mai complicat. Ceea ce apãrea a fi fãrã finalitate sau
sens devine dintr-o datã un întreg cu o bine
definitã finalitate ºi cu un sens deseori în
conflict cu sensul pe care noi îl atribuim existenþei noastre. Observaþi cã am început articolul cu privitã cu ochiul liber. Mã refer
aici nu la lipsa mijloacelor care amplificã puterea de percepþie a simþurilor, ci la a privi
liber de aceste simþuri, a discerne cu un ansamblu de repere existent dincolo de noi înºine, existent în mintea ºi inima Creatorului. Astfel de repere ne apropie cu adevãrat
de o cunoaºtere care îmbogãþeºte spiritul,
care înnobileazã sufletul ºi smereºte inima, o

cunoaºtere menitã pentru cei zãmisliþi sub
cununã, în misiunea nobilã de a dezlega taine.
În articolul precedent am scris despre om
ca o fiinþã a privirii spre sus pe când azi
vom privi înspre omul ca o fiinþã a privirii de
sus. Existã ceva unic, privitor la fiinþa umanã, atât în ceea ce priveºte relaþia cu sine însuºi cât ºi în relaþia lui cu mediul în care a
fost creat. Ceva din starea lui de acum pare a
fi o ruina a unei citadele arhaice de o frumuseþe încã neegalatã. Cel care cunoºtea dupã
nume constelaþiile universului, firele de iarbã,
mulþimea de necuprins a plantelor, vietãþile
de pe pãmânt, de sub pãmânt, din aer ºi din
ape, a ajuns cumva sã nu mai poatã deosebi
stânga de dreaptã. Înglodat în noroiul relativismului, ameþit de propriile lui plãsmuiri,
gonit din chiar sinele lui prin servitudinea
pe care o aduce celor care îi vor libertatea
eradicatã din rãdãcini, omul a ajuns sã fie ca
o stâncã în calea sãpãtorului de fântâni, un
flãmând pe un munte de pâine, un împãrat
care merge pe jos ducând de frâu calul pe
care cãlãreºte cel menit sã-i fie serv... El cautã
ordinea în haos, el separã florile de culoare,
alungã melodia din muzicã, se supune de
bunãvoie celui menit sã-i fie rob, laudã nimicnicia ºi proslãveºte hidoºenia cu titluri care
se cuvin sublimului. El renunþã la divinitate,
glorificã neputinþa, scuzã fãrãdelegea, neagã
tot ceea ce i-ar putea aduce adevãrata împlinire. Mintea lui atrofiatã sub miasmele dogmelor de toate felurile, nu numai cã este incapabilã de a cuprinde realitatea dar îl împiedicã
chiar ºi la o bunã convieþuire cu ea. Jalnic,
jalnic, jalnic!
Ce este omul, ca sã Te gândeºti la el?
ªi fiul omului, ca sã-l bagi în seamã? 5. Lai fãcut cu puþin mai prejos decât Dumnezeu,
ºi l-ai încununat cu slavã ºi cu cinste. 6. Iai dat stãpânire peste lucrurile mâinilor
Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: 7.
oile ºi boii laolaltã, fiarele câmpului, 8.
pãsãrile cerului ºi peºtii mãrii, tot ce
strãbate cãrãrile mãrilor. ( Ps 8:4-8)
Nu-i aºa cã nu este greu de observat cât
de departe a ajuns omul de menirea pentru
care a fost alcãtuit? Ce minunat ar fi dacã
actul nostru de introspecþie ar începe de la
versetele de mai sus! Ce schimbare de perspectivã, ce schimbare de inimã ºi de atitudine s-ar produce!
Privesc înlãuntrul meu ºi mã întreb unde
a fugit omul acesta din mine? A existat el
vreodatã?
Observaþi tonul de lamentare pe care fãrã
voie îl adaptez atunci când privesc în mine
prin chiar mine însumi? Eu mã vãd ca o ruinã
a unei citadele de o frumuseþe încã neegalatã
pe când Creatorul meu mã vede ca pe o creaturã asemenea Lui, menit pentru cinste ºi
slavã, menit sã fie stãpân peste tot ceea ce
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þine de realul lui. Privesc prin ochii mei ºi
rostesc astfel împotriva mea judecãþi de condamnat. Cine sunt eu sã judec creaþia lui
Dumnezeu? Tot ceea ce pot judeca în mine
este destrãbãlarea care m-a îndepãrtat de
ceea ce sunt menit sã fiu ºi asta nu privind
prin ochii mei ci prin ochii Celui care mã
cunoaºte aºa cum sunt. Domnul cunoaºte
pe deplin claviatura complicatã a inimii mele,
El ºtie sã cânte din mine simfonii de un farmec
pe care doar cerul îl poate cuprinde. El cunoaºte lãuntrul meu mai bine decât mine însumi, el ºtie cã piatra de preþ pe care el a puso în mine nu poate putrezi. Trebuie doar ca
eu sã mã dau la o parte pentru ca El sã arate
pãmântului ºi cerului slava ºi cinstea cu care
m-a împodobit. A privi în adâncul tãu prin
ochii tãi poate fi deseori un sacrilegiu, a te
privi de sus, prin ochii Lui este un fel de a
repune divinitatea din tine la locul ei. Ei bine,
acesta ar fi doar un început. Aceeaºi privire
de sus, va spune inimii mele despre semenul
meu, despre vecinul meu de la dreapta ºi cel
de la stânga, despre fratele meu de alãturi ºi
despre cel departe... Gura Lui va rosti cu buzele mele: Te iubesc cu o iubire veºnicã!
Cine ºtie? Poate cã însãºi naºterea din nou nu
este altceva decât aceastã minunatã schimbare de perspectivã. Poate cã tragedia lipsei
de dragoste care se petrece azi este doar legatã de felul nostru de a privi, deci a cunoaºte.
A privi înspre sus fãrã a privi de sus este
asemenea cu a asculta fãrã sã auzi sau a privi
fãrã sã vezi. A privi spre Dumnezeu ne ajutã
sã ºtim despre El, a privi prin Dumnezeu ne
ajutã sã-L cunoaºtem pe El. A privi de sus, a
privi prin Dumnezeu înseamnã recunoaºterea
divinitãþii în fiecare din semenii mei, înseamnã
angajare prin dragoste în efortul de face ca
slava ascunsã în ei sã fie descoperitã, înseamnã cu adevãrat, luarea cu asalt a Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Slava lui Dumnezeu stã în ascunderea
lucrurilor, dar slava împãraþilor stã în cercetarea lucrurilor.
Vânturile ºi valurile gândirii umane, fãrã
perspectiva din Dumnezeu, îndepãrteazã limanurile, distrug popasurile, grãbesc eºuãrile pe insule pustii, apropie disperarea, îndepãrteazã cerul, ele înstrãineazã pe cei apropiaþi, nasc singurãtatea, descoperã fosilele ºi
îngroapã pietrele rare, golesc cuvintele de
sensul lor ºi umple nonsesnsul cu cuvintele,
mutã strada în paturile nupþiale, aduc lumea
în biserici ºi închid cerul pentru lume... Fãrã
perspectivã din Dumnezeu, gândurile noastre sunt paºaportul nostru spre þara morþilor,
certificatul de deces scris pentru noi nãscuþi,
este carul pus înaintea cailor, este zãmislirea
rãzboiului, este moartea strigatã la spartul
nunþii. Niciodatã, mai mult ca azi, n-a fost
mai rar omul privirii de sus.
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Adrian BOTEZ

O carte pentru vremuri viitoare:
Educa]ia permanent#. Paradigma
filosofic# [i pedagogic#,
de Florinel Agafi]ei
...Avem în faþã o carte care,
deocamdatã, în climatul actual,
de ignoranþã educaþionalã ºi culturalã generalizatã ºi de mizerie
moralã, socialã ºi fizicã contaminantã, pare a veni dintr-un viitor
teribil de îndepãrtat. Este vorba
de onesta, conºtiincioasa ºi cutezãtoarea (din punct de vedere
intelectual) carte a sanscritologului, omului de culturã, romancierului ºi jurnalistului focºãnean, Florinel Agafiþei1 : Educaþia permanentã. Paradigma
filosoficã ºi pedagogicã.
Autorul este perfect conºtient
de valoarea cãrþii sale (dar ºi de
precaritatea receptãrii ei, într-un
climat bruiat cumplit de factorul
politico-demagogic, în care Legea Educaþiei a devenit subiect
de ping-pong propagandisticopartinic, ºi vocile autorizate, în
domeniu, n-au nici cea mai micã
ºansã a se face auzite!): Noutatea demersului e legatã, pe de o
parte, de perceperea fenomenului educaþional prin prisma paradigmei filosofice, din cele mai
vechi timpuri ºi pânã în contemporaneitate, iar pe de altã parte, de înþelegerea necesitãþii
globalizãrii educaþiei permanente în România, ca modalitate
de metamorfozare realã a mentalitãþii întregii naþiuni, fapt ce
s-ar putea repercuta pozitiv asupra dezvoltãrii în ansamblul ei,
la uin moment dat (cf. Cuvânt
înainte, p. 9).
Dupã opinia noastrã, tocmai
globalizarea aceasta deºucheatã ºi perversã (de la care autorul pare a trage reale nãdejdi...),
globalizare cu finalitate strict
economico-financiarã, este cauza pentru care atât educaþia, cât

ºi însãºi cartea dlui Florinel
Agafiþei sunt...victime sigure ºi
tragice!
...Lucrarea urmãreºte, în paralel, evoluþia gândirii filosofice
ºi a atitudinilor pedagogice, trãdând, astfel, un interes ascuns,
pentru evidenþierea legãturii dintre atmosfera de gândire a unei
epoci ºi rezultatele aplicate, în
mediul ontologic uman - în chip
de acþiune pedagogicã. Filosofia, deci, în viziunea dlui Florinel
Agafiþei, nu trebuie sã fie joc
steril, ci premiza aplicãrii principiilor într-o conformaþie sociospiritualã, specificã fiecãrei epoci
de evoluþie a Duhului pe Terra.
ªi, totuºi, în cele din urmã, rezultã, subteran (fãrã voia autorului!), cã existã legãturi indisolubile ºi indiscutabile, între epocile de evoluþie a Duhului educabil al umanitãþii terestre: pare
cã un plan major (propus, oferit
iniþial, de...cineva!), transcendent, este privit, în împlinirea lui...
sinusoidalã! Nu existã pedagog
ori filosof modern sau chiar contemporan, care sã nu trebuiascã
a prelua (fie ºi... negator!) principii ale... antichitãþii educaþionalfilosofice!
...Chiar de la început, din Introducere, autorul defineºte
conceptul de educaþie permanentã (spre a nu fi confundat
cu cel de învãþare continuã!),
din punctul sãu de vedere, care,
de data aceasta, coincide cu al
nostru ºi cu logica ºi bunul-simþ
comun: Din punctul nostru de
vedere, educaþia permanentã,
pentru a putea izbândi, ca ºi
concept pus în aplicare, trebuie
sã se bucure de un cadru legal
ºi financiar corespunzãtor, me-

nit a impune în planul realitãþii
concrete, ceea ce se aflã în spaþiul ideatic (...). Educaþia - continuatã dupã perfecþionarea
ºcolii - nu trebuie confundatã
cu perfecþionarea profesionalã,
care este doar o laturã a acesteia, realizatã prin reciclare,
adeseori (...) Simpla reciclare,
din cinci în cinci ani, întocmitã
adeseori de formã ºi înþeleasã
ca o altã obligaþie la locul de
muncã, nu va servi prea mult
cadrului didactic, mai cu seamã
dacã ºtie cã pânã ºi aceasta presupune o altã formã de control
a standardului profesional, pe
linie ierarhicã etc. ªi, firesc, dl
Florinel Agafiþei dã exemplul Japoniei, în care tocmai conºtiinþa
necesitãþii vitale a educaþiei permanente a produs ieºirea din marasmul nenorocirilor celui deal doilea rãzboi mondial ºi a
produs o explozie extraordinarã,
atât în plan economic, cât ºi al
demnitãþii spirituale (duhul samurailor n-a apus!), care impun
Japonia, pe plan mondial, ca pe
o forþã nu doar redutabilã, ci ºi
misterioasã, de neînvins - tocmai
pentru cã este convinsã, pânã în
ultima fibrã a fiinþei ei naþionale
(...iar nu neapãrat... globaliste...!), de ceea ce face: educaþia permanentã a unui popor
întreg!
...ªi urmeazã o demonstraþie
credibilã, în patru capitole, despre cum conceptul ºi realitatea
fiabilã a educaþiei permanente
au migrat, dinspre Orientul
Antic (India Vedelor, China lui
Confucius, Japonia lui Nichiren
ºi a manualului de educaþie Teikin-orai/Manualul învãþãmântului de familie) cãtre ...Europa.

...Evident, nu este o surprizã,
pentru noi, faptul cã sanscritologul harnic ºi înverºunat, care este
dl. Florinel Agafiþei, considerã
orientalismul (în Capitolul I) la
modul exclusivist, în legãturã cu
educaþia: Va fi fost Zarathustra
- ca ºi Zalmoxis - aproape contemporan cu Buddha, printre
alþi mari educatori ai omenirii,
dar nici unul, nici celãlalt n-au
reuºit cu învãþãturile lor sã depãºeascã mileniile, aºa cum a
putut s-o facã Buddha. Noi,
însã, suntem absolut convinºi cã
superioritatea moralã a iranienilor/perºilor, manifestatã în antichitate, ca ºi în zilele noastre,
se trage nu dintr-o neputinþã, ci
dintr-o biruinþã (secretã, poate...!) a sistemului de educaþie
ºi de revelaþie zarathustric. La
fel, nu putem sã ne lãsãm deloc
convinþi cã isihasmul, practicat,
egal, la Muntele Athos ºi în Rusia, ca ºi în monahismul românesc
de frunte, nu este cel puþin egalul
învãþãturii buddhiste. În definitiv, noi credem cã, în cartea de
faþã, se uitã, premeditat, cã aveam de-a face cu un continent...
continuu, EURASIA (zalmoxienii, se ºtie, credeau în metempsihozã, iar Ion Creangã, dupã opinia lui Vasile Lovinescu2, era un
iniþiat zalmoxian al Kogaionului...), iar ruptura de azi este
una voitã/doritã, de forþe politice
mai mult sau mai puþin oculte
(ocultate de ignoranþa noastrã!),
ale planetei Terra... A se vedea,
spre exemplu (dar exemple pot fi
date ºi din China, ºi din India etc.,
a se vedea asemãnarea frapantã
între cuvintele sanscritei ºi cele...
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româneºti/trace!) civilizaþia ainu,
din Insula Hokkaido, pe care
yayo-ii au neglijat-o/ignorat-o (ºi
urmaºii lor nu se dezmint!) CU
PREMEDITARE!!! Istoria se
falsificã permanent, de sute ºi,
poate, chiar mii de ani, cu o reacredinþã harnicã ºi cu o încãpãþânare ºi erudiþie...demne de
o cauzã mai bunã...
Pânã nu demult, nu a interesat pe nimeni originea acestor
bãrboþi blonzi, ainu. Nu s-au
fãcut cercetãri cromozomiale
PCR, pentru cã nimeni nu a fost
interesat sã cheltuiascã suma
de 5-10.000 de dolari pentru a
afla adevãrul, iar statul japonez
de azi preferã sã-i ignore chiar,
ºi asta spre binele istoriei lor!!!
Antropologul american Carleton Coon îi considerã pe caucazienii sosiþi în urmã cu 5.000 de
ani ca având aceeaºi origine cu
cei care au ocupat insulele Kurile ºi Aleutine (devenind nici
mai mult, nici mai puþin decât
primii descoperitori ai Americii), bazinul fluviului Amur ºi
Manciuria. Alþii îi considerã pe
aceþti ainu (carpato-dunãreni,
cum le spun eu) ca fiind cei care
au migrat peste toatã Asia, caucazienii care au sosit în Mongolia de azi ºi trecând peste
strâmtoarea Behring se rãspândesc pe teritoriul celor douã
Americi, teorie susþinutã de descoperirea în 1958, pe coasta
Ecuadorului, a unor vase ceramice asemãnãtoare cu cele ainu.
De ce nu, carpato-dunãrenii,
arienii, pelasgii, ainu ori cum
vreþi sã-i numiþi pe aceºtia ai
noºtri, sã nu fie aceiaºi sugeraþi
de Legenda Omului Alb,
Bãrbosul blond care a sosit în
Mexic (n.n.: acel celebru Quetzalcoatl - Zeul Alb al Luminii ºi al
Învãþãturilor Benefice ºi Secrete3 ! - care a plecat, dupã iniþierea, poate chiar ÎNTEMEIEREA! amerindienilor, spre RÃSÃRIT!!!) ºi Peru cam în aceeaºi
perioadã, cu 5.000 de ani în urmã. Aparent, ºi carpato-dunãrenii ainu, atunci când au invadat Japonia, au întâlnit o
populaþie cunoscutã drept Cultura Jomon, yayoi-ii veniþi de
prin Coreea în jurul anului 300
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d.H., ainu au fost împrãºtiaþi,
decimaþi sau, mai corect spus,
asimilaþi, japonezii aducânduºi cu mare dificultate aminte
despre «acei oameni albi», pe
care i-au gãsit pe insulele ocupate acum de ei. Aproximativ
14.000 de ainu mai trãiesc ºi în
ziua de azi în mici sãtucuri de
pe coastele insulei Hokkaido,
dar interesul ºtiinþific, în ceea
ce priveºte originea acestora nu existã! - ºi se pare cã nu pasioneazã pe nimeni. ( ) Japonezii au fost ºi au rãmas ºi azi
un popor foarte rasist, închistaþi în castele lor sociale.( )
Azi, ainu trãiesc izolaþi în
sãtucurile lor, zbãtându-se sãºi pãstreze identitatea, limba,
dupã cum ne spune acelaºi Patrick Smith. Soarta lor ne aminteºte de aceea a nativilor americani, care se pierd treptat,
natural, prin rezervaþiile din
Statele Unite. Japonezii obiºnuiþi îi considerã pe oamenii ainu
nimic altceva decât un parc de
atracþii. Ce-i uimeºte cel mai
mult pe aceºtia sunt caracteristicile fizice deosebite de ei: figura distinsã ºi cizelatã, unii din
ei având chiar ochii albaºtri. Începând din secolul XIX d.H.,
oamenii ainu au adoptat vestimentaþia tradiþionalã japonezã.
Limba lor nu a fost studiatã, fiind consideratã de cercetãtorii japonezi: de neclasificat !!!
( ) Dacã astãzi maºina de
PCR costã câteva mii de dolari
ºi are mãrimea unui cuptor cu
microunde, se preconizeazã ca
în viitorul apropiat mãrimea
unui asemenea aparat sã nu o
depãºeascã pe cea a unui
palmtop computer (computer ce poate fi þinut în palmã).
Acest lucru ar permite transportarea sa în locurile de cercetare, informaþiile culese putând
fi apoi analizate cu ajutorul
computerelor specializate ce
comparã datele introduce cu mii
de alte amprente genetice mitocondriale specifice diferitelor
rase ºi civilizaþii. Vã spun toate
acestea pentru a vã întredeschide o uºã spre viitorul apropiat
al arheologiei moderne. Aºa cã,
Oamenilor ainu carpato-dunã-

reni, mai aveþi de aºteptat.
Dacã nu veþi dispãrea, pânã
când cineva va fi interesat de
civilizaþia voastrã. A noastrã!
(s.n.) - cf. Napoleon Sãvescu, Istoria neºtiutã a românilor, cap.
Ga-Ramanii carpato-dunãreni,
cuceritori ai Affricii de Nord ºi
Asiei, în revista online Dacia,
www.dacia.org.
***
...Sã revenim, cu folos, la
cartea dlui Florinel Agafiþei.
Se trece la Grecia Anticã:
Socrate (cu celebra sa moºiremaieuticã a Duhului uman),
Platon, Aristotel - care, în viziunea (îndreptãþitã! - dar, în actualele condiþii spirituale, total degradate, ale Terrei - aparent utopicã...) a autorului, ar trebui sã
devinã contemporanii noºtri, din
punct de vedere intelectual: Socrate era încredinþat cã omul
este imaginea pãmânteanã a
unui model exemplar ce fãcea
parte dintr-o prestabilitã ordine metafizicã, de unde ºi încrederea nelimitatã în posibilitãþile acestuia de a se cunoaºte
profund pe sine ºi, astfel, a se
putea metamorfoza în spiritul
toleranþei, lebertãþii, cugetãrii,
iertãrii aproapelui. Socrate pune un accent deosebit pe virtute
ºi predarea acesteia.
...Nu gãsim acoperirea în realitate a afirmaþiei de la pagina
31: Platon (...) a avut ºansa ca
sã înveþe la picioarele maestrului Socrate, pe care, fãrã îndoialã, l-a ºi întrecut în mãreþia
cugetãrii. Nimeni nu poate
proba cã Platon l-ar fi întrecut
în mãreþia cugetãrii sau nu pe
Socrate, atâta vreme cât Socrate,
ca ºi Hristos, a practicat învãþãmântul/învãþarea prin oralitate,
N-A LÃSAT SCRIS NIMIC! ªi
n-a avut decât un... evanghelist, pe Platon...Socrate e un fel
de...creaþie ideaticã a evanghelistului Platon (cum, poate,
într-un alt sens al conceptului de
creaþie ideaticã, ºi Hristos...!).
De aceea, sunt ºi azi unii care
chiar îi contestã, lui Socrate,
existenþa realã...!
...De asemenea, se trece cu
vederea cã, prin Aristotel, se produce fenomenul de pietrificare,
de uitare a tainelor inefabile ale
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Duhului (ESTE UITAT MITUL!!!)
- ºi, deci, începutul cãderii în
materialism...
...Urmeazã aventura prin Evul
Mediu (Capitolul al II-lea), cu
îndeobºte, dublã þintire a privirii
- spre Viaþã - repere, ºi spre
Opera pedagogicã ºi filosoficã: Albertus Magnus (la care
se face doar o privire rapidã asupra vieþii...), Toma dAquino
(pedagogul creºtin: În ecuaþia Dumnezeu-magistru-discipol poate interveni, ca intermediar, adeseori, ÎNGERUL,
capabil, el însuºi, de a transmite
anumite cunoºtinþe învãþãtorului - cf. Toma dAquino - pedagogul creºtin, p. 49), Erasmus
din Rotterdam (vãzut/investigat
ca filosof ºi ca pedagog: Omul
nu se naºte, ci devine, iar devenirea lui se realizeazã doar prin
educaþie - cf. Erasmus - pedagogul, p. 53).
...Urmeazã, în Capitolul al IIIlea, Perioada modernã, care începe cu autorul ceh al conceptului de Pansofie, dezvoltat explicit în Didactica Magna - Jan
Amos Comenius (1592-1670),
membru al sectei Fraþii Moravi
(e necesarã educarea omului
în spiritul armoniei universale,
înþelegerii faptului extraordinar cã el însuºi face parte dintrun mare întreg, unde e necesar
sã seintegreze respectând niºte
legi organice dinainte date,
aprioric funcºionale - cf. Pansofia - concepþia filosoficã asupra pedagogiei, p. 59, sau: arta
universalã de a învãþa pe toþi,
totul - se poate realiza dacã se
vor înfiinþa ºcoli în toate aºezãrile rurale ºi urbane - cf.
idem, p. 62), se continuã cu John
Locke (1632-1704: el cerceteazã, permanent, problema raportului intelect-simþuri - cf.
John Locke - paradigma filosoficã, p. 65 - ºi: Ideea
pedagogicã pricipalã a lui
Locke pare sã porneascã de la
Platon, care susþinea cã, dacã
un lucru este util, atunci este ºi
frumos (...) Omul este, totuºi, o
fiinþã educabilã - cf. John
Locke - pedagogul, p. 67) ºi Immanuel Kant (1724-1804), cel care
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aborda, în actul transmiterii
cunoºtinþelor, metoda socraticã, cu precizarea cã interlocutorul cãruia i se adresa nu era
altã persoanã, ci el însuºi (...)
Disciplina, ca sã dea roade,
trebuie sã fie dublatã de instrucþie (...) altfel,,, se produce
apariþia inºilor dezorganizaþi,
a spiritelor brute (cf. Kant ºi
Spiritul socratic, p. 72) , cu JeanJacques Rousseau (1712-1778) ,
cel mai mare pedagog iluminist,
autorul revoluþionarului tratat de
educaþie - Emil sau despre educaþie - dar care... ºi-a dat toþi copiii (rezultaþi din legãtura cu o femeie de condiþie socialã joasã)
la orfelinat! - ºi ar fi trebuit sã se
încheie, oarecum apoteotic, cu
Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827, cel care afirmã, în
lucrarea Cum îºi învaþã Getruda
copiii: În limbaj se gãsesc, de
fapt, adunate toate rezultatele
progreselor omeneºti ºi, pentru
a ne încredinþa despre aceasta,
ne vom lua dupã urmele acestor
progrese, ajutându-ne de psihologie - cf. Pestalozzi ºi pedagogia copilului, p. 81) ºi cu Herbert Spencer (1820-1903) - ...dar
suntem surprinºi sã vedem finalul epocii moderne sub semnul unor mai modeºti filosofi ºi
pedagogi, precum Alfred Binet
(1857-1911) ºi Emile Durkheim
(1858-1917) - acesta din urmã,
însã, având mãcar meritul întemeierii sociologiei... Criteriul cronologic nu echivaleazã, din pãcate, în ce priveºte strãlucirea rezultatelor, cu criteriul evoluþionist; e greu de spus unde stã
hiba: omenirea europeanã
nu evolueazã suficient de repede
(nu e suficient conectatã la ritmul temporal), sau timpul modern nu este decât expresia,
din ce în ce mai joasã, a epocii
Kali-Yuga?!
...Poate cã rãspunsul s-ar
vrea sugerat în Capitolul al IVlea - care:
1-începe cu Eduard Spranger
(1882-1963, cel ce afirmã, ferm,
educaþia prin culturã: Spranger este adeptul susþinerii ideii
existenþei moºtenirii genetice,
care funcþioneazã de la caz la
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caz; el afirmã cã un artist poate
fi educat în interiorul unei instituiþii ºi poate fi instruit în
funcþie de domeniul abordat (...)
arãtându-i-se care sunt trãsãturile estetice dupã care trebuie
sã se coordoneze în conceperea
operei; acestea nu ar fi posibile
dacã cel care pretinde sã ajungã artist nu se naºte cu o structurã esteticã menitã a-l sprijini
în idealul devenirii personale
- cf. p. 101, ultima afirmaþie a
lui Spranger fiind, în esenþã, un
truism!),
2-continuã cu Maria Montessori (1870-1952), o liberalistã
destul de ilogicã, dar, probabil,
tocmai de aceea, pe placul mondialiºtilor contemporani, distrugãtori de educaþie REALÃ!!!
(Montessori pune accentul pe
necesitatea inducerii ideii de
independenþã a copilului, în tot
ce realizeazã acesta - cf. p. 105,
afirmaþie care aminteºte de aberaþiile, îngurgitate de copii, prin
citirea romanului Robinson
Crusoe, al lui Daniel Defoe, unde
Robinson Crusoe poate fi independent de civilizaþia europeanã,
cât poate fi ºi un pasager urcat
într-un tren supraaglomerat! ...dar cum sã cultivi mai bine egoismul ºi iresponsabilitatea, decât
prin iluzia...independenþei copilului, de parcã acesta s-ar putea
educa dupã...maºini!)...,
3-...ºi se sfârºeºte cu atipicul
pedagog (potrivit, prin metodele
ºi viziunea sa filosoficã, doar
realitãþilor postrevoluþionare din
Rusia sovietizatã, a anilor 20...!)
Anton Semionovici Makarenko
(1888-1939).
...Probabil (ºi autorul îmi confirmã aceastã raþiune de structurare semanticã a textului) cã Mariei Montessori îi este conferitã
importanþa din text, tocmai pentru a se reliefa antiteza dintre liberalismul educaþional ºi metodele constrângãtoare ale lui
Makarenko...
...De ce, oare (ne întrebãm
noi), dacã tot se pãtrunde adânc
în secolul al XX-lea, se omite revoluþia efectivã (cu orizonturi extrem de interesante!), în viziunea
asupra Duhului Educabil, pe care
o aduce ªcoala/Pedagogia
WALDORF (prin conceptul de

copil-sãmânþã!), experiment
iniþiat de Rudolf Steiner - ºi nu
total necunoscut în România
postdecembristã, ba chiar cu rezultate notabile (spre exemplu, la
Turda sau Iaºi)4 ?!
...Lucrarea dlui Florinel Agafiþei este nu doar meritorie, ci ºi
o temerarã operã de pionierat.
Admirabilã, din multe puncte de
vedere (prin puterea de sintezã,
dar ºi prin accentuatul spirit critic!). Este o ademenire a omului
terestru, ca fiinþã conºtient-responsabilã (sperãm, din toatã inima!), recapitulativã, resintetizatoare ºi evolutivã (chiar dacã...
exasperant de sinusoidal!), cãtre
niºte zone deosebit de sensibile,
de o importanþã capitalã, pentru
continuarea (sau extincþia!) vieþii
umane, pe planeta Terra.
Cum am spus de la început: o
lucrare/carte pentru vremuri
viitoare... - dar nu numai în
sensul cã (bãnuim noi) nu va fi
cititã (cu real interes) de prea mulþi contemporani, ci ºi în sensul
cã, dacã problemele ridicate în
aceastã carte nu vor fi luate în
seamã, cât de degrabã, ºi dezbãtute serios (de cât mai mulþi
ºi competenþi-responsabili locuitori tereºtri!) ºi nu vor avea
parte de soluþionãri ferme ºi
extrem de profesioniste, viitorul
Terrei Umane este într-un
pericol de moarte!!!
...Evident, ea/lucrarea autorului-pionier va trebui sã continue, sã se completeze ºi aprofundeze, prin paginile unor cãrþi/
lucrãri viitoare.
1
Florinel Agafiþei, Educaþia permanentã. Paradigma filosoficã ºi
pedagogicã, Ed. Zigotto, Galaþi, 2010
2
Cf. Vasile Lovinescu, Creangã
ºi creanga de aur, Ed. Rosmarin,
Buc., 1996, Incantaþia sângelui, Ed.
Institutul European, Iaºi, 1993,
Dacia Hiperboreanã, Institutul European, Iaºi, 1994.
3
Quetzalcoatl (ªarpele înaripat) este zeul suprem în mitologia
aztecã. El este întâlnit însã ºi în celelalte mitologii din Mezoamerica ºi
este înfãþiºat de cele mai multe ori ca
un gigantic ºarpe cu pene, dupã cum
ne aratã ºi numele. Semnificaþia
adevãratã ºi atributele lui Quetzalcoatl variazã de la o civilizaþie la alta.
De obicei el este asociat cu steaua
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dimineþii, în timp ce fratele sãu geamãn, Xolotl, este personificarea
stelei amurgului. În realitate steaua
dimineþii este aceeaºi cu cea a înserãrii, fiind însãºi planeta Venus, dar
aztecii credeau cã sunt douã astre
diferite. În calitatea de zeu al luminii
matinale, Quetzalcoatl a primit titlul
de Tlahuizcalpantecuhtli, ceea ce
înseamnã stãpânul stelei zorilor.
Quetzalcoatl este cunoscut ca inventatorul cãrþilor ºi a calendarului, ca
cel care a dat oamenilor preþiosul porumb, dar ºi ca un simbol al morþii ºi
al învierii. El era ºi stãpânul preoþilor
azteci, iar numele lui era folosit drept
titlu pentru marele preot. Majoritatea credinþelor religioase ale mezoamericanilor includ mitul succesiunii
ciclice a lumilor. De aceea ei credeau
ca actuala lume în care trãim este a
cincea din câte au existat, cea dinaintea ei fiind distrusã de potop ºi
flãcãri. Quetzalcoatl este zeul creator al lumii noastre, pe care a fãurito din oasele fiinþelor anterioare, luate
din lumea morþilor, Mictlan. El a fost
ajutat de zeiþa Cihuacoatl ºi ºi-a sacrificat propriul sânge pentru a lipi
între ele oasele.Naºterea lui Quetzalcoatl ºi a fratelui sãu Xolotl a fost
una neobiºnuitã. Cei doi au fost
aduºi pe lume de zeiþa virginã Coatlicue. O altã legendã susþine cã zeul
a avut doi pãrinþi: mama lui a fost
Xochiquetzal, iar tatãl, Mixcoatl.
O poveste aztecã ne spune cã
Quetzalcoatl a fost odatã ispitit de
zeul tentaþiei, Tezcatlipoca, sã
întreþinã o relaþie intimã cu o preoteasã virginã. Din cauza remuºcãrii,
el s-a sinucis dându-ºi foc, iar inima
lui a devenit steaua dimineþii, Tlahuizcalpantecuhtli - cf. Wikipedia.
4
ªcoala/Pedagogia Waldorf:
Sistemul de educaþie ºi învãþãmânt
alternativ Waldorf este o creaþie a
pãrintelui antroposofiei, Rudolf
Steiner - 1861-1925.( ) Pentru început, este criticatã denumirea de
pedagog, deoarece, în traducere
exactã, ar însemna conducãtorul
bãiatului, ceea ce ar exclude fetele
din învãþãmânt, conform concepþiei
platonice exprimatã în dialogul
Statul. Criticând punctul de vedere
platonic, Steiner acuzã pedagogia de
pânã la el de necunoaºterea omului
ca întreg, de contradicþiile masculinfeminin, cu implicaþiile ulterioare ale
structuralismului lui L. Strauss, care
urmau sã fie anulate în ºcoala Waldorf, atât în ceea ce priveºte elevii,
cât ºi profesorii - cf. ªcoala Waldorf, de Preot Dan Bãdulescu.
Apãrut în Icoana din adânc, an
1 nr. 1, 1-30 noiembrie 1997. Publicat în Ortodoxie ºi Erezie.
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Emil BUCURE{TEANU
Aceastã împerechere de cuvinte legatã
de moartea lui Adrian Pãunescu reflectã un
fapt real: bardul de la Bârca a fost înmormântat, la Belu, la picioarele lui Eminescu. De la
aceastã aºezare a raclei cu trupul inanimat,
unii s-au grãbit sã-l aºeze alãturi, egal, ba chiar
mai mult, ºi din punct de vedere valoric al
operei literare. De reþinut, chiar dacã judecata
mea este abruptã ºi nu este a unui specialist
în domeniul literaturii, fãrã a diminua cu nimic
din calitãþile lui Adrian Pãunescu, el va rãmâne veºnic, ca poet, la picioarele lui Eminescu.
ªi este un merit, un mare merit sã se afle în
aceastã ipostazã. Mulþi din cei care azi practicã versificaþia, mai nouã sau mai veche ca
mod de exprimare, o mare parte dintre ei detractori ai lui Pãunescu, se pot considera fericiþi de pe acum, dacã istoria literarã îi va aºeza
la picioarele acestuia.
Desigur, se poate face comparaþie între
Eminescu ºi oricare dintre urmaºii lui în ale
poeziei, aºa cum se poate face comparaþie
între un leu ºi oricare dintre feline, sau între
a merge cu o maºinã de curse ºi, sã zicem, cu
o trotinetã, cã doar cu ambele obiecte se aleargã. Nu-l consider pe Pãunescu o trotinetã
în raport cu Eminescu, are ºi el destui cai
putere literari, dar sunt în primul rând de altã
naturã ºi nici atât de puternici, dar mai ales
eleganþi ca sã fie definiþi eminescieni.
Chiar dacã numele lor se terminã în escu,
sunt neaoº româneºti, amândoi au suferit
pentru neamul românesc, adevãr dedus din
cele ce au scris ca operã literarã, în fond aici
se aflã marea problemã a discuþiei, diferenþa
dintre ei este imensã. Eminescu este un filosof, un înþelept, Pãunescu este politician cu
profundã orientare spre social. Eminescu privind trecutul ºi prezentul a scris pentru posteritate. Pãunescu este un poet al prezentului. Eminescu este un poet al imanenþelor, al
profunzimii. Pãunescu este al fenomenelor,
al manifestãrilor vizibile, de suprafaþã. Filosoful mediteazã, creeazã lumi. Politicianul
acþioneazã, reparã, îndreaptã. Politicianul se
bucurã de onoruri, poate urca uºor pe culmi
ºi tot aºa de uºor poate sã cadã. Filosoful nu
este interesat de onoruri, se mulþumeºte cu
ce are în el. Politicianul are culoarea alamei.
Filosoful are patina timpului pe care o capãtã
doar metalele rare. Politicianul este trompetã.
Filosoful este vioarã. Filosofi genii sunt. Politicieni, încã nu. Eroi da, dar nu e cazul la Pãunescu. Eminescu ca poet-filosof este un geniu.
Pãunescu, dacã este sã-l asemui cu cineva, cu un alt poet, cred cã ne putem îndrepta
spre Maiakovski. Amândoi au cântat, elogiat
puterea, amândoi au fost comuniºti. Un studiu comparat al celor doi, creaþii ai unor regimuri asemãnãtoare, ar duce, cu siguranþã la
multe similitudini de atitudine, de manifestare, de gândire.
În comparaþia lui Pãunescu cu Eminescu

La picioarele
lui Eminescu
ºi susþinerii argumentului cã poate sta doar
la picioarele lui, aduc în discuþie ºi o altã
problemã, eternul ºi fascinantul sentiment al
iubirii pentru veºnica ºi inegalabila Evã. Pãunescu era un om cãruia îi plãceau femeile iar
trecerea lui prin patul mai multora, cu acte ºi
fãrã acte, ni-l prezintã doar ca un simplu mascul interesat, gest nobil, ºi de perpetuarea
speciei. Dacã spusele gurilor rele sunt adevãrate, putem spune cã aducerea pe lume a mai
multor urmaºi este un act de apreciat. Fizic ºi
intelectual, Pãunescu era un exemplar reuºit
pentru perpetuarea speciei cu urmaºi de calitate. Eminescu, din biografiile citite nu rezultã
cã ar fi un astfel de exemplar, dar nici nu cred
cã nu i-ar fi plãcut femeile, cã doar tot ce era
omenesc nu-i era strãin. Apoi prietenia cu
sturlubaticul de Nicã, cu poveºtile lui picante, ne dã posibilitatea sã face unele supoziþii
despre viaþa in amore în afara celor scrise.
Despre felul cum privea dragostea Eminescu
ne-o spune însã relaþia lui cu Veronica Micle.
Prin pasiune îl putem asemui cu Petrarca. Iubirea pentru ei era un cult, ceva transcendental, dincolo de bine ºi rãu, erau sentimente
transformate în frumos, înscrise în veºnicie.
Pãunescu a fost pãmântean, ºi numai pãmântean, nu a cãpãtat aripi pentru a se ridica la cer.
***
Prin intermediul televiziunilor, am vãzut
cã procesiunea înmormântãrii lui Pãunescu
a fost urmãritã de mii de bucureºteni. Se pune
întrebarea: Cine i-a adus pe aceºti oameni la
catafalcul poetului, sã-l petreacã pe strãzile
Capitalei pânã la mormânt? Cine cunoaºte
Bucureºtiul ºtie cã de la Ateneul Român ºi
pânã la Cimitirul Belu distanþa nu este de ici
colea. ªi au fost ºi oameni din þarã.
Sã fie dragostea de poezie atât de mare la
români?
Una din explicaþii este situaþia social-politicã a României din zilele de azi. Dupã alungarea lui Ceauºescu, populaþia României se
aºtepta nu numai la un surplus de alimente,
ci la înlãturarea minciunii, la obþinerea unei
libertãþi autentice. Fãrã teama de a greºi, þara
noastrã în aceºti 20 de ani de democraþie a
devenit un fel de paºalâc al Apusului. Mândria de om liber a românului este cãlcatã în
picioare. Doar cu câteva zile înainte de moartea poetului, delegaþia FMI se plimba prin
Cotroceni, prin Palatul Parlamentului ºi
Palatul Guvernului ca la ea acasã. În timpul
Revoluþiei, Pãunescu era huiduit.Dupã 20 de
ani are parte de o înmormântare de mare erou.
Românii ºi-au adus aminte cã Adrian Pãunescu, atât înainte de 1989, la Cenaclul Flacãra, în revista Flacãra, cât ºi dupã 1989, în
Parlament, în presã era purtãtor al ideilor de
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suveranitate, dreptate, libertate, vorbea în numele celor
mulþi. Pãunescu ºtia
ce vrea omul simplu. Acum când televiziunile au început sã sape în subsolul existenþei lui
ºi au descoperit cã
poetul are o avere
frumuºicã, de câteva milioane de Euro, ºi se
ºtie cã în România din scris nimeni nu trãieºte
bine, masca de om al dreptãþii va cãdea ºi românul, schimbãtor dupã cum îl ºtim, va trece
repede la injurii.
Un al doilea motiv ar fi de ordin pur literar.
Într-o perioadã de modernism ºi postmodernism, când poezia este alcãtuitã din fragmente disparate, când ermetismul este proclamat,
prin practicare, ca modalitate supremã de manifestare poeticã, când doar aºezarea în paginã ºi nu rima, ritmul sau muzicalitatea este
consideratã ca valoare esteticã, când se scrie
doar pentru iniþiaþi, Pãunescu a înþeles ce vrea
cititorul obiºnuit, a riscat, a mers contra curentului, contra criticii, a apelat la forme vechi,
clasice ºi a câºtigat. Faptul cã poeziile lui sunt
citite, sunt recitate, sunt cântate, ar trebui sã
dea de gândit criticii poetice. Nu numai calitatea esteticã conteazã ci ºi mesajul transmis.
Motivaþiile pentru care se acordã premiile
Nobel pentru literaturã, dacã le vom citi, vom
vedea cã se referã în primul rând la aspectul
social al operelor premiate. Herta Müller este
exemplu cel mai convingãtor.
***
Încã nu se rãcise bine, în timp ce unii îl ridicau în slãvi, alþii îl ponegreau, acuzându-l
de comunism, de slugã a lui Ceauºescu. Raportul Tismãneanu îl trece în rândul celor
care au susþinut dictatura. Pãunescu nu a
negat cã a fost un admirator a lui Ceauºescu
ºi sinceritatea lui trebuie apreciatã. Câþi nu
au slujit comunismul, cu un devotament poate
mult mai mare decât al lui Adrian Pãunescu,
iar acum au trecut cu toate bagajele în tabãra
anticomuniºtilor, ba chiar au pretenþii cã ar
fi fost dizidenþi. Dacã admitem ca adevãrat
faptul cã pãrinþii lui Pãunescu ar fi fost liberali
ºi ar fi suferit din aceastã cauzã iar el a devenit comunist ºi a avut de suferit din aceastã
cauzã, ironia sorþii este cã el a fost pus la
stâlpul infamiei de fiul unui fost comunist, ºi
nu unul oarecare, ci unul cu funcþii propagandistice importante. Pe lângã faptul cã era director la Editura politicã avea ºi funcþia de
profesor de socialism la Facultatea de Filosofie a Universitãþii Bucureºti.Aici l-am cunoscut, eu student fiind în anii cincizeci. Era
un dur, un bolºevic, un om al sovieticilor.
Fãrã îndoialã, copii nu rãspund de cele ce
fac pãrinþii, dar totdeauna beneficiazã de pe
urmele meritelor lor. Discut aceastã problemã
doar ca fapt divers ca sã se ºtie cine ne analizeazã istoria, cine ne pune þara la zidul infamiei ºi cât de parºivã este viaþa uneori.
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NOTE DE LECTUR{

Meleagul viselor ce trebuie \mplinite
sau
Monografia ora[ului Bolde[ti-Sc#ieni
de Cristian Petru B#lan

Cristian Petru Bãlan este
fiul lui Tãnase Bãlan (profesor)
ºi al Margaretei Bãlan (învãþãtoare - nãscutã Vasilescu). S-a
nãscut la Sibiu la 27 iunie 1936,
dar a locuit mai mult în Prahova
(la Ploieºti ºi Boldeºti-Scãieni).
Este cãsãtorit cu Dorina (nãscutã
Chivulescu) ºi are douã fiice,
profesoare: Codrina (profesoarã
de limbile italianã-francezã) ºi
Ozana (directoarea Muzeului
apelor din Chicago). În 1954, a
absolvit liceul Ion Luca Caragiale din Ploieºti, unde a fost
coleg de clasã cu pictorul Vladimir Zamfirescu ºi cu scriitorii Bujor Nedelcovici, Alexandru Sincu, Mihai Negulescu ºi Corneliu
ªerban. A urmat Facultatea de
Zootehnie din Bucureºti din
1956. ªi-a continuat studiile, absolvind Universitatea din Bucureºti, Facultatea de românã-istorie (1964), precum ºi Colegiul
Harry S. Truman din Chicago
(1989), cu bursã Pell Grant, pentru
cursuri de artã. În þarã, timp de
26 de ani, a fost profesor gradul
I de limba românã, limba latinã ºi
istorie, la diferite ºcoli generale
ºi licee din judeþul Prahova ºi a

fost directorul celei mai vechi
ºcoli din Ploieºti (ªcoala nr. 3).
În 1985 a emigrat politic cu familia în Austria, apoi în America,
la Chicago. Aici a lucrat ca asistent la Colegiul Truman, apoi ca
traducãtor pentru limbile francezã, spaniolã, portughezã, italianã
ºi rusã la douã mari companii
americane, succesiv. La Chicago
a înfiinþat prima emisiune de televiziune în limba românã ºi a editat pentru Academia RomânoAmericanã de ªtiinþe ºi Arte buletinele ARA. A fost corespondent al Vocii Americii ºi al Europei
Libere mai mulþi ani. Cristian Petru Bãlan este membru al Uniunii
Scriitorilor din România ºi al
Academiei Româno-Americane
de ªtiinþe ºi Arte, ºi este consemnat în diferite cãrþi ºi dicþionare
din SUA, Canada ºi din þarã.
(Date luate din interviul realizat
de scriitoarea ºi prezentatoarea tv
Adina Sas-Simoniak din Chicago).

Abordând diverse domenii
culturale, talent nativ, ce exceleazã în activitatea literarã (prozã,
poezie ºi dramaturgie), Cristian
Petru Bãlan reuºeºte sã ne surprindã (din nou) cu o frumoasã
monografie a satului copilãriei
sale, intitulatã: Monografia
oraºului Boldeºti-Scãieni,
având un subtitlu foarte expresiv
ºi anume: Meleagul viselor ce
trebuie împlinite, apãrutã la
Editura Premier, Ploieºti, în anul
2007. Din pãcate, cartea s-a epuizat încã de la lansare. Unul dintre
cititorii ei a fost regretatul Adrian
Pãunescu, cu care autorul se întâlnea destul de des în vizitele
sale anuale fãcute la BoldeºtiScãieni. Cartea i-a fost oferitã de
autor, cu autograf, dar se pare cã
în ciuda promisiunii sale cã va

scrie despre ea, regretatul Adrian
Pãunescu nu a mai avut suficient
timp pentru aceasta. Aº dori sã
fac, în primul rând, o precizare
legatã de modul în care pot sã
aduc la cunoºtinþa publicului, notele mele de lector, legate de prezenta monografie. Aº dori sã spun
cã, dincolo de valenþele sale ºtiinþifice, istorice, monografice,
enciclopedice, voi încerca sã
descopãr valenþele literare ale
cãrþii, tocmai cu scopul de a vã
stimula interesul pentru lecturarea ei. O astfel de prezentare a
monografiei, nu va scãdea cu nimic din exemplara valoare documentarã a cãrþii - care nici mãcar
nu poate face obiectul vreunei dispute sau polemici nefavorabile.
Scopul lucrãrii este cel de a
oferi comunitãþii oraºului Boldeºti-Scãieni o carte de identitate
a istoriei sale. De a rescrie încã o
filã din cartea de aur a neamului
românesc - ca stâlp de susþinere
a civilizaþiei europene - aºezat în
calea tuturor vicisitudinilor istoriei. Motivaþia autorului pentru
a scrie o astfel de monografie este
foarte puternicã ºi explicatã foarte clar, în cuprinsul cãrþii sale: Sa afirmat de multe ori cã orice
monografie dedicatã unei localitãþi este, de fapt, un capitol necesar al istoriei þãrii noastre.
Conºtient de acest adevãr, am
scris monografia localitãþii
Boldeºti-Scãieni cu un mare dor
ºi profund respect faþã de oamenii ei; am scris-o ºi pentru cã
sosise de mult timpul sã o scrie
cineva. Speram ca vreun bãºtinaº din partea locului se va apleca peste pagini sã o redacteze. Vãzând însã cã anii se scurg
cu repeziciune ºi cã nimeni nu
are timp sã se consacre unui

asemenea studiu nu prea simplu
de cãrat în spinare, am vrut sã
vãd dacã cineva din exil o poate
face iar acela am decis sã fiu
chiar eu. Nu am auzit pe nimeni
din exil sã mai încerce aºa ceva,
pentru cã în strãinãtate nu ai
toate datele la îndemânã ca în
þara ta.
Ar fi oarecum nepotrivit, din
partea mea, sã încerc sã detaliez
caracteristicile esenþiale ale unei
monografii, încercând sã demonstrez care sunt argumentele de
sprijin ale catalogãrii scrierii de
faþã ca monografie. Eu - personal
- o consider mai mult decât atât.
Cartea este o monografie, viu coloratã, prezentatã într-o manierã
de o certã valoare literarã, în care
se împletesc armonios contraste
epice, lirice ºi dramatice - evidente. Cu toate acestea, trebuie
reamintit faptul cã, spre reconfirmarea valorii scrierilor sale,
Cristian Petru Bãlan se bazeazã
în susþinerea documentãrii ºtiinþifice a lucrãrii, pe o observaþie:
pãtrunzãtoare ºi completã - verificatã, controlatã - colectivã, informatã ºi pregãtitã - intuitivã.
Iatã câteva dintre caracteristicile
observaþiei autorului în fundamentarea lucrãrii sale. Acestea
sunt de fapt ºi punctele forte ale
cãrþii, care-i conferã un plus de
valoare ºi de autenticitate. Dacã
ar fi sã comparãm acest tip de
observaþie, cu cel din literatura
de specialitate (metoda monograficã), atunci putem spune cã
autorul respectã caracteristicile
de bazã al observaþiei, necesare
unui studiu monografic (detaliat
de Dimitrie Gusti, în Opere, vol.
I, Ed. Academiei, 1968).
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Trebuie sã spunem cã metoda
monograficã insistã mai ales pe
obiectivitatea documentelor ºtiinþifice utilizate, fãcând din monografie o prezentare exactã a
vieþii comunitãþii pe care o studiazã. Rezultã - în general - un
document istoric, susþinut cu argumente ºtiinþifice dar (ºi este un
punct de vedere strict personal)
destul de rece ºi care nu poate fi
accesat cu o vãditã plãcere de
cãtre orice cititor. Monografia lui
Cristian Petru Bãlan este mult mai
mult decât atât. Dincolo de multitudinea de date (istorice, arheologice, antropologice, paleontologice, cosmologice, sociale, statistice), autorul reuºeºte sã însufleþeascã monografia, cititorul
sãu având de multe ori senzaþia,
cã însãºi cartea îi vorbeºte, întro limbã pe care o recunoaºte ºi
care nu poate fi altfel decât
aproape de sufletul tãu. Iatã în
acest sens, cuvintele autorului,
care dau cãrþii sale...viaþã. Cuvinte care picurã pe fiecare filã a
monografiei, lacrimile unui fiu
smuls de la pieptul mamei sale,
lacrimi îmbogãþite cu lumina desprinsã din sufletul sãu, plin de
dragoste cãtre semeni: ...vã declar aici tuturor cã, înainte de
toate, eu mi-s foarte mândru mai
ales de faptul cã sunt, în primul
rând, Român, cã indiferent de
limbile strãine pe care le vorbesc ºi în ce þarã trãiesc, am rãmas Român, cã voi fi Român ºi
voi muri Român, îndrãgostit nebuneºte de România, cu toate
plaiurile ei, cu toate luminile ºi
umbrele ei, mai mult ca de orice
altã noþiune materialã din
aceastã lume trecãtoare. Am fãcut totul pentru a dovedi acest
lucru. Însãºi cartea de faþã, pe
lângã multe altele pe care leam publicat, este tot o dovadã
a dragostei mele pentru Þara
Mamã din care m-am rupt. Dea lungul paginilor ei se poate
vedea clar nu numai preþuirea
mea aleasã pentru aceste minunate plaiuri prahovene, ci pentru tot poporul nostru, pentru
toatã cultura ºi istoria lui mãreaþã, plinã de glorii strãlucite,
chiar dacã aceste glorii au rãsãrit din sânge ºi din lacrimi ama-

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii
re ºi sfinte.
De asemenea, spre confirmarea celor expuse mai-sus, trebuie
sã amintesc cititorilor cã în Boldeºti-Scãieni se poate vedea cel
mai mare portret al lui Mihai Eminescu din þarã, pictat pe faþada
Casei de culturã din oraº, de cãtre Cristian Petru Bãlan ºi alte picturi religioase ale sale, aflate pe
faþada capelei de la cimitirul sectorului Scãieni. Toate aceste
opere plastice sunt reproduse
color în Monografia oraºului
Boldeºti-Scãieni. Aº dori sã vã
reamintesc importanþa istoricã a
oraºului, unde a fost înfiinþat Falansterul de la Scãieni - o asociaþie condusã dupã principiile
utopistului francez Fourier (retribuire dupã calitatea, cantitatea
ºi importanþa socialã a muncii depuse) - precursoare a dogmelor
comuniste de mai târziu. Deºi nu
s-a scris despre aceastã monografie dupã cum ar fi meritat, eu personal - am rãmas foarte impresionat de faptele ce au fost dezvãluite de autor în premierã. Aºa
am aflat de bravii tineri din Scãieni ºi luptele lor armate cu securitatea, tineri pe care Cristian Petru Bãlan i-a cunoscut personal.
Tineri despre care în istoria þãrii
noastre nu s-a pomenit absolut
nimic. Autorul prezintã astfel în
capitolul al XVI-lea al monografiei lupta anticomunistã a comunitãþii Boldeºti-Scãieni. Ni se reaminteºte cã aici a avut loc prima
grevã generalã muncitoreascã
din România, în 14 noiembrie
1981, cu 6 ani înainte de greva
din noiembrie de la Braºov. Cu
regret spun cã sunt lucruri, despre care eu nu am cunoºtinþã ºi
nici nu am auzit comentându-se
despre ele. Acei oameni au luptat
cu siguranþã pentru un ideal:
acela de a fi liberi, într-o þarã liberã
ºi pentru aceasta meritã toatã
cinstea ºi consideraþia noastrã.
Sper cã istoria va rescrie ºi acest
adevãr, pe care cu bunã ºtiinþã,
conducãtorii noºtri fie l-au ignorat, fie l-au ascuns cu neruºinare.
Ce poate fi mai frumos decât voinþa tinerilor (plini de dãruire ºi
sacrificiu), de a-ºi construi viitorul într-o þarã eliberatã de teamã
ºi de sãrãcie. Deºi, idealul naþiei
române rãmâne ideal - un dat
de neatins ºi extrem de îndepãr-

tat (având în vedere circumstanþele prezentului).
Autorul monografiei îmbogãþeºte cartea prin amintirile personale legate de propria sa familie, de pãrinþii sãi. Pe tot parcursul
scrierii, existã o multitudine de
date biobliografice despre autor,
pe deplin justificate ºi întemeiate, având în vedere notorietatea acestuia ºi locul pe care l-a
câºtigat, prin activitatea sa prolificã, în rândul personalitãþilor
oraºului Boldeºti-Scãieni. Sentimentul ruperii de þarã este dramatic ºi reuºeºte sã-l tulbure chiar
ºi dupã atâþia ani (fac precizarea
cã autorul a fost obligat sã emigreze, pentru a-ºi salva viaþa ºi
nu din purã plãcere - aºa cum
mulþi au fãcut-o ºi încã o mai fac).
Simþãmintele patriotice ale lui
Cristian Petru Bãlan sunt indubitabile, fãrã echivoc, profunde ºi
înãlþãtoare. Vã rog sã-mi permiteþi sã exemplific cu câteva versuri ale poetului român, stabilit
în SUA, ca o reconfirmare a adevãratelor sentimente pe care
scriitorul le are pentru pãmântul
þãrii sale natale, din poezia Rugãciune pentru þara îndureratã: Iisuse bun, Pãrinte
peste ceruri/ ªi Împãrat pe veci
al României,/ Ascultã-mã: avem
o Þarã tristã,/ Tu n-o lãsa osândei ºi urgiei!/ Cu al Tãu sânge,
spal-o Tu de sânge/ ªi resfinþeºte-i þarina bãtrânã;/ E-ncovoiatã de nevoi ºi plânge,/ Iar
lacrima-i se stinge în þãrânã /
Nãprasnicã, a vremilor vâltoare/ S-a nãpustit sã nãbuºe Carpaþii/ ªi-o plânge în vãzduhuri
ciocârlia,/ Cum plâng în umbra
ei moºnegii, fraþii./ Din tremurarea lacrimei sub pleoape,/
Ajuns-a ca sã tremure pãmântul;/ ªi cerul plânge ºi-l inundãn ape -/ Tu, Doamne, ogoieºte-i
focul, vântul!/ Fiorul doinelor
dospite în suspine/ ªi vaierul
amarnic din amurguri/ Ajunsau, Doamne, sus, pânã la Tine,/
Urcat de praf de-altare ºi de
burguri./ Fãrãdelegea vine sã
striveascã/ Lumini þâºnind din
desprimãvãrare,/ Dormim pe
ghimpi ºi ne-afumãm cu iascã,/
Pãºind din disperare-n disperare
/ Frumoasã þarã, cu
cârpitã ie,/ Cu buzele lipite ca
sã tacã,/ Cât taci, dã-mi
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gândurile tale mie -/ Eu nu le
las în mine ca sã zacã ! .
O astfel de parantezã am considerat-o necesarã, pentru a ne
reaminti versurile pline de o neþãrmuritã dragoste de þarã, a unui
suflet care râde ºi plânge, respirând credinþa ºi speranþa de mai
bine pentru toþi românii. Pe tot
parcursul monografiei sale, Cristian Petru Bãlan oferã lãmuriri,
explicaþii suplimentare, are mici
intervenþii, aflându-se de multe
ori în postura de a da sfaturi, de
a dezvãlui adevãruri usturãtoare,
de a spune lucrurilor pe nume,
chiar cu riscul cãderii sale în dizgraþie. Dar, pe autor nu îl intereseazã dispreþul oamenilor care nu
simt româneºte, ci are un extraordinar simþ combativ, în sprijinul
românului de bun-simþ, a românului muncitor, care a fãcut ºi va
face cinste þãrii sale, oriunde îl
va îndrepta destinul. Cartea, dincolo de caracteristicile sale monografice (aºa dupã cum spuneam), este o scriere de o certã
valoare literarã. Cartea are un fir
epic interesant, colorat uneori cu
accentele dramatice ale faptelor
prezentate. Unele pasaje ale cãrþii
sunt adevãrate poeme în prozã,
ca probã indubitabilã a veleitãþilor poetice ale autorului. De
multe ori, suntem surprinºi cu un
umor subtil ºi rafinat. Aº dori sã
vã mãrturisesc cã deºi citeam o
carte - document, o lucrare cu caracter enciclopedic, m-au amuzat
copios unele pasaje ale cãrþii.
Stilul lui Cristian Petru Bãlan este
de multe ori încãrcat cu un umor
(pur românesc) desprins când
din scrierile lui Creangã, când din
pamfletul politico-social al inegalabilului Caragiale, pe care autorul l-a admirat dintotdeauna.
Consider cã scopul lucrãrii a
fost atins ºi cã monografia în sine
este cât se poate de completã.
Aº încheia, prin a cita din nou
autorul care, în finalul cãrþii sale,
afirmã: Lumea evolueazã rapid, tehnologia de asemenea. În
oraº existã destule resurse materiale ºi umane ce pot fi valorificate. În perspectiva viitorului,
ºtim cã Boldeºti-Scãieni va arata ca un oraº ultramodern, cu
totul diferit de felul cum îl cu-
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Invitaþie la lecturã

De-aº avea aripi pãsãreºti...
Mereu, mereu spre alte zãri
Mã cheamã sufletul, mã
cheamã.
E setea iui de depãrtãri
ªi visul lui fãrã de teamã.

Nu-s hãrãzit de soartã
Sã fac, prin stih, magie,
Dar vã deschid o poartã
Spre simpla-mi poezie.
Am cãutat cuvântul
Ce-mi mãsura vibrarea,
Dorind sã-mi fie cântul
De-o seamã cu visarea.

Dorul unui pribeag
Caii amintirilor necheazã
Sã pornim spre locuri depãrtate;
Soarele ºi luna viu ne lumineazã
Sã gãsim cãrãrile uitate.

M-or purta în goanã nebuneascã
Roibii cãtre Jilþ, lângã Artanu,
Sã ajung la casa pãrinteascã
ªi-n fântâna ei sã-mi sting aleanu.

De-aº avea aripi pãsãreºti
ªi libertatea de miºcare,
Sfidare-aº legile-omeneºti,
Cutreierând pãmânt ºi mare.

Vreau, în clipa grea, de mult doritã,
Sã vorbesc cu duzii din ogradã,
Sã întreb ºi casa pãrãsitã
Cum de n-are geamuri sã mã vadã.

Hrãnit mereu doar cu imagini,
Udate pân la sânge
Sãtul aº fi în orice clipã
Prin vremuri schimbãtoare,
ªi-aº poposi la niºte margini
Ele-au putut sã-ndure
Sã dorm cu capul pe aripã.
ªi-au învãþat sã zboare.

Hude mari ºtirbirã gardul putred,
ªoprul se apleacã într-o parte
ªi mã-ntreabã-ncet cu glasu-i ºubred:
Tu de ce-ai plecat aºa departe?

Sã dorm ºi sã visez aºa:
Cã piere iadul pe pãmânt,
Cã egoism ºi faptã rea
Sunt spulberate de un vânt.

Vreau sã plâng pe zidul ros de vreme,
Sã aprind un foc în vatra sobei,
Sã ascult nãuc cum lemnul geme
ªi sã uit o clipã tâlcul cobei.
Vreau sã ardã-n vârf de lumânare.

Cãtaþi-le în pagini!
Niciuna nu vã minte;
Palpitã în imagini,
Respirã prin cuvinte.

noaºtem noi astãzi. Fãrã îndoialã, el va fi un cartier nordic al
viitoarei Metropole Ploieºti.
Ceea ce am dori cu toþii este ca
urmaºii urmaºilor noºtri sã nu
uite cã aceste generaþii - numite
fãrã exagerare generaþii de sacrificiu - au pus bazele fundamentale ale noii cetãþi. Ei vor
trebui sã fie mândri cã am
existat ºi cã am trãit înaintea
lor pe aceste blânde meleaguri
ale visurilor ce trebuie împlinite, construindu-le o pistã de decolare spre viitor. Autorul s-a
strãduit sã ofere tuturor cititorilor o micã enciclopedie despre
oraºul pe care cu drag l-a descris, în speranþa cã va fi ºi va
rãmâne o carte de referinþã,
chiar dacã au mai rãmas încã
multe de spus.
Nu putem decât sã-i mulþumim prestigiosului scriitor cã s-a
aplecat cu foarte mult sârg spre

C#r]i primite
la redac]ie

Am hrãnit trãpaºii cu jãratic
ªi i-am adãpat cu apã vie,
Cãci un dor mã mistuie sãlbatic
ªi pãreri de rãu o herghelie.

Dar trupu-i priponit în locul
Nevoii existenþei fade;
Copil crescut în cârpe,
Când pentru zbor cearcã
N-avui urcuºuri line;
norocul,
Des coborâi în râpe,
Ea-l trage-n jos ºi trupul cade.
Sã pot urca în mine.

Un suflet nestatornic
ªi-o inimã rebelã,
Sus ploile vieþii,
Mi-au stat fãrã umbrelã
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studierea genezei ºi istoriei locurilor copilãriei sale ºi pentru cã
ne lasã o lucrare cu caracter
monografic ºi enciclopedic de o
indubitabilã valoare, care poate
fi lecturatã cu plãcere, de orice
cititor. Practic, Cristian Petru Bãlan deschide un nou drum al scrierilor cu caracter monografic:
acela al monografiilor calde despre oameni ºi pentru oameni. Cu siguranþã, ar mai fi
multe de spus despre aceastã lucrare. Dar, trebuie sã mai existe
suficient suspans, cât sã permitã
cititorilor sã se aplece asupra cãrþii ºi sã o lectureze cu o plãcere
ºi cu o bucurie, pe care ºi eu am
resimþit-o din plin. Din punctul
meu de vedere, concluzionând,
opinez cã lucrarea lui Cristian Petru Bãlan este una de facturã enciclopedicã. Trebuie sã spun, cã
nu multe aºezãri rurale sau urbane ale þãrii noastre beneficiazã
de o monografie atât de bine
închegatã ºi structuratã, atât de
minuþios realizatã, descoperirea

faptelor implicând o muncã de
adevãrat detectiv. Cartea sa este
o reuºitã, care îmbinã excelent
rigurozitatea ºtiinþificã cu stilul
literar unic ºi insolit al autorului,
plin de cãldurã ºi de umanitate.
Cuvintele din moto-ul cãrþii sunt
respectate cu sfinþenie de cãtre
autor, care analizeazã fiecare cuvânt scris, pe deplin conºtient
de însemnãtatea lui ºi de impactul pe care l-ar putea avea asupra
semenilor. Din dragoste faþã de
aceºtia, îºi înmoaie condeiul în
izvorul nesecat al datoriei faþã de
þarã, fãcând din carte o ctitorie,
o catedralã, ale cãrei turle vor
strãluci în conºtiinþa poporului
român. Astfel, lucrarea devine o
fiinþã vie, o torþã cu flacãra veºnic
ne-stinsã, care va lumina calea
prin necunoscut a generaþiilor viitoare.
Sã-i urãm maestrului mulþi ani
cu sãnãtate, spre bucuria noastrã
ºi pentru a putea spune cu adâncã
rostire ºi recunoºtinþã cã suntem
contemporani cu domnia-sa.

Janet Nicã, Baladã cu mioriþe,
Ed. Alma, Craiova, 2010

Emil Druncea, Treisprezece
cântece de demult pentru o
pictoriþã, Editura Agora,
Cãlãraºi, 2009

Emil Druncea, Un lord cãlare,
douã alergãri, Editura Agora,
Cãlãraºi, 2010
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Florentin SMARANDACHE
ÞAMBALA(BA)GIU
Gâþu face el pe nagâþu
- De ce ?
- De ho?!
- Te dai grande, Brande ?
(Cine-ºi pune mintea
cu nãrozia lui?)
Zii, mã, cu foc
fãcut boboc.
... ªi cânta de trosneau pietre de mama soarelui ...re...lui...
Muzicã sifiliticã
misticã
de compozitori nebuni
Ho-pa, þu-pa
Ho-pa, þu-pa
Te-ro-riº-tii stau dea-su-pra
În vreme ce ploaia cãdea
în nas
de-i mergeau fulgii
la picioarele goale
ale þambalului
Iar
Þiganii jucau malagamba

MOACA DRACU !

BAGABOANÞA

A fost odatã un om
care a murit
...ªi s-a terminat povestea.

Adicãlea
ce mã-sa mare
Ai dat cu tifla
ªi te-ai nãzurit ?
Mie-mi place omul om
ªi porcul porc...
sau fript!
Ah, mâncate-ar nenicu-uu
ªi s-a uscat buricu-uu ?
Iar eu cad de fraier
de tembel
de joi

de popa prostu
Nimeni nu-mi mai Õtie rostu
MARGHIOLIÞA
Fi-r-a închinat de fatã
cã nu mai fatã odatã
Mi-ar sãri ºi-n cap pe prund
are foc la fund
Spilcuitã ca un ghimpe
te-nþeapã când e fierbinte
Chichineaþã
Gâgâlice
s-a puºtit
s-a mierlit
s-a bãbit
s-a beºtelit

ina O

Crist

POVESTE

din ce în ce mai animat
ºi mai animal
cu obrajii de culoare
rinichie, ridichie
gata sã gesticuleze
ori testiculeze

Bei pânã pici pe brânci
Îmbuci pânã te-neci
Stai mai uºor, tãticule,
Sã nu deraiezi

prea

Sunt cu corespondenþa la zi
Sunt cu iubirea la moarte
Mã prinde-un sooomn
de ºapte cai putere
ºi trei vaci cu lapte
Nafura mã-sii !
m-a pãgubit
de-o pereche de pumni
Atât de nasoalããã
cã nici nu-ºi dã seama dar spurcatã la gurã
(m-a pupat pân m-a albit)
c-o sã-ºi facã seama
ºi la ºurã
tot ranchiunã
Piele goalã
bagã-n oalã
Scrie poezii greºite
Fuge de îngerul pãzitor
ca de dracu
Îþi stã-n gât
Te ia-n furculiþã
ca o meliþã
BLEOMANGRI CU PICÃÞELE Nu cã bea, ci le rupe!
Te joacã cum vrea ea
ªi umblã cu fofârlica, Nelica
Îmi cer scuze de la muza artelor
Muiere cu ifose
pentru bãtaia de joc
ori tifose
la pantof
Fac ºi eu ce nu pot:
ORÃCÃIALA
literaturizez neliterarul o nemaiauzitã vedenie
- Ladies & Gentlemen,
izbânditã
vã poftesc sã luaþi loc în
Sunt lipsit de culturã
discursul acesta ologul
agricolã
care-ºi ºterge bocancii de
specialist în cultura de in:
nãmol
in-cultura
pe faþa dv.
Mi se aduc vine ºi vine
Nu importã ce sau unde,
dar stau pe vine
ci exportã cum
cã speranþa vine-vine
Soluþionaþi problema,
Distrugând tipare
problematizaþi soluþia!
creez de fapt alte tipare
ce multiplicã multiplii mulþi
...Senatorul mustãcea
ºi sfârºesc sfâºâind sfetnicii
fãrã mustãþi
Pe ecrane în curând
versuri întoarse pe dos
la capãt de rând

29

Malagambe

- Arm
onii d
e toam
nã

Anul I, nr. 4/2010

Din primul rând, la urmã
un bãrbat barbar
îi strânse cordial mâna
într-o menghine ruginitã

CIOROVÃIALÃ
Pãi, dacã-i bal,
bal sã fie, nenicã!
la o adicã.
Þi-ai luat-o-n cap, hai,
vrei mãlai?!
Prost, mã, de dai
cu bâta-n baltã!
cobori la prima haltã
Ce vorbeºti, þâcã, te joci
cu Tencurci?
am o urã pe vooiii...
de vã scuip în faþã!
Faci garagaþã?
Din ratare în ratare
ajunsãºi la afirmare
Sã te trãzneascã Dumnezeu
dacã nu minþi!
Am mai vãzut eu
de-ai ca tine,
Mãrãcine.
Lepãdãturi au fost, sunt,
ªi vor mai fi.
Bagã, lepro, în stomac
ca-ntr-un spital de urgenþe
la reanimat
Fiindcã vorbim împreunã
ºi ne-nþelegem separat
MOCOFANE
Biet hapsân
cu frica-n sân...
Poþi sã te-arunci în cur ºi-n cap
nu-þi mai cântã-n strunã
Te-a lãsat cu ochii-n soare
ca pe-o scofâlcitã prunã
ªi-am strigat în bisericã
e tot un drac
Minte ca o cratiþã
(Pf, ce chestie!
Pardon de expresie)
Nu se dã cu cãrãmida-n piept
Se-nþoleºte-n frac
umblã desculþ de zaharia stancu
ªi nu-i apt
l-am prins în fapt

Un
ive
po rs
eti
c

30

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Anul I, nr. 4/2010

Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaþional poetry pRO,
coordonat de Lidia Vianu, Director al Masteratului
pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Universitatea Bucureºti, http://mttlc.ro.

ALAN BROWNJOHN
Poetul Alan Brownjohn s-a nãscut la Londra pe 28 iulie 1931 ºi a
studiat la Merton College din Oxford. A fost profesor între anii 1957
ºi 1965, iar apoi profesor universitar la Battersea College of Education ºi South Bank Polytechnic pânã ce, în 1979, a renunþat la profesie
pentru a se dedica integral scrisului. Crainic de radio, cronicar ºi
colaborator cu jurnale precum Times Literary Supplement, Encounter ºi Sunday Times, Alan Brownjohn a fost critic literar pentru revista
New Statesman ºi preºedinte al Societãþii Britanice de Poezie între
anii 1982 ºi 1988. A fost de asemenea membru al juriului pentru
literaturã în cadrul Consiliului pentru Arte al Marii Britanii, consilier
al Partidului Laburist ºi candidat la Parlament.
Din cel mai recent volum al poetului, Ludbrooke
Romanþa lui de toamnã
Alma, spune el (demodat, dar totuºi numele ei adevãrat,
ªi cine, în afarã de niºte pãrinþi ingenioºi, nostalgici,
Ar da acest nume unei fete care ar împlini nouãsprezece ani
În secolul 21?) Alma, pe tine
Te intereseazã muzica, cãrþile ºi clãdirile!
Da, spune ea, miºcându-ºi puþin capul
Din calea bãrbii lui ce se tot apropie, deºi nu
Într-o manierã jignitoare (ea e plinã de compasiune)
Te-am hãrãzit, Ludbrooke insistã în zadar,
Pentru a avea cinci soþi distinºi ºi intelectuali
Dintre care eu aº putea fi primul ºi - cu toatã modestia Cel din urmã.
În aceastã zi uscatã frunzele zgârie
Balconul lui Ludbrooke ca niºte oscioare ghidate de cãtre cineva.
Translated by Loredana Malic
MTTLC, Bucharest University
Stand-up comedy
Am fost abuzat sexual în fiecare zi când eram copil.
În fiecare zi tatãl meu spunea, Ce face ticãlosul
Ãla mic acum? Îmi aminteºte de poanta cu - cu [Atenþie, aceasta este audiþia lui Ludbrooke] Cu doi tipi care - doi tipi care - [Ludbrooke a uitat
Care era legãtura!] poanta cu bordelul unde se aude soneria
Sunând [Ludbrooke îºi regãseºte încrederea
În sine când vede cã ei îl ascultã] iar pe trepte
Se aflã un bãrbat în scaun cu rotile, fãrã mâini, fãrã picioare [Îºi aminteºte sã spunã Ceea ce nu-i atât de amuzant. Primeºte
Câteva râsete] - iar cucoana spune, Pãi, eºti sigur Chiar -? Iar tipul spune, Pãi... am sunat la sonerie, nu?
Vã mulþumim, domnule -? Domnule Ladbrooke? Þinem legãtura.
Translated by Mihaela Dãnãcicã
MTTLC, Bucharest University
Telecomunicaþii
Crede cã prin telefon poate sã vorbeascã
Cu femeile aºa cum ºi le aminteºte el. Vocile lor
Nu s-au schimbat în timp, pe când...
Emma este un pioner din anii ºaizeci între numele

Populare din anii nouãzeci (cum au ghicit pãrinþii ei?)
Odatã forma numãrul, acum împunge tastele ºi Bunã, Emma. Tu eºti, Emma? Mã gândeam cã tu eºti!
E un moment nepotrivit? Te-am sunat acum
Pentru cã mi-am amintit cã spuneai adesea
Cã pot lua legãtura cu tine dacã simt o deznãdejde mohorâtã...
Uite, ies cu o fatã de douãzeci ºi patru de ani ºi
- Alo? Emma, tu eºti? E un moment nepotrivit -? Simþeam
Nevoia sã vorbesc cu cineva. Alo, Emma? Eºti acolo?
Translated by Mihaela Dãnãcicã
MTTLC, Bucharest University
Ora lui de fitness
Exerciþiile continuã în mintea lui.
Mergeþi spre mine în oglindã, spune instructoarea.
Merge lejer cu spatele pe când ei fac ce le-a spus,
Nouã indivizi îmbrãcaþi, refãcându-se.
Acum mergeþi pe loc, insistã ea; ºi exerseazã odatã cu ei.
Oglinda e acolo, cu el în pat, zece ore mai târziu,
La radio se anunþã minus nouã grade, îngheþ pe alocuri
Pentru atunci când el va fi dormind.
E încã îmbrãcat.
Dar în cearºafurile de luna trecutã. Din cauza prognozei.
Trage pãtura pânã sus. Exerciþiile
Continuã chiar ºi acum, când el se desprinde de lampa de pe
noptierã
ªi se lasã purtat prin oglindã... Uitând de bileþelul cu
SCHIMBÃ AªTERNUTURILE! Mâine dimineaþã. În caz cã rãmâne
ºi ea.
Translated by Oana Badea
MTTLC, University of Bucharest
Câinele sãu
Nu m-am înºelat niciodatã în privinþa tinerelor,
Se gândeºte Ludbrooke într-o dupã-amiazã pustie,
Cum am cunoscut minunatul succes
- amintiri proaspete legate de acestea, le-am studiat mofturile
De la pantofi cu platformã la telefoane mobile, nu m-am înºelat
niciodatã
Când banii erau jos ºi cinci nasturi de la bluzã,
Sau o curea ºi un fermoar erau tot ce ne stãtea în cale,
Etcetera...
Dar el are aceste momente
Când aºa-zisul câine scapã din lesã
ªi o apucã într-o direcþie greºitã; când se lasã întunericul
ªi pare cã îl poate sfâºia
Pentru propriile-i decepþii. Momente în care se opreºte ºi se
întreabã:
Aº putea sã mor astfel? În ciuda tuturor acestor încercãri?
Translated by: Mihaela Sora
MTTLC, Bucharest University
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Priveliºtea lui
Vizibil de la geamul lui din spate, pe strada Londrei la nr 2
Este un aºa-zis magazin de ciocãnealã chinezesc; el a vãzut
Un du-te-vino cu o anumitã frecvenþã zilnicã,
A unor fete suple ºi elegante gen celor din reclame,
De la începuturile dupã-amiezii pânã târziu în noapte.
Nu va face o încercare.
Dar se întreabã,
Care naiba ar putea fi termenul chinezesc pentru
Domolul, plin de înþeles ciocãnit în uºã,
Când cele cincisprezece minute s-au scurs (care bineînþeles,
dã numele magazinelor de ciocãnealã)?
Iar mai târziu se gândeºte la o mânã ce se pliazã moale fãcând sã
ajungã excelent ºi repede la o micã
Ideogramã pentru aceea, pentru el, pentru el.
Translated by Florentina Vieriu
MTTLC, Bucharest University
Cât de bogate ºi viclene sunt noile noastre case
Strada pe care au tãiat-o în pãdure a alunecat
Peste visele noastre asemeni unei rãni albe
Cum stãm noaptea întinºi sus în casele noastre mari
Descuiate, sau cum dãdeam din capete la umbrã
Cu prieteni ºi limonada dupã jocuri de cãrþi
În sudoarea ºi calmul dupã amiezei.
Strada pe care au tãiat-o în pãdure licãrea
Cu albe cutii aºezate una lângã alta
Fãrã ochi în faþã, fãrã uºã sau scaun
Fãrã platforma pentru bãtrâni sau cotloane pentru tineri
Fãrã floare sau cãrare sau copac pe terasele subþiri ca biscuitele
Fãrã pradã sau minge dupã care sã alerge câinele
Strada pe care au tãiat-o în pãdure zumzãia
Cu atâta viclenie încât firele ºi sârmele
Pe care le þeseau în spatele nostru ne-au luat prin surprindere
ªi a trebuit sã intrãm, ºi aºa a rãmas
Cu fiecare lucru fabulos pânã în ziua în care
Exploratorii palizi ºi înceþi au venit, uluitor
Precum au fãcut la bogãþia ºi mersul uns
Al lucrului peste care dãduserã, ºi se mirau?
Cum ne numeam pe sine ºi unde dispãruserãm
Author: Diane Tang
Translated by: Bianca Dumitru
MTTLC, Bucharest University
Eight hours old - Vicky Wilson, published in Poet of the Year
2007, Canterbury Festival, eds. Patricia Debney, Nick Hunt,
Stewart Ross
În vârstã de opt ore
Îmi amintesc prima datã când ni s-au întâlnit privirile,
ora 3 dimineaþa în salonul de spital, eu întinsã pe o parte,
în patul îngust de fier, separatã printr-o strâmtoare
din linoleu roºu de tine, în pãtuþul tãu din plexiglas.
Te-aº fi putut atinge, dar în schimb þi-am susþinut
privirea, ca o femeie care intrã
într-o cãsãtorie aranjatã ºi acceptã cã
e pentru totdeauna. Am fãcut o promisiune atunci:
sã iubesc, bineînþeles, dar mai ales
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sã ascult ºi sã privesc. ªtiam cã nu puteam sã te þin
în siguranþã înãuntru, trebuia sã te las
sã înþelegi singurã valurile de luminã, cum danseazã buzele în
tipare
care formeazã sunete care creeazã înþeles,
sau se închid pentru a atinge un obraz, sau se deschid
pentru a primi limba unui iubit. Am vorbit, ºi am descoperit
în ochii tãi deschiºi un rãspuns.
Author: Vicky Wilson
Translated by Oana Badea
MTTLC, University of Bucharest
Autobuz de Londra
Ea þine în braþe un copil, faþa neclarã de somn, agãþându-se
de curelele întinse peste umerii osoºi.
El poartã oboseala de a începe lucrul la 5 dimineaþa,
fotografii ale copiilor lui din Venezuela.
Ea are un sudoku, o cuºcã netedã de numere,
ªtergând umflãtura ºi scrisoarea de la spital.
El cãra un busuioc într-o pungã de plastic,
o carte cu coperþi moi cu un pistolar.
Ea poarta cu încredere o nouã tunsoare,
sudoarea scurtei întâlniri din noaptea de dinainte.
El poartã ridurile a 40 de ani de singurãtate,
fantezii uzate despre fiica vecinului.
Ea poartã un semn de carte pufos, primit de la mama ei,
Notiþe necitite din lectura de sãptãmâna trecutã.
El þine un baston între degete sucite,
bãtând ritmuri dintr-o sonetã pe care se chinuie sã ºi-o
aminteascã.
Ea poartã ochelari de soare, o pudrierã carapace de þestoasã,
ruj roºu aprins pentru mahmureala dimineþii.
El poartã Soarele, indigestie de la un mic dejun prãjit,
resentimente cãtre femeia cu vocale lungi ºi laptop.
Ea poartã un set de cãºti pe care le împarte cu sora ei,
un curcubeu de pixuri cu gel, doi biscuiþi crocanþi ºi un dosar de
istorie.
El poartã un mobil, un cap plin de fire încurcate,
decolorant de pãr, acid citric ºi praf de copt.
Author: Vicky Wilson
Translated by: Bianca Dumitru
MTTLC, Bucharest University
Arusha
Piaþa nu pare atât de departe
chiar ºi când doare burta
nu este atât de departe. În unele zile
apa este grea, dar asta este.
Curând aduc bumbac
Din piaþa de lângã Arusha
pentru copilul pe care fata mea
îl poartã în pântece.
Sã cari un copil nu este la fel de greu
cum este sã cari apa.
Curând i s-a rupt apa.
vor duce la piaþã,
Dacã va fi fatã, o voi învãþa
la piaþa de lângã Arusha.
cum sã care, ºi apoi
Author: Jo Roach
unde sã vândã apa.
Translated by: Mihaela Sora
Când eu voi fi
MTTLC, Bucharest University
prea bãtrânã sã mai car
fiicele mele cu spatele puternic
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La înmormântarea mamei mele
Îl priveam pe tatãl meu cãutând semne, ca ºi cum
cãutam semnele unei boli,
dar costumul sãu este negru-închis,
nodul perfect de la cravatã, puteai
sã îþi vezi chipul în pantofii lui. Am bãut whisky
din pahare fine ºi am mâncat
felii subþiri de ºuncã pe-os în camera noastrã din faþã
cu sora ei Rosie care îi semãna leit.
Au apãrut pozele, concediul la Butlins,
mama mea cu bluzã decoltatã ºi într-o fustã conicã
cu umerii goi, pãrul dat pe spate.
Apoi l-am vãzut pe el dorind
sã o vadã pe ea intrând ºi spunând Luaþi paharele de aici
le pãstrãm pentru ocazii speciale.
Author: Jo Roach
Translated by: Mihaela Sora
MTTLC, Bucharest University
Spunând rãmas bun
În pragul uºii, cu sticle
de lapte în braþe,
limpezitã pentru dimineaþã,
îl conduc pe doctor.
Dr Dalton, ce poartã un costum
care nu-i vine bine,
ramele negre ale ochelarilor îi ascund ochii,
nu e un bãrbat chipeº.
Întreb: Când se va face bine?
el nu minte ºi eu îi mulþumesc
tot cu sticlele în braþe.
Author: Jo Roach
Translated by: Florentina Vieriu
MTTLC, Bucharest University
Welcome back to the country - Graham Clifford
published in Smiths Knoll, 2007
Bine aþi revenit în þarã
Nu e nimic deschis în afarã de chioºcuri cu ziare
ºi un garaj pe o razã de treizeci de kilometri.
Un flãcãu tomnatic roºcovan îi dã un ºut
câinelui sãu acolo unde nu are coaste
pentru cã nu se opreºte din molfãit iarbã:
gri-argintie, ascuþitã ca verdeaþa care creºte pe dune.
Se târãsc printre hangare industriale
unde plasticul colorat e turnat
în forme de piese neobiºnuite
cum ar fi o armã spaþialã care scuipã scântei
ºi aspiratoare de grãdinã
sudate cu ultrasunete între ele greºit
de cãtre fratele cel mai mic al unui vechi prieten ºi iubita lui
care întotdeauna poartã mâneci lungi: machiajul ei
e ca bureþii cu perucã negri care atârnã
în umbrã în staþiile de autobuz.
Înãuntru, dintr-un difuzor stricat
rãsunã refrene monotone ce se izbesc de peretele din tablã
ondulatã.
Polimeri încãlziþi te fac sã þi se parã cã se învârte totul cu tine
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pe când lipesc lucrurile unele de altele;
limbile ceasului ºuierã.
Avioane Hercule ce ies nãvalnic de la adãpostul norilor
prefac un reportaj sportiv în zgomot de fond
iar radioul intercepteazã un turn de control
care nu poate fi gãsit pe nicio hartã, îndrumându-i
pe bãieþi cãtre casã: exagereazã ºi le scapã
poveºti care te-ar face nesigur
dacã ar trebui sã râzi
sau sã rãmâi înlemnit, fãrã sã faci nimic.
Translated by Oana Badea
MTTLC, University of Bucharest
Prietenul meu a întârziat
pentru cã azi-noapte
a luat ecstasy ºi cocainã ºi a bãut
ºi a dansat pânã la ora trei când a vãzut o fostã iubire
ºi au luat amândoi câte o pastilã (nu era sigur de care)
ºi apoi s-au dus la el acasã unde
au luat altã pastilã sã se calmeze
ca sã poatã adormi, în timp ce urechile
le vuiau ca vechiul televizor demodat,
lumina pãtrunzând prin perdea, pãsãrile cântând.
S-a ridicat, având ochii roºii,
mai înalt decât cei care se rãspândeau la staþia de metrou.
Am luat fiecare câte un capuchino ºi vorbeam
la fel de repede ca atunci când stãteam
în casa mare, elegantã, rãvãºitã pe care o construise tatãl lui
unde ne uitam la orice pânã urma Ceefax
ºi apoi el îmi spunea poveºti stupide,
imposibile despre celebritãþi.
Eu le credeam pe toate.
Author: Graham Clifford
Translated by: Mihaela Sora
MTTLC, Bucharest University
Anatomy Lesson of Dr. Deijman - Graham High, published in
Poetry Salzburg Review No 11, Spring 2007
Lecþia de anatomie a Doctorului Deijman
Tablou de Rembrandt, 1656 Amsterdam, Rijksmuseum
Chirurgul taie cunoaºterea în felii cu un cuþit,
spinteca acolo unde scalpul înfãºoarã faþa precum pãrul,
taie cu ferãstrãul înveliºul, craniul, ºi dezveleºte creierul
cãutând în carnea moartã originile vieþii.
Viu în faþa propriului sãu întuneric, e conºtient
cã un cadavru nu îºi poate dezvãlui secretul de douã ori,
însã tot testeazã locul de mult pãrãsit,
neºtiind nici de ce, nici cum, ci doar unde.
Egiptenii, atunci când îmbãlsãmau, înlocuiau
celelalte organe, însã dragau cupola capului
cu cârlige, pentru a îndepãrta mizeria gelatinoasã.
Inima era consideratã a fi casa spiritului.
Însã noi ºtim mai bine - cã aceastã pastã umedã, cenuºie
e locul unde sãlãºluim noi - ºi totuºi simþim cã n-avem casã.
Translated by Oana Badea
MTTLC, University of Bucharest
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Petru cel Mare
Când Tatãl meu, Þarul Aleksei, a murit,
iar sângele a mii de oameni s-a împrãºtiat
pe zãpadã asemenea scoruºelor îngheþate
n-am putut sã visez altceva decât doborârea copacilor.
Când familia-mi ºi prietenii au fost
mãcelãriþi în faþa mea, n-am simþit
decât descojirea scoarþei
sub degetul meu mare înroºit în timp ce
cuþitoaia muºca adânc.
Iar când mi-am întemniþat sora ºi
mi-am condamnat fratele nerod
la propriu-i gol interior, mi-am îmbinat
bucãþile mele de libertate cu smoalã ºi bitum.
Apoi i-am învins pe turci ºi am deschis
pãmânturile noastre spre marea Balticã ºi Caspicã.
Am simþit iarãºi cum se desfac pânze noi în
vântul proaspãt ºi neîncercat.
Iar când am creat, aºa cum se spune, Rusia modernã,
mi-am amintit doar mâinile-mi din copilãrie
cum lucrau la acea micã, dintâi corabie.
Conducerea imperiului nu m-a bucurat
nici pe departe la fel de tare.
Author: Graham High
Translated by: Raluca Mizdrea
MTTLC, Bucharest University
Dark Matter - Daphne Gloag, From Beginnings, first published
in Ambit.
Materia neagrã
Termenul materie invizibilã - materie neagrã - este folosit în
general pentru a desemna gravitaþia care þine galaxiile împreunã.
Volvo-ul ãla are vreo 70 la orã, am spus eu
pe când mergeam cu maºina de la muzeu spre casã. Cuvinte
precum poduri, drumul lin precum gândul, soarele apus,
strãlucirea lui ºtearsã. Nu prea mai e trafic.
Cuvinte precum pernele. Ce silenþios e motorul, ai spus tu.
Era o oarecare armonie.
Ce þi-a plãcut cel mai mult azi? te-am întrebat eu. Ei bine, statuia aceea micã, bineînþeles...
ia te uitã la asta, ºtiam cã maºina aceea va trece pe altã bandã.
Încuviinþarea mea tacitã se contopea cu liniºtea.
Pãrea cã drumul e la fel de lung ca memoria:
putea sã continue la nesfârºit, neºtiind nimic
despre sufletele pe care le purta. Un italian crede cã a creat
materie neagrã în laborator, am spus eu.
Claritatea de a fi, suprafeþe luminoase
limpede de vãzut. Nimic de explicat, în afarã de
confortul banalitãþii de a respira, în afarã de uºurinþa
cuvintelor ºi tãcerea linã precum viteza noastrã,
în afarã de felul în care
douã fiinþe erau þinute împreunã
ºi ascundeau o viaþã, tot aºa precum în galaxii
ceva ce nu poate fi vãzut
þine împreunã stelele scânteietoare.
Translated by Oana Badea
MTTLC, University of Bucharest
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George PA{A

minuna, vom ieºi din iluzia
timpului
***
stingher, soarele îºi lasã amurgul în fluturi.
pe buzele tale, dã spre roºu o frunzã
întoarsã din rãtãcirea prin semnele veacului.
minuna, într-un orizont acoperit de iluzia timpului,
te sorb ºi te nasc prin cuvânt mai aproape de ceea ce eºti.
nicio restriºte nu ne va opri sã ne strângem unul din altul.
***
tu nu eºti pulbere, minuna,
cum nici eu, fluture atras de miresme strãine.
amândoi putem rãsãri ca douã stele albastre-n luminã.
chiar de nu ne mai pierdem prin istorii viclene,
sângele nu îºi potoleºte alergarea spre capãtul vieþii.
târziu, paºii noºtri vor mãsura drumul prin acelaºi cuvânt.

minuna ºi odiseea cãrþilor
doar piatrã albã, minuna,
spre care nãzuieºte negrul din literã.
la porþi, au fost descuiate lacãte grele.
cãrþile au propria lor odisee, doresc sã devinã mai mult
decât aºteptarea în miezul cuvântului.
dupã rãtãcirea din somn, toate drumurile se întorc în diamant.

minuna sau povestea fãrã de sfârºit
poate licuricii vor lumina, mai spre searã,
drumul întoarcerii în adãpostul
pe care liniºtea mea l-a pregãtit pentru tine.
minuna, câtã mângâiere e în atingerea glasului tãu,
de parcã toate sunetele s-ar fi unit într-un câmp al adoraþiei,
iar cuvintele ar fi strâns în ele nenumitã emoþie,
încât eu va trebui sã mã adun în mijlocul lor,
spre-a le gãsi un cântec în locul numelui.
numai tu, inimã, ai pierdut cadenþa,
ºi-n aceste aritmii ale tale e aºteptarea acelei care va bate alãturi,
trebuie doar o simplã ridicare pe vârfuri, doar un pas,
cât ai mãsura o viaþã în care vor încãpea, de acum, toate timpurile.
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Constantin E. UNGUREANU

Destine [i ...destine
De la istoria artelor, a [tiin]ei [i a culturii
la istoria medicinii
Învãþaþii sunt aceia care au citit
grãmezi de cãrþi, cugetãtorii, geniile, luminãtorii lumii ºi îndrumãtorii
neamului omenesc sunt cei ce-au
citit nemijlocit în cartea lumii.
Platon
A compara pe oamenii folositori
cu oamenii de geniu înseamnã sã
compari cãrãmizile cu diamantele.
Arthur Schopenhauer
Deasupra tuturor gloriilor efemere ºi deºertãciunilor legate de
patimile noastre omeneºti, un singur
punct rãmâne fix, neclãtinat de
nicio catastrofã istoricã: geniul.
Mircea Eliade

În ultimele decenii, au apãrut mai multe
cãrþi despre bolile ºi misterul morþii poetului
ºi ziaristului de geniu, Mihai Eminescu. Cercetãtorii infirmã legenda morþii poetului cauzatã fiind de spargerea capului ce i-a fãcut-o
un nebun, dupã ce endocarditei de care suferea mai de mult, i s-a a-dãugat un erezipel
care i-a grãbit sfârºitul. Dupã cum se ºtie, lui
Eminescu i-au fost atribuite ºi alte boli: nebunia ºi sifilisul. O parte din autori au ajuns la
concluzia cã Eminescu a fost un martir ucis
la comanda francmasoneriei, o victimã politicã, aceasta ca urmare, îndeosebi, a activitãþii sale gazetãreºti, prin care dovedea o
vastã informaþie istoricã, economicã, juridicã
ºi politicã. Intoleranþa, sinceritatea ºi curajul de a spune adevãrul cu orice preþ erau în
prim-planul muncii sale istovitoare de gazetar la Timpul. Naþionalismul sãu de care
era acuzat însemna, de fapt, iubirea de þarã
ºi de neam. Acestea erau comandamentele
ce do-minau forul sãu interior ºi se revãrsau
atât în creaþiile sale cu caracter satiric cât ºi
în publicistica sa. De aici se trage ºi dispreþul
politicienilor vremii.
Dacã stãm sã gândim mai profund, vom
constata cã soarta lui Eminescu este comunã
cu aceea a oamenilor de geniu. Un lucru este
cert: Eminescu a fost un geniu înnãscut. Dupã cum se ºtie, geniile sunt personalitãþi care
se situeazã pe cea mai înaltã treaptã de înzestrare spiritualã, maeºtri per excessum, creatori ai unor opere ce marcheazã un salt calitativ în domeniile ºtiinþei, artelor, filosofiei etc.

Cu semnificaþia noþiunii de geniu facem cunoºtinþã încã din opera lui Platon pentru care
creaþia artisticã este o nebunie divinã. Prin
geniu, afirmã Kant, spiritul concureazã natura. Aceastã semnificaþie este preluatã ºi accentuatã de reprezentanþii romantismului.
Dupã Schopenhauer, geniul se caracterizeazã printr-o dezvoltare a puterii intelectuale,
afirmând cã acesta este alcãtuit din douã
treimi intelect ºi o treime voinþã, pe când omul
obiºnuit, dimpotrivã, din douã treimi voinþã
ºi o treime intelect, prin capacitatea de a
sesiza generalul în particular, apropierea de
copilãrie, printr-o naivitate ºi simplitate
sublimã, obiectivitate, frunte înaltã, ochi frumoºi ºi o uºoarã umbrã melancolicã. Geniul,
afirmã Schopenhauer, îºi face apariþia în epocã ca o cometã printre planete, îºi jertfeºte
interesele personale unui scop obiectiv, el
îºi pune inteligenþa în slujba omenirii, trãieºte în condiþii mizere ºi, deci, este nefericit.
Se pare cã destinul, ursitele, acele forþe
necunoscute care guverneazã lumea ºi hotãrãsc fatal ºi irevocabil tot ce se petrece în
viaþa omului, se aratã inconsecvente cu oamenii de geniu. Pe de o parte sunt foarte generoase, înzestrându-i cu însuºiri neobiºnuite, chiar în exces, de neatins pentru omul
normal, obiºnuit, pe de altã parte, devin,
dintr-odatã rãutãcioase, vitrege ºi nemiloase
în sensul cã retrag tot ce le-au oferit tocmai
când se aflã în plinã efervescenþã creatoare,
le întrerup anii puþini la numãr ºi astfel se
nãruie toate bucuriile ºi împlinirile.
Dacã întreprindem o incursiune prin istoria artelor, a ºtiinþei ºi a culturii, vom întâlni
destule nume celebre, care au intrat, în acelaºi
timp, ºi în istoria medicinii, a suferinþei.
Homer, cel mai mare poet epic grec, a cãrui
existenþã a fost pusã la îndoialã, a fost orb.
Sfârºitul vieþii unora a fost marcat de insanitate: Van Gogh, Gogol, Holderlin, Nerval,
Nietzsche. Vincent van Gogh (1853-1890),
pictor, desenator ºi gravor olandez, a avut o
viaþã plinã de privaþiuni ºi dezamãgiri. Dupã
o grozavã crizã nervoasã, în 1889, anul morþii lui Eminescu, a fost internat într-o casã de
sãnãtate la Saint-Remy, unde a creat peste
150 de tablouri ºi sute de desene, purtând
pecetea unei neliniºti ce-i mãcina sãnãtatea,

expresie a unor chinuri lãuntrice.
Nikolai Vasilievici Gogol (1809-1852),
scriitor rus, prozator ºi dramaturg, reprezentant de seamã al realismului, a avut acelaºi
destin, precum al poetului neoclasic, german,
Johan Christian Friedrich Holderlin (17701843). Gerard Nerval (1808-1855), scriitor romantic francez, încercat de mari suferinþe,
nebun, se spânzurã. Friedrich Nietzsche
(1844-1900), filosof, filolog ºi poet german,
preocupat îndeo-sebi de probleme de eticã,
psihologie ºi filosofia culturii, unul din gânditorii care au analizat criza civilizaþiei moderne, scria cu mare uºurinþã, dând la ivealã
cãrþi doar în câteva sãptãmâni, aºa cum Van
Gogh picta un tablou în câteva ore. Ambii
parcã ar fi presimþit loviturile destinului. Viaþa
a doi mari artiºti, Beethoven ºi Goya, a fost
atinsã de o cumplitã surditate. Ludwig van
Beethoven (1770-1827), genial compozitor
german, a fost lovit de surditate încã de la
vârsta de 29 de ani, afecþiune care a devenit
totalã dupã aproximativ un deceniu, împiedicându-l sã mai cânte în public. Suferinþele
cauzate de aceastã boalã ºi multe deziluzii
familiale l-au determinat sã se izoleze de lume
ºi au fãcut din el una din figurile cele mai patetice din istoria muzicii. Francesco Jose de
Goya Lucientes (1746-1828), mare pictor,
desenator ºi gravor spaniol, autorul celebrului dicton, Somnul raþiunii naºte monºtri,
în 1792, este cuprins de o boalã foarte gravã,
necunoscutã, care îl va lãsa surd aproape
complet. Cumpãrã o casã lângã Madrid care
va fi cunoscutã sub denumirea Casa Surdului. Blaise Pascal (1623-1662), matematician, fizician, scriitor ºi filosof francez, autorul
unor sentinþe devenite celebre: Omul nu este
decât o trestie, cea mai fragilã din naturã, dar
este o trestie gânditoare; Dacã Dumnezeu
nu existã ºi tu ai crezut în El, nu ai pierdut
nimica. Dar dacã Dumnezeu existã ºi tu nu ai
crezut în El, ai pierdut totul, în întreaga sa
viaþã, a suferit de niºte migrene îngrozitoare.
Probleme cu sãnãtatea au avut ºi poeþii
romantici englezi: Byron, Keats ºi Shelley.
George Gordon Byron (1788-1824) a impresionat lumea literarã europeanã atât prin ope-
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Liviu OFILEANU

Bufonul cer[etorului
de Plopeanu Petrache
Existã ºi cãrþi de poezie bunicele între cele considerate slabe
dar, cum politicile editoriale nu
includ neapãrat ºi funcþia share,
odatã plãtite cãrþile fiind puse autorului în braþe - raftul unor biblioteci e cam vãduv de ele. Astfel,
avem autori necunoscuþi ºi numai câte un concurs le mai scoate
numele în pagina unei reviste
de prestigiu; peiorativizãm
ostentativ, ºtiindu-se bine faptul
cã astãzi, chiar marile reviste
publicã (probabil pentru a-i descalifica) autori mai puþin cotaþi ºi
care au totuºi niºte ani... Aºadar,
putem vorbi de cãrþi ratate la orice vârstã, dar cei în etate nu mai
pot invoca scuzele noviciatului
într-ale poeziei... Asigurat cu o
postfaþã de Mioara Bahna, destul de evocatoare: Deºi, în aparenþã, aproape întregul text este
ludic-ironic, ca ºi desenele care-l
însoþesc ºi care sunt tot creaþia lui
Petrache Plopeanu, acesta poate
fi citit în bunã mãsurã ca un sinonim în spaþiul literaturii al Strigãtului lui Edward Munch ºi, în realitate, al þipãtului oricãrui eu suprasensibil care-ºi construieºte,
totuºi, o platoºã de nepãsare falsa cocoaºã - pentru ca, la o
privire superficialã, sã nu-i fie vãzutã vulnerabilitatea., volumul
Bufonul cerºetorului, apãrut
la Ed. Editgraf Buzãu, 2010, e una
dintre cãrþile de poezie bunã, doar

numãrul de pagini (250) poate fi
descurajant pentru unii
Sub tutela lui Novus Aristotelius, autorul aºeazã un citat
din scrierea Sancta indifferentia
simplicitas, (Paris,1429), pentru
a facilita incursiunea lectorului
în spiritul gândirii teiste, unde
umilinþa nu se desparte de cogito
în ciuda indiferenþei pe care semenii gânditorului o aratã Marelui Creator; dar sintagma sancta
simplicitas aminteºte ºi cuvintele spuse de protestantul Jan
Huss când a fost ars pe rug - episodul cu femeia sãracã cu duhul ºi care a pus un snop de paie
la eliminarea ereticului diavolesc...
De aici ne parvin singurãtatea în
creaþie, condiþia de umilitate la
care aderã un spirit evoluat, care
îºi respectã semenul în spiritul
poruncilor creºtineºti, ºi referinþa
la Evul Mediu e fãcutã cu scopul
de a sublinia climaxul creºtinismului în pragul Renaºterii, epocã
în care majoritatea oamenilor sau dezis de Dumnezeu pânã în
mileniul III. Din acest punct pornesc reflecþiile ºi mesajul transmis e foarte clar: a trãi înafarã e
la fel de periculos cu a rãmâne
întemniþat în sine - indiferenþa
arãtatã lucrurilor fireºti, orizontalizarea gândirii sunt propice morþii spirituale. ªi pentru a ne demonstra drumul închis al lumii,
autorul ne descrie un schimb de
locuri între Stãpân ºi Cerºetor,
unde numirea în spirit cavaleresc
a celuilalt Eu susþine alteritatea
rãsfrântã în zeci de oglinzi, putinþa înþelegerii Celuilalt ºi a acþiunilor sale: te numesc/ stãpân/
dintr-un spirit medieval al stãpânirii surâsului/ în plinã groazã îþi
spun mãreþe hotãrâtor al/ urmei
întipãrite în drumuri fãrã asfalt/
(...) fie tu cel numit de mine stãpân/ eu cel numit de mine bufon/
suntem unul la dispoziþia celuilalt, (dispoziþii de apropiere.
cununia trivialã, p.11). Odatã

stabilitã convenþia de lecturã pe
motivul dublului romantic idealizat ºi repudiat în aceeaºi mãsurã
psihanalizabilã, autorul ne bombardeazã cu scene, situaþii ºi atmosfere, unde accentul cade pe
parafraza descrierii unei societãþi pragmatice contemporane,
lipsitã de resorturile creºtineºti
prin care omul evului mediu îºi
trãia nimicnicia cu o conºtiinþã
de Eccleziast.
Autorul a creat douã personaje - Cerºetorul ºi Bufonul, decriptându-le identitatea pe parcursul a douã sute ºi cincizeci
de pagini, variaþiuni pe aceeaºi
temã - Poetul ºi Poezia sa, livrescul ca variantã meditativã, relaþia
Eu & Tu, urâtul ºi banalitatea
omului spiritual în mileniul III.
Poemele sunt precedate de câte
un motto (sau filã de jurnal de
cerºetor), iar apelativul stãpâne marcheazã necesara prezenþã a unui interlocutor permanent
ºi dictatorial prin bunãtatea sa, e
tocmai inversul lãudãroºilor,
scribul care stã la cutie ºi scrie
- Stãpânul-cerºetor... Duetul bufon ºi cerºetor reliefeazã condiþia
artistului într-o erã ciberneticã în
acelaºi poem liminar: ei þipã în
gura mare bufonule/ râd cã nu
mi-am ales bine omul/ cine mai
are drept stãpân cerºetorul/ deja
aþi înþeles el este abandonat de
ceilalþi la/ poalele compasiunii ca
la poalele unei cetãþi/ medievale, (ibidem, p. 12). Amestecul de
tonuri, de la discreþie pânã la invectivã face parte din autoparodierea ostentativã a stilului ceremonios pe care îl foloseºte autorul, chipurile, pentru a reda un
dialog de peste timp cu implicaþii
ale prezentului - între gânditorul
citat, alias dublul gândirii sale
apostrofatoare ºi eul poetic. Datoritã funcþiei ludice ºi predilecþiei asumate pentru o poezie pretins confesivã, acuzatoare ºi vindicativã, poemele alcãtuiesc

procesul verbal al transferului
de identitate ºi al redobândirii ei
adecvate în peisajul literar actual
- subiectul face schimb de rang ºi
de epocã prin tonul solemn, întretãiat de sarcasm ºi autoironie.
Aºadar, Poetul-bufon are o
falsã cocoaºã (metaforã pentru
povarã, trimitere la condiþia
umanã Cocoºatul de la NotreDame a lui Victor Hugo, Autobuzul cu cocoºaþi de Nora Iuga)
datoritã societãþii pervertite care
înþelege realitatea pe dos, valorile s-au inversat ºi absenþa oricãrei morale gãseºte de bun orice
rebut; harul scrierii ºi povara
cogito-ului sunt luate de cãtre
mulþime drept un lucru de lepãdat, o cocoaºã, pe când poezia
de calitate îndoielnicã e cititã
peste tot, ºi poetul-autentic, cel
care nu dã interviuri, care nu e
vãzut permanent pe sticlã ºi prima paginã a revistelor - e un mizantrop. Decãzut din rangul de
stãpân, preot ºi profet - alias
cugetãtorul din toate epocile
îºi trece singurul ochi de bufon
ciclopic peste lucruri ºi evenimente, le circumscrie ºi purcede
la reflectarea asupra celor vãzute
în genul râsuplânsu: stãpâne/
îmi place sã-i spun arãtându-mi
falsa cocoaºã/ nu-i aºa cã azi nu
þi-a dat nimeni nimic/ cel puþin o
urdoare s-o agãþi ochiului lipsã/
ai fi putut sã emiþi pretenþii la un
trotuar mai bun/ ai fi putut sã ceri
municipalitãþii o a treia uºã/ la
singurul bordel din oraº/ pe care
tu sã intri netriumfãtor dar/ cu
ochii în lacrimi (dispoziþii de
apropiere. cununia trivialã, p.
12). Existã riscuri ale poetizãrii în
gol, lucru de care autorul pare sã
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fie conºtient când îºi comparã
producþia cu altele, dar ºi o încredere mãrturisitã pentru esenþele
tari ale poeziei care iese la suprafaþã din magma textualã: trebuie sã râzi la aceastã orã când//
toþi cred cã viseazã// eu ºtiu sã
plâng ca un bufon serios sã te
amuz/ aºa mi-ai cerut când m-ai
luat drept bufon/ acum rabdã-mi
plânsul/ ieri ai râs pânã la dezgolirea acelei femei din nord/ sau
din sud// sau poate care nu a
existat niciodatã// aºa de departe/
îmi pare zdreanþa pe care þi-a
dãruit-o/ în ea joci rolul de sadic
al clipei triviale// iar eu vreau sã
fiu vulgar/ sã mã mânjesc cu fineþuri þinute în butoaie cu/ mirodenii scumpe/ ziua este plinã de
ele/ nu-i este dat cep însã pentru
oricine (ibid. p. 13).
Tema manuscrisului gãsit e
uºor modificatã prin desenul gãsit într-un parc, sintagmã decupatã dintr-un citat fabricat de autor în genul lui Borges, cu o exprimare eufemisticã ºi secondatã
de un strat suprarealist: ¼e
posibil ca desenul acesta sã fi
fost gãsit/ într-un parc, nimic nu
poate fi sigur ºi s-a spus cã/ ar
putea fi numit: transept ºi-o colivie iluminatã;/ nimeni nu a sunat serviciile de salubritate sã le
înjure,/ aºa cum se face de obicei
dar la telefonul spart gãsit lângã/
tomberon am strigat mai tare
scurgeri peste închideri goale
(p. 16); în plus, autorul pare sã
aibã are afinitãþi cu bulele de
gaz ale lui Geo Dumitrescu, inflexiuni din Gellu Naum (e vorba
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de acelaºi puseu al poeziei moderne pentru demitizare, aerul
prefãcut plângãreþ), dar putem
spune cã ºi tema e modificatã
ºi proiectatã asupra subiectului
de tip Dimitrie Stelaru, al cãrui
habitat îl reprezintã gunoaiele,
care locuieºte ºi este gãsit printre ele, iar epitetul e folosit cu
înþelesul cert de a lovi în cei care
umflã cu pompa poeþi ce nu
meritã aerul înãlþimilor: erai întins/ printre toate gunoaiele aruncate normal// gunoaiele se
aruncã întotdeauna de alþii/ noi
doi nu facem gunoi noi creãm/
ambrã/ ºi parfumuri celeste ºi/
lumini cereºti/ toþi luceferii de
dimineaþã ºi de searã sunt/ fãrã
nici o deosebire creaþi de noi.
(molii prin cãrþi mirosind a femei. neterminarea, p. 17).
Deºi poemele sunt susþinute
cu o sumedenie de imagini hazlii,
citate ºi titluri pretenþioase, desigur, cu scopul fixãrii unor mãrci
ale originalitãþii - nu se face abuz
de tropi ºi numai o uºoarã barochizare mutã traiectul logic, acest
lucru fiind o parte din arta de a
face pe naivul, aºa cum îi stã bine
unui bufon de cerºetor: parcã
se auzeau unele ºoapte pline de
ciocârlii/ apucã-te de scris pânã
la varã va fi/ varã din nou/ stãpâne/ þi-am spus cu îndrãznealã de
ce/ te-ai oprit pe aceste meleaguri unde/ nimeni nu rosteºte/
poeme în iarnã (discurs veritabil
ºi plin de pãsãri, p. 24); iatã ºi
autoironia cu pleasnã de bici care
iese înaintea demersului critic
pentru a forþa un verdict favorabil: ai vãzut cum þi s-a strâns

continuare din pag. 34
ra sa cât ºi prin personalitatea lui cu viaþa-i
excentricã de luptãtor proscris ºi exilat, de
inadaptabil ºi de geniu neînþeles. John Keats
(1795-1821), poet romantic englez, care a iubit
viaþa cu mare pasiune, a fost mãcinat de tuberculozã. Shelley, un apropiat al lui Byron,
un mare liric al Angliei, Shelley, inima inimilor, cuvinte gravate pe piatra de mormânt,
mai presus de toate a iubit viaþa, omenirea ºi
dreptatea. Firav de constituþie, cu sãnãtatea
mereu ºubredã, ºi-a gãsit moartea în apele
Adriaticei, împreunã cu fiul sãu, într-o micã
navã proprie, având asupra sa un volum de
poeme scris de Keats. Triumful vieþii
fusese ultima sa poezie. Giacomo Leopardi

gloata aceea adoratoare/ sub buric/ cum au cântat sirenele cãtre
care þi-ai întors ochii/ plini de metafore rãsuflate// te întreb/ stãpâne/ pe ei îi vrei sau pe mine
cel/ care îþi spune cã eºti cel mai
prost poet/ cel mai demn de ironia
mea muºcãtoare, (noi doi câinii comunitari ai perlei. muza
castratã, p. 27); în concluzie,
autorul considerã cã fiziologia
umanã nu a suferit modificãri,
homo lupus find intact peste vremuri, doar bufonul, mãscãriciul
ºi clovnul suferã modificãri tragice prin pierderea însuºirilor comice (a se citi absenþa autenticitãþii poeziei actuale, care este o
rescriere): ºi din nou facem o referire searbãdã dar vie la/ defunctul ev mediu dar/ oare tu nu
arãþi cumva chiar a ev mediu/ picioarele tale nu put oare ca
atunci/ zdrenþele pe care þi le dau
în fiecare dimineaþã/ cu mult fast
la aceeaºi orã. (ibid. p. 27).
De parcã s-ar apãra atacând,
autorul insereazã obsesiv remarci
ºi trimiteri la maniere de scriiturã:
prefer sã nu pun ghilimele sau
oricare/ alt semn de punctuaþie
cã/ aºa este postmodern ºi/ postcultural, (noi doi câinii comunitari ai perlei. muza castratã,
p. 27), însã, devine ºi sarcastic
vizând lipsa capului ºi a cozii
din poezia congenerilor: ...degetul îmi ieºise prin ciorapul rupt/
ºi unghia crescutã printre fibrele
de poliester a nimerit/ peste urmele de cernealã la fel de negre;
o bananã putrezitã/ îºi scurgea
sucul fermentat ºi-am numit atunci desenul/ aproape beat, în

(1798-1837), unul din reprezentanþii de seamã
ai romantismului activ italian ºi european, generalizeazã suferinþa sa individualã, agravatã
de o boalã cumplitã ºi de o infirmitate ºi o extinde asupra întregii lumi. Poetul se considerã,
metaforic, o Pasãre a singurãtãþii, trãieºte
sentimentul durerii universale. Pentru el, duºmanii omenirii sunt Destinul ºi Natura.
Fiodor Mihailovici Dostoievski (18211881), scriitor rus, unul din marii prozatori ai
literaturii universale, renumit prin arta de a
surprinde dinamica vieþii interioare, în toatã
complexitatea ei, scria între crize epileptice.
Marcel Proust (1871-1922), scriitor francez, reprezentant de seamã al romanului psihologic bazat pe o introspecþie minuþioasã,
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aºteptarea direcþiei; dupã ce miam ºters/ degetul am conchis cã
urmã de umbrã cu unghii poliesterice/ ar fi fost mai pe gustul
tuturor degetelor piciorului stâng
(moto, p. 32), sau: pregãteºte-le
buzunarele cu busole stricate
doar aºa/ vor putea sã greºeascã
rãul/ sã greºeascã urâtul/ sã greºeascã ideea cã/ poemele scrise
de ei sunt sublimul aruncat spre/
salvarea limbii ºi ozonului (împreunã cu ecologia stearpã a
planetei din mine. vorbe goale
de la un timp, p. 177) º.a.m.d. De
altfel, la un volum consistent de
poezie incomodã ºi piperatã cu
veleitãþi eseistice, aºa cum e ultima carte de poeme, autorul nu
plãteºte tributul unei reflexivitãþi
acute, întreþinutã prin formaþia sa
de profesor de filozofie, dimpotrivã - e liric în mãsura în care
este ºi ludic, e direct ca ºi cei din
generaþia milenaristã, sarcastic ºi
solemn, iar de aptitudinile sale
poetice nu cred cã se poate îndoi
cineva: i-am spus de multe ori
cã ãsta-i stilul poemelor sale/ mia aruncat întotdeauna mult/ mai
multe laude/ decât pot eu accepta (bãtaie în maniera vechilor
maeºtri. contingenþe ºi contondente, p. 43); aºadar, urâtul e
penalizat prin vulg, frumosul e
drãgãlãºit în metafore. Prin poezia de faþã, Plopeanu Petrache
defineºte o structurã nietzscheeanã într-un discurs alternativ realist-suprarealist, evidenþi-indui societãþii contemporane morala
în cârje, semidoctismul ºi
amnezia, caratele bâlciului deºertãciunilor...

obsedat de astmul de care suferea, a dus o
viaþã retrasã, consacrându-se cu austeritate
exclusiv creaþiei. Aºa se întâmplã cã unele
personalitãþi au reuºit sã transforme un handicap în calitate, în sensul cã se izolau de lumea exterioarã, bunãoarã cei cu surditate,
spre a medita ºi crea în liniºte, Edison, care
auzea foarte greu, fiind un exemplu. ªi exemplele pot continua.
În concluzie, se pare cã mãreþia se naºte
din suferinþã, cã orice durere se poate schimba în valoare (Malraux) ºi nu poate ajunge la
cer cine n-a strãbãtut pãmântul ºi iadul
(Goethe), iar geniile, în majoritatea lor, pãtrund ºi în istoria medicinii.

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Anul I, nr. 4/2010

37

Vasile I. Z~RNESCU

Disfunctionalitatea de la prostie la epidemie
Imediat dupã 1990, când asupra apãrãrii esteticii stilului, a respectãrii proprietãþii termenilor, a
moralitãþii vocabularului ºi a bunului simþ civic nu mai veghea
nimeni - lipsa de ordine ºi de urbanitate înscriindu-se, firesc, în
aºa-zisa libertate provocatã de
pretinsul vid legislativ, transformat în haos organizat pentru
beneficiul cleptocraþiei în toatã
etapa tranziþiei, adicã pînã acum
-, a intrat în uzul sfertodocþilor o
aberaþie logico-semanticã: disfuncþionalitate/disfuncþionalitãþi.
O pecingine lingvisticã
ajunsã epidemie
Cuvântul disfuncþionalitate este un veritabil non-sens, o
monstruozitate lingvisticã ºi
logicã. Într-adevãr, un organism,
un mecanism, un sistem este
creat pentru a îndeplini anumite
activitãþi, anumite funcþii pe
care, dacã nu le îndeplineºte,
atunci nu funcþioneazã ºi nu-ºi
are raþiunea de a fi. Funcþionalitatea înseamnã capacitatea de
a avea funcþii. Dacã un mecanism, un aparat, un sistem are un
defect - în termeni academici, o
disfuncþie -, adicã nu merge
bine, înseamnã cã nu mai funcþioneazã bine, iar dacã disfuncþia
este majorã sau dacã apar mai
multe disfuncþii, atunci nu mai
funcþioneazã deloc! Dar nu poþi
concepe, nu poþi construi deliberat un mecanism, un agregat
care sã aibã disfuncþii - nici mãcar o singurã disfuncþie! -, adicã
sã nu funcþioneze, sã aibã disfuncþionalitate - adicã sã nu
meargã în nici un fel, sã nu fie
util, adicã sã fie, în esenþã, rãu!
E un autentic nonsens!
Totuºi, în limbajul celor care
nu gândesc ceea ce spun ºi doar
îi imitã papagaliceºte pe alþii,
aceastã inepþie este utilizatã, evident, în prostie! ªi, din pãcate,
epidemia s-a rãspândit tot mai

mult, ajungându-se la o întrebuinþare normalã nu doar în limbajul oamenilor obiºnuiþi, ci chiar
al celor cu pretenþii academice.
Iatã un citat din fiºa postului nr.
40, care e anexa contractului de
muncã nr. 88/29.12.2009, de la
deja faimoasa în penibil numitã
pompos Academia Oamenilor de
ªtiinþã din România (A.O.ª.R.):
la descrierea punctului 2 al fiºei,
Calitatea, scrie : Desfãºurarea
activitãþilor fãrã disfuncþionalitãþi sau erori (vedeþi facsimilul
nr. 1). Deci, prof. univ. dr. Vasile
Cândea, care semneazã aceastã
fiºã cu mintea sa de academician ºi de general (r.) cu patru
stele (dintre care trei dintre ele
sunt de carton), pe lângã faptul
cã nu ºtie ce înseamnã cuvântul
disfuncþionalitãþi - adicã o
prostie patentã! -, crede cã ar însemna un lucru, cumva, bun, de
vreme ce îl disjunge - prin conjuncþia relativã sau - de cuvântul erori.
Asinus asinum fricat
Dar sã vedem ºi modul de
gândire identic reieºit din articolul cu titlul preþios Cum am
devenit ceea ce am fost, scris
de Colonel (r.) Nicolae Ulieriu,
care a ocupat funcþia de purtãtor
de cuvânt al S.R.I. ºi care, acum,
fiind ºi un fanatic fan al g-ral (r.)
prof. univ. dr. Vasile Cândea, a
fost numit de cãtre academician, fiindcã aºa voia muºchii
lui, ca purtãtor de cuvânt al
A.O.ª.R., deºi funcþia nu existã
în statutul acestei instituþii-cãpuºã. Iatã cum, plin de fatuitate,
se laudã el cã ºi-a înþeles funcþia
de purtãtor de vorbe al S.R.I.:
« am înþeles noþiunea de funcþie în sens de aplicaþie sau
transformare (sens luat din matematicã)» (N. Ulieriu, art. cit.,
în VITRALII - Lumini ºi umbre,
nr. 2, martie 2010, pag. 42; cf. ºi
facsimilul nr. 2); ºi, în pagina 43,
itereazã rapid ideea ca sã înþele-

gem ºi noi cât de bine înþelege el
însuºi matematica: Vorbeam de
faptul cã mi-am înþeles funcþia în
sens matematic: de aplicaþie sau
de transformare. ( ) Cu reforma,
însã În sensul ei tare, noþiunea
e, cumva, restrictivã: limitânduse la ameliorarea unor disfuncþionalitãþi ale sistemului (care, se
subînþelege, trebuie sã rãmânã
acelaºi). Sã reþineþi cã pe acel
cumva Ulieriu îl vrea plin de
misterul tenebros al Serviciilor
Secrete, dar, dimpotrivã ºi concomitent, ºi explicit, clar ca în matematicã! Spre deosebire de circularele inepte ºi ilegale date de
Preº. AOSR g-ral (r.) prof. univ.
dr. Vasile Cândea, articolul lui
N. Ulieriu e fãþos, adicã e bine
scris sub aspect ortografic ºi
gramatical: are toate virgulele, literele etc. Dar sub aspect semantic ºi logic, gândeºte ºi se exprimã ca un turist. În alt loc, scrie,
cu aceeaºi aroganþã: Te descurci,
pur ºi simplu: ºi, dacã poþi, la
nivel optim (ibidem, pag. 41);
deci, chipurile, ºi el se descurcase la nivel optim! Deºi, un
ziarist - rãutãcios, evident - îl descrie în aqua forte, ca ºi Goya în
tablourile sale cu monºtri,
astfel: Privirea odinioarã ceþoasã a lui Nicolae Ulieru a cãpãtat o agerime de nebãnuit, iar
vocea lui discret-misterioasã de
pe vremea cînd spunea No comment! în locul lui Virgil Mãgureanu are înflãcãrarea unui ºef de
galerie în cãutarea unei peluze de
ocupat (Cristian Teodorescu,
Fantoma de la S.R.I., Cotidianul, 21 februarie 2010).
Or, fostul critic de teatru ºi
film nu renunþã, nici dupã 20 de
ani de la cãderea Socialismului,
la cliºeele limbii de lemn, dar nici
pe aceea nu a înþeles-o bine:
optim înseamnã, în orice limbã,
cel mai bun ºi, deci, acest cel
mai bun este, cu forþã de necesitate, unul singur ºi, ca atare, trebuie gândit, zis ºi scris cu arti-

colul hotãrât: în modul optim!
La fel ca neologismul optimizare, nelipsit din propaganda socialistã, era ºi cuvântul ameliorare, care înseamnã, pur ºi simplu, îmbunãtãþire. Dar, ca franþuzism (preluat din latinã), sunã
mai dãºtept, iar politrucii socialiºti voiau ºi ei sã iasã în faþã
cu ceva; ºi cum nu aveau cu ce,
o dãdeau pã radicale, ca sã epateze. Iar ex-criticul de artã ºi
ex-ziaristul Ulieriu îºi exhibã, prin
automatisme verbale, sechelele
din propaganda politrucilor antedecembriºti. Nu poþi scrie - decât dacã nu judeci! - ameliorarea
unor disfuncþionalitãþi ale sistemului; ºi e evident cã Nicolae
Ulieriu nu prea le gândeºte, deºi
ca critic trebuie s-o facã. Sã te
lauzi, teatral, cã ai fost un cunoscut ziarist, teatrolog-filmolog
etc. ºi sã scrii disfuncþionalitãþi
e dovada clarã cã nu percepi
inestetica ºi disonanþa acestei
imbecilitãþi: þi se încurcã ºi limban gurã ºi, efectiv, te zgârie pe creier. Dacã-l ai, fireºte. Dar e clar cã
ex-purtãtorul de cuvânt al S.R.I.
- de fapt, de palavre, cãci vorbe
nu prea a rostit decât ulterior,
când îl apãra pe Sorin Ovidiu
Vântu - gândeºte cu goluri de
sinapse: nu poþi îmbunãtãþi ceva
ce merge prost, ce nu îndeplineºte o funcþie, fie ea matematicã
sau administrativã: ci îl înlãturi,
fiindcã, dacã nu funcþioneazã
ceva, atunci îl repari, îl înlocuieºti, îl concediezi, îl dai la reformã, îl casezi, adicã îl arunci
sau îl reciclezi dacã mai poþi folosi ceva din el, dar nu îl ameliorezi, fiindcã este imposibil.
Ameliorezi o rasã de porci ca sã
dea, în viitor, mai multã carne
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decât dã în prezent, o rasã de boi
ca sã tragã în jug (cãci regimul
instaurat dupã retrovoluþia decembristã a dus la refolosirea
plugului tras de boi), ameliorezi
un soi de grâu sã nu-i cadã boabele din spic prea devreme etc.;
dar o disfuncþie nu se amelioreazã, chiar dacã este a unui sistem
politic, electronic sau fiziologic!
Hermeneutica unei inepþii
În sensul strict semantic ºi
logic, adicã dacã facem hermeneutica sintagmei ulieriste, ameliorarea unor disfuncþionalitãþi înseamnã ceva exact cu sensul opus
celui pe care fudulul Ulieriu îºi
închipuie cã a vrut sã-l spunã: ca
acele disfuncþii - nu disfuncþionalitãþi, fiindcã, am arãtat, cuvântul e o tâmpenie - sã fie fãcute
ºi mai disfuncþionale, sã le fie
adâncitã calitatea rea, negativã!
Dar, desigur, nu numai fizica este
relativã, ci, cum spunea un moralist francez, ºi morala - aºa cã,
dacã-l analizãm ca critic de artã,
atunci aspectele ilogice ale gândirii lui Ulieriu le putem subsuma,
dând dovadã de îngãduinþã, categoriei numite licenþe poetice,
dupã cum, în relaþiile interumane,
admiraþia pentru banditul Sergiu
Bãhãian ºi asocierea sa cu acesta
ar putea fi incluse - cu ºi mai multã
toleranþã - în rubrica investiþii
în culturã. Dar lipsa de logicã a
criticului nerealizat Ulieriu nu
este o descoperire fãcutã acum,
aici, ea a fost relevatã ºi de alþii.
Ba, se poate spune cu deplinã
siguranþã cã-i este trãsãtura definitorie ºi constantã încã din vremea juneþii sale criticiste. Astfel,
Mircea Dumitrescu, dupã ce etaleazã cronicile favorabile la filmul
Glissando, al lui Mircea Daneliuc, din presa internã a anilor
1984-1985, precum ºi aprecierile
extrem de pozitive din presa
italianã, din 28 august 1985, îl
denunþã ferm pe Gicã-contra:
Este însã imposibil de acceptat
articolul din Sãptãmâna culturalã a Capitalei, nr. 50/1984,
semnat de Nicolae Ulieru, total
negator, fãrã a folosi criterii specifice ºi argumente logice (s.n.
- V.I.Z.)! Aºadar, brambureala, ilogicul constituie firul roºu al cari-
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erei acestui critic neisprãvit, eºuat
în s.r.i.-st: Nicolae Ulieriu/Ulieru.
Quod erat demonstran-dum!
Francisco José de Goya y Lucientes spunea, îndreptãþit: El
sueño de la razón produce
monstruos - Somnul raþiunii
naºte monºtri!. Suntem siliþi sãl parafrazãm ºi sã zicem, la fel de
toleranþi, fiindcã se poartã îndemnul Uniunii Europene la toleranþã: Somnul raþiunii produce
proºti!. Însã, vorba lui Creangã
Dacî prostia ar duré, ci di þîpiti
ar mai fi pi lumi! Vedeþi unde
duce faptul cã prostia nu doare?!
Posesorul ei nu-ºi dã seama de
asta ºi crede cã spune lucruri
deºtepte, deºi e exact invers: fãrã disfuncþionalitãþi sau erori,
ameliorarea unor disfuncþionalitãþi! ªi, încã, la aceastã ultimã inepþie, nu am analizat toatã
prostia conþinutã în ea.
Consecinþa oportunismului
lui Virgil Mãgureanu
Cuvâtul analizã defineºte
una dintre activitãþile esenþiale
din S.R.I., premergãtoare sintezei, care, la rândul ei, este succedatã - cum am mai relevat - de informarea decidenþilor politici.
Aºa cã trebuie sã dovedim un
plus de precauþie cînd introducem în discurs cuvântul analizã, pentru a nu ne compromite
în propriul nostru demers. Întradevãr, sã-i dãm cuvântul, din
nou, lui Nicolaie Ulieriu-Androlaudã, pus pe mici confesiuni
(anunþase, acum câþiva ani, cã va
publica chiar un volum de memorii din activitatea sa din S.R.I.,
ºi chiar a început sã dezvãluie
câte ceva - dar, probabil, speriat,
ºi-o fi zis cã o va face post-mortem): «Iniþial, George V. îmi
proiectase o altã traiectorie: aceea
de ofiþer-analist - el fiind numit,
de cãtre Director, ºeful Formaþiunii de analizã-sintezã a Instituþiei... Dar intuiþia (sau, poate,
doar oportunismul) lui Virgil
Mãgureanu m-a destinat, foarte
curând, unei alte posturi: aºa se
face cã, dupã nici trei sãptãmâni,
am apãrut ca purtãtor de cuvânt al S.R.I. - posturã în care,
cu prefixul ex-, sunt perceput
ºi astãzi» (N. Ulieriu, eodem loco,
pag. 40-41). Ca sã înþeleagã mai

bine cititorii care nu au acces la
revista VITRALII - Lumini ºi
umbre, care este revista Veteranilor din Serviciile Române de
Informaþii, precizãm cã acel
George V. era ofiþer de Securitate, prietenul ºi fostul coleg de
facultate al lui Ulieriu din vremea Odiosului ºi a Sinistrei, care «i-a propus (mai bine zis, l-a
ademenit) sã intre în S.R.I.»
(ibidem, pag. 40). Vedeþi ce insinuant-injurios se exprimã despre
acel bun prieten, care l-a fãcut
om?! Cãci, dacã nu-l proptea acela în S.R.I., ar fi rãmas, categoric,
un ilustru necunoscut critic de
teatru - iar, acum, teatrele fiind
aproape toate închise, ar fi rãmas
ºomer, fãrã subiecte de criticat.
De fapt, în stilul sãu teatral ºi frivol, N. Ulieriu simplificã - mai bine
zis, falsificã - ºi aici: acel bun
prieten al sãu, George V., se
numea Gheorghe V... ºi a stat, cu
greu, doar 3-4 luni la comanda
efectivã a Formaþiunii de analizãsintezã (F.A.S.I.). Asta deoarece,
într-un numãr al ziarului Azi, din
vara anului 1990, apãruse un
articol contra lui, semnat anonim
de ofiþerii subordonaþi acestuia, care ameninþau cã, dacã directorul Virgil Mãgureanu nu-l
demite imediat - din cauza caracterului sãu execrabil, a incompetenþei lui, a stilului de conducere tip Moº Teacã etc. -,
atunci vor publica alte texte despre respectivul ºef. (Apropo de
prietenia dintre George V. ºi
Ulieriu N., nu mai invoc proverbul Spune-mi cu cine te-mprieteneºti, ca sã-þi spun cine eºti!,
pentru cã sunt sigur cã aþi fãcuto, deja, dvs., cititorii). Directorul
Virgil Mãgureanu nu l-a demis
pe Gheorghe V..., ci a recurs la o
stratagemã - probabil din oportunism, cum îl apreciazã criticastrul Ulieriu, ca sã-i împace pe
toþi: pe de-o parte, pe George
V. ºi pe prietenul sãu, purtãtorul
de vorbe goale N. Ulieriu, ºi, pe
de altã parte, pe ofiþerii rãzvrãtiþi!
- ºi l-a lãsat în acelaºi birou, fãrã
comanda efectivã, dar la comanda oficialã ºi, fireºte, cu aceleaºi
solde de grad ºi de funcþie de
ºef al respectivei unitãþi, iar în
locul sãu l-a adus, ca locþiitor la
comanda unitãþii, pe altcineva,
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cãruia, evident, nu i-a plãcut
rolul de marionetã pentru a
scoate castanele din foc ºi,
care, dupã un timp, ºi-a cerut trecerea în rezervã! Pentru cã aºa
se fãcea, de obicei, avansarea în
grad ºi promovarea în funcþie: pe
bazã de prietenie, cunoºtinþe,
relaþii - pe încredere, adicã în
mod clientelar. Dar sã lãsãm detaliile oneroase ale episodului pentru contramemoriile la Memoriile
viitoare ºi extinse ale analistuluieºuat N. Ulieriu, poreclit ºi fantoma de la S.R.I., care, în ultima
vreme, a reînceput sã bântuie
unele televiziuni ºi redacþii, pe
lângã faptul cã bântuie ºi prin
Jurnal 2005, al lui Paul Goma.
Rãul nu se poate ameliora
Sã continuãm, deci, analiza
execrabilei expresii ameliorarea
unor disfuncþionalitãþi, din
care a rãmas de dezvãluit conþinutul cuvântului unor ºi implicaþiile logice absconse ale întregii propoziþii - adicã a rãmas de
descifrat metatextul. Veþi obiecta
cã despicãm firul în patru doar
pentru a-l pune într-o posturã
proastã pe ex-criticul-reformat
Ulieriu sau Ulieru - cãci nu se ºtie
clar nici care este grafia corectã
a numelui sãu, aºa cum, în articolul Nicolae Ulieru ºi preotul
parohiei Sf. Gheorghe Vechi
ºantajeazã bãtrânii dintr-un imobil din centrul Capitalei (Curentul, 9 aug. 2010), autoarea explicã
unui forumist care o admonesta
cã pe Ulieru nu îl cheamã aºa, ci
Ulieriu: ( ) a semnat acte cu
acest nume, de Nicolae Ulieru, ºi
nu Ulieriu, în timpul mandatului
lui Virgil Mãgureanu, ºi anume
Nicolae Ulieru, despre ce ºtiu...
ºi despre numele reale.. altã
datã... ªi puþin mai rãspândiþi...
domnilor Ramona Feraru.
Presupun cã ambiguitatea
asta, a folosirii a douã nume diferite, face parte din legendare metoda numitã, astfel, în limbajul
Serviciilor Secrete: adicã Nicolae
Ulieriu se ascundea sub pseudonimul Nicolae Ulieru, ca sã nu fie
recunoscut! Probabil cã de aceea
ºi-a lãsat ºi barbã, ca sã se deghizeze mai bine! Oricum, împo-

Anul I, nr. 4/2010

dobindu-se cu barbã ºi-a închipuit cã ºi-a ameliorat ºi inteligenþa, astfel cã, la o emisiune TV
din primãvarã, a debitat aceastã
obrãznicie incredibilã ºi impardonabilã:  Basarabia a fost pierdutã pentru cã un domnitor imberb a încheiat un tratat de alianþã cu þarul Petru I (sic)!!! Vedeþi câtã subtilitate culturalã,
ironie demolatoare ºi fineþe
artisticã dovedea?! A evitat sã-i
pronunþe numele marelui domnitor Dimitrie Cantemir, dar a recurs
la o sinecdocã: l-a indicat prin
expresia minimalizatoare imberb. Adicã el, cunoscutul Nicolae Ulieru - semnat, recent, ºi
Ulieriu -, ar fi mai filozof, mai
politolog, mai logician, mai istoric, mai geograf, mai folclorist, mai
diplomat, mai muzicolog, mai
deºtept ºi mai cult în cap decât
hipereruditul ºi polivalentul savant european Dimitrie Cantemir
pentru cã domnitorul nu avea
barbã, iar Ulieriu are! Vorba lui
Cincinat Pavelescu: Alecsandri
era mai chel / ªi... parcã-avea mai
mult talent!...
Aºadar, greºiþi profund ºi, în
superficialitatea dvs., expediaþi
problema la fel de futil ca proiectatul ofiþer-analist-care-n-afost, Nicolae Ulieriu. Într-adevãr, conform logicii formale ºi
morfologiei gramaticii, adjectivul
pronominal posesiv unor este
restrictiv - cum spune chiar analistul-reformat Ulieriu referitor la
reformã, greºind esenþial -, dar,
aici, nu este vorba de reformã, ci
de ceva foarte stabil: operaþiile
logice, descrise încã de Aristotel,
în Organon. Dacã citea mai puþine poveºti de spionaj ºi mai
multe cãrþi de logicã (formalã,
dialecticã, matematicã etc.), ar fi
aflat cã noþiunea unor reduce
sfera discursului logic, adicã de
aplicare a judecãþilor de valoare
analizate, la numai câþiva, la unii,
nu la toþi, sau, mai precis, doar
la unii, în nici un caz la toþi. Ca
atare, reductorul unor - adicã
genitivul de la unii - indicã numai pe unii, unele disfuncþii
ale sistemului (care, se subînþelege, trebuie sã rãmânã acelaºi)
- cum zice sentenþios ofiþerul-
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analist-ratat Ulieriu.
Deci, e clar: prin formularea
limitându-se la ameliorarea
unor disfuncþionalitãþi ale sistemului, ex-filmologu reºapat
afirmã, implicit, cã, prin Reformã
(fie ea politicã, sistemicã, moralã,
protestantã, catolicã - ca Contrareforma, care e tot o reformã), sar face ameliorarea numai a
unor disfuncþii ale sistemului,
în nici un caz a tuturor celorlalte
disfuncþii (care, se subînþelege,
trebuie sã rãmânã aceleaºi),
pentru ca ºi sistemul sã rãmânã
acelaºi! Dar nu poþi îmbunãtãþi
un sistem politic înlãturând numai unele disfuncþii ºi lãsândule pe toate celelalte dis-funcþii care sunt tot funcþii, dar negative, rele - neschimbate! Vedeþi
ce criticã face cuvântului ºi acþiunii politice reformã criticulexpirat Nicolae Ulieriu?! (Cf.
facsimilul nr. 3, cu pag. 43). Vedeþi
cã - la fel ca prietenul sãu, Preº.
AOSR, g-ral (r.) prof. univ. dr.
Vasile Cândea - col. (r.) Nicolae
Ulieriu este ºi el un impostor, care

a invocat conceptele matematice
doar ca sã se dea grande?!
Vedeþi cã n-a înþeles nimic din
sensul matematic al funcþiei ca
transformare?! Adicã înlãturi
disfuncþiile unui sistem ca sã-l
schimbi, sã-l transformi în bine,
dar sistemul sã rãmânã neschimbat! Exact ca în raþionamentul
neraþional al lui musiu Farfuridi
despre reformã: Din douã una,
daþi-mi voie: ori sã se revizuiascã,
primesc! dar sã nu se schimbe
nimica; ori sã nu se revizuiascã,
primesc! dar atunci sã se schimbe pe ici pe colo, ºi anume în
punctele... esenþiale... Din aceastã dilemã nu puteþi ieºi... Am zis!
Nici Nae Ulieriu, ca ºi Nae Caþavencu º.a., nu a putut ieºi în cei
20 de ani de tranziþie, cãci, iatã,
gândeºte, ºi acum, în 2010, tot
ca în 1990, ºi îºi închipuie, pe deplin convins, cã are ºi dreptate!
Mai lipseºte sã spunã ca Caþavencu: Eu am tãria opiniunilor
mele! Dar o are degeaba! Nu
degeaba s-a fãcut el critic de teatru, teatr-olog: are în el ceva
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de saltimbanc, de fariseu, de farsor, dar e cam olog la minte.
Cum se (auto)transformã un
om mic într-unul mare
Dar cuvântul critic conþine,
în sine, o conotaþie puternicã ºi
revoluþionarã: criticul are mare
acuitate, discernãmânt profund,
voinþã puternicã ºi curajul de a
schimba cliºeele, rutinele, dogmele. Dimitrie Cantemir a scris
inclusiv Historia incrementorum
atque decrementorum Aulae
Othomanicae - o teribilã criticã,
devenitã celebrã, a Sublimei
Porþi, pentru care a ºi fost onorat
cu titlul de membru al Academiei
din Berlin. Kant a scris un raft de
Critice, Marx a scris CAPITALUL - Critica economiei politice, Sartre a scris Fiinþa ºi neantul - o criticã filosoficã radicalã, el însuºi fiind un mare critic
al societãþii contemporane.
Ulieriu-criticu ce a scris?! Un nimic mare, dar de negãsit; ºi ce-a
ajuns?! Purtãtor de cuvânt al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã
din România, Academie care a
vrut sã-l ademeneascã pe preºedintele Traian Bãsescu cu titlul
de academician, ca sã-i mai dea
bani de la buget pe de-a moaca,
dar a sfârºit prin a-i fi tãiatã ºi
subvenþionarea de la buget pe
care o avea! Oricum, cecitatea deplinã a lui N. Ulieriu în înþelegerea
cuvântului reformã (politicã,
evident) atestã cã expresia ameliorarea unor disfuncþionalitãþi - pe cât de aparent-fiþoasã,
pe atât de gãunoasã în fond este emblematicã pentru micimea
sa intelectualã ºi, implicit, moralã; de aceea criticismul sãu nu
face nici douã parale.
E cazul sã ne felicitãm cã intuiþia (sau, poate, doar oportunismul) lui Virgil Mãgureanu nu
l-a fãcut ofiþer-analist ºi l-a pus
în funcþia de purtãtor de cuvânt, unde, categoric, nu a strãlucit, ci, dimpotrivã, a fost întrutotul opac! Dacã ar fi rãmas ofiþer
analist la F.A.S.I., beneficiind de
prietenia cu unii foºti ºefi ai
D.S.S., ar fi ajuns ºef mare (mult
mai mare decât cel de ºef al Biroului de presã) ºi ºi-ar fi impus

40
punctele sale de vedere - de fapt,
de non-vedere, opace, stupide asupra lucrãrilor celorlalþi ofiþeri
analiºti-sinteziºti subordonaþi,
ceea ce - evident - ar fi fost ruinãtor
pentru activitatea F.A.S.I., cãci
ar fi indus incompetenþa lui în acea
unitate de elitã a S.R.I. ºi ar fi compromis securitatea naþionalã.
Evident, când auzi expresia
purtãtor de cuvânt, te gândeºti,
instantaneu, la un om de valoare,
supradotat intelectual, cu o mare
capacitate de analizã ºi sintezã,
apt sã rãspundã, spontan, la niºte
întrebãri-încuietoare sau sã se
refere persuasiv la niºte fapte
despre care nu se poate vorbi,
dar sã poatã convinge auditoriul
cã are dreptate în ceea ce spune:
adicã, în esenþã, este vorba de un
om inteligent, cu mare discernãmânt ºi cu marea abilitate de a
ieºi din situaþii dificile, dar fãrã
sã se vadã cã minte, cã dezinformeazã etc. (aceasta, în cazul Serviciilor Secrete). Prin aceste calitãþi ºi atitudini pozitive, funcþia
de purtãtor de cuvânt ºi-a dobândit, istoric, un mare prestigiu.
Prestigiu de care se foloseºte ilicit inclusiv ex-ul S.R.I.-ului, care
ne toarnã pe gât prostii patente
cu aerul cã face gaurã-n apã!
Totodatã, este de natura evidenþei cã N. Ulieriu, ca purtãtor
de cuvânt al S.R.I., a compromis
totalmente aceastã funcþie, pe
care, se împãuneazã el, post factum, ar fi înþeles-o în sens matematic. Nu, cum am relevat mai
sus, nu a înþeles-o deloc, iar încã
o dovadã irefutabilã este chiar
porecla pe care ºi-a atras-o: Mr.
No comment! tocmai fiindcã el
NU purta cuvântul. El trebuia
sã comenteze, adicã sã asigure o
minimã transparenþã într-un
domeniu eminamente opac - ba,
mai mult, strict secret! -, ceea ce,
fireºte, era o sarcinã extrem de
dificilã, pentru care, ca s-o îndeplineºti, îþi trebuia glagorie, nu
glumã. Or, el a devalorizat atât
funcþia, cât ºi Cuvântul. Întru
început era Cuvântul! - aºa începe Sfânta Evanghelie dupã
Ioan. Dar Mr. No comment! nu
cuvânta nimic, el doar mârâia,
uneori, câte ceva sibilinic, sã parã
competent ºi omniscient ºi sã

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii
aibã motiv sã-ºi ridice solda mare, de ªef al Biroului de presã
al S.R.I. Ca sã mã exprim tot în
termeni matematici, trebuie sã relev cã sintagma Musiu No comment! produce derivata întâi:
col. (r.) Nicolae Ulieriu a luat banii
degeaba! Derivata a doua: porecla Mr. No comment! este denigratoare prin ea însãºi, fiind poreclã, dar, mai ales, pentru cã este
paradoxalã ºi confirmã inacþiunea
funcþiei sale prin aceea cã îi contrazice expressis verbis funcþia
de purtãtor de cuvânt. Dar, întrucât este mãgulitoare - fiindcã se
apeleazã, în spirit cosmopolit, la
versiunea englezeascã -, esenþa
peiorativã a poreclei a fost, din
pãcate, estompatã ºi a fost preluatã ca ºi cum ar fi fost, dimpotrivã, o laudã! Derivata a treia:
numai cã, dacã am fi luat de bunã
promisiunea sa infatuatã cã, sunt
nevoit sã repet, a înþeles matematic funcþia de purtãtor de cuvânt ca o transformare, atunci
ar fi trebuit sã cuvânteze inteligent despre Intelligence, iar dacã
nu era în stare, atunci putea sã
vorbeascã mãcar ca un vorbete cum am spus eu despre Crin Antonescu-Vorbete, care, ºi el,
abureºte auditoriul, adicã vorbeºte discuþii. Dar Nicolae Ulieriu nu a fost în stare nici mãcar
de atâta, ci, dimpotrivã, a transformat funcþia de vorbire, pentru
care era gras plãtit, într-o tãcere
jenantã ºi mascatã cu o morgã
misterioasã, ca sã-ºi dea importanþã ºi sã-ºi sperie auditoriul
pentru a nu-i reproºa, cumva, cã
ia banii statului degeaba: cã nu
comenteazã, deºi ar fi trebuit sã

comenteze, ca sã fi asigurat mãcar o minimã transparenþã a
S.R.I., invocatã, într-o recentã
efuziune de democraþie, chiar de
preºedintele Traian Bãsescu!
Derivata a patra: propun ziariºtilor sã-i schimbãm porecla din
Mr. No comment! în Musiu
Mucles!, care este întrutotul
adecvatã, mai ales cã, acum, prin
þigãnizarea României în percepþia
spaniolilor, italienilor, francezilor
º.a. - cu sprijinul conducerii þãrii,
care impune, încã, folosirea fãcãturii rom în loc de þigan -, o
vorbã þigãneascã în plus nu mai
conteazã. Apoi, dacã ºi-ar rade
barba încãrunþitã artistic, s-ar vedea mai bine cã este cam dã
ghindã, cum zic þigãncile când
dau în cãrþi! Cât despre propoziþia sforãitoare Purtãtorul de
cuvant al Serviciului - legendarul
Nicolae Ulieru, om de-al breslei
noastre, a gazetarilor - devenise
un familiar al intervenþiilor în presã ºi la televiziune -, aº putea
zice, ºi eu, No comment!, dar cititorii ar crede cã mã las intimidat
de aceastã neruºinare apologeticã a lui Ion Cristoiu, fãcutã în
articolul Adevãrul despre imaginea S.R.I., publicat în Jurnalul Naþional din 3 aprilie 2006.
Dacã, însã, Cristoiu ar fi putut
citi, înainte de a-ºi etala laudele
la adresa lui Ulieriu, articolul
acestuia din VITRALII, comentat
aici, nu ar mai fi debordat ditirambele deºãnþate vãzând asemenea fraze dispreþuitoare: «...miam propus un tur al redacþiilor,
ca sã stau de vorbã (ca de al om
la om) cu cei mai vocali ziariºti
ai momentului: P. M. Bãcanu, C.
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Nistorescu, I. Cristoiu, S. Roºca
Stãnescu ºi încã vreo doi-trei...
Mã ºtiam - ºi nu de azi, de ieri cu fiecare dintre ei, dar aveam sã
constat (cu stupefacþie) o profundã schimbare: (...) deveniserã - peste noapte! - anticomuniºti feroce, pentru care (...)
S.R.I. nu putea fi decât poliþie
politicã, iar purtãtorul de cuvânt al Instituþiei - un tip dubios
(...). Mi-am dat seama cã atitudinea lor reprezintã doar cristalizarea unui cras oportunism ºi nicidecum expresia vreunei
convingeri. (...) Din acel moment,
i-am tratat pe indivizii respectivi
(categoria fiind mai numeroasã)
cu doza - realmente cuvenitã de dispreþ. ªi de amuzament, totodatã... Mai ales cã, nu foarte târziu, relaþiile dintre noi s-au ameliorat: nu puþini dintre cei ce combãteau cu vehemenþã Instituþia
îmi ciuguleau din palmã, cum se
zice, informaþii (...)» (N. Ulieriu,
eodem loco, pag. 42-43; vezi ºi
facsimilele nr. 2 ºi 3). Cât despre
faptul cã, pe aceeaºi paginã 43,
apare de douã ori, la distanþã de
16 rânduri, acelaºi cuvânt, ameliorat/ameliorare - un parazit
verbal al demagogicei propagande socialiste -, atestã, încã o datã,
atât sechelele limbii de lemn, cât
ºi paupertatea de limbaj a criticului Nicolae Ulieriu - îmbãlsãmat, aproape la fel de bombastic
ca Cristoiu, de cãtre un ziarist bãimãrean cu expresia criticul de
film si expertul în comunicare
Nicolae Ulieru (sic)! (Apropo de
cacofonii, îi previn pe editori cã
sunt introduse deliberat ºi îi rog
sã le menþinã, cãci am muncit
mult sã le fac: asemenea indivizi
trebuie bãgaþi inclusiv în... cacofonii). Chiar dacã aici este indicat
cu numele Ulieru ºi nu Ulieriu,
cum se semneazã el în VITRALII,
este clar cã, judecând dupã barba
ºi tenul balaoacheº din fotografiile postate în ziarul din Baia
Mare, este vorba de acelaºi individ. Aþi reþinut ce-a ajuns, între
timp?!  ...expertul în comunicare
Nicolae Ulieru: adicã, între ?!?1989, a fost un obscur critic de
teatru; între 1990-1997, ca purtãtor de cuvânt al S.R.I., a fost Mr.
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No comment!, de fapt, Musiu
Mucles! ºi, deci, nu a comunicat decât rãspunsurile enigmatice ºi zâmbetul sãu ironicmisterios, adicã mai nimic; apoi,
timp aproape un deceniu, între
1998-2006, a dispãrut ca mãgarun ceaþã; din 2007: Timid, dar
tenace, Nicolae Ulieru se întoarce din neant - constatã, neplãcut surprins, Cristian Teodorescu, în 21 februarie 2007; din
2008, i s-a dat funcþia de purtãtor de cuvânt al A.O.ª.R., dar
atât de discret, încât, probabil,
nici acum nu li s-a comunicat
onoarea cã-l au în staff tuturor
membrilor acestei instituþii-fãcãturã. Altfel, criticul de film, criticul de teatru, criticul altor Servicii Speciale, ofiþerul-non-analist Nicolae Ulieriu a ajuns expert ºi comunicã informaþii secrete - tardive ºi, mai ales, fãrã
efect! - pe diferite posturi de televiziune! De exemplu, l-a denunþat
pe jidovitul Mihai-Rãzvan Ungureanu, actualul ºef al Serviciului
de Informaþii Externe (S.I.E.) cã
este agent dublu - afirmaþie foarte
gravã! -, dar nimeni nu a pãþit nimic, nici Ungureanu, nici Ulieriu,
care, prin acest denunþ, intrã sub
incidenþa legii penale cel puþin
sub douã aspecte: divulgare de
informaþii secrete sau denunþ
calomnios. Dar denunþul sãu nu
a avut nici o consecinþã pentru
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nici unul dintre ei. Deci, cumva,
într-un fel, Ulieriu este un fel de
expert de vreme ce divulgã informaþii secrete ºi reuºeºte sã se
sustragã rigorilor legii penale!
Cine se aseamãnã se adunã
Apare, firesc, întrebarea: în
afarã de faptul cã folosesc, amândoi, aceeaºi pecingine verbalã difuncþionalitãþi - care pãteazã
obrazul limbii române, ce îi mai
leagã împreunã pe generalul (r.)
cu patru stele Vasile Cândea care, ºi el, ia banii degeaba la
A.O.ª.R. - ºi pe colonelul (r.)
Nicolae Ulieriu, de sunt prieteni
la cataramã?! Aa!, cuvântul
cataramã sã nu vã inducã ideea
cã ar fi camarazi de arme, cãci
nici unul nu e militar de carierã ºi
nu a þinut vreo armã în mânã:
prof. univ. dr. Vasile Cândea a
þinut doar bisturiul, iar criticul
criticat Nicolae Ulieriu a þinut
doar pixul. ªi ar mai putea fi o
asemãnare. Vasile Cândea figureazã pe lista spionilor generalului Vasile Militaru - fiind avansat
de la gradul de colonel la cel de
general, în 29 decembrie 1989:
exact ca în acuza Analfabeþii
(1979!), a regretatului Adrian
Pãunescu: Iar voi v-aþi decorat
voi între voi, Cînd lupta este în
desfãºurare!; în actualul regim,
titlul poeziei-manifest trebuie
schimbat în Ticãloºii, cãci se
potriveºte întocmai sistemului
ticãloºit: Bãsescu dixit! Nicolae

Ulieriu figureazã pe lista mercenarilor lui Vântu. Or fi ºi pe vreo
listã comunã?! E foarte posibil,
mai ales cã A.O.ª.R. este o coterie nãscocitã de profitori din
multe instituþii de stat ºi partide
politice, în care se regãsesc foºti
delatori ai Securitãþii, înalþi clerici
anchetaþi de D.N.A., ºi masoni
de diferite grade rãspândiþi în diverse loji - dintre care M.L.N.R.,
condusã de Eugen Chirovici, ºi
el membru al A.O.ª.R., a fost acuzatã public de senatorul Antonie
Iorgovan, care a relevat, printre
altele, cã este un paravan de
ºmecherii ºi cã este anticonstituþionalã - ºi tot astfel de oameni de ºtiinþã, dintre care unii,
în loc de cãrþi sau mãcar articole
publicate, debordeazã de ifose,
cifozã civicã ºi imoralitate ºi, evident, de prostie patentã: vicepreºedintele A.O.ª.R. Ion Basgan a
declarat cã «Bãsescu a refuzat
Nobelul A.O.ª.R.» (cf. Adevãrul din 14 martie 2010)!
Quousque tandem abutere
patientia nostra?!
Mai apare, la fel de imperios,
ºi întrebarea: pînã când sã-i tolerãm?! Iatã, de douã decenii, se
introduc tot felul de aberaþii în
limba românã, care sunt rãspândite de asemenea somitãþi, iar
dupã puþin timp se va legifera cã
aºa e corect, aºa cum s-a impus
altã tâmpenie recentã: scrierea
legatã - pe motiv cã se pronunþã
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împreunã - nicio, niciun - deºi
cuvintele conþin pãrþi de vorbire
diferite, nici o, nici un. Dar ºi
în propoziþia Dã-i în mã-sa! cuvintele din cele douã expresii se
pronunþã împreunã. Sã ne aºteptãm ca Institutul de Lingvisticã
sã impunã, în curând, sã scriem
împreunã ºi aceste expresii sau
altele asemenea lor?! Dacã o þine
tot aºa, respectivul institut, care
se conduce dupã ideea falsã cã
uzul face legea!, va decreta, în
viitorul apropiat, inclusiv directiva cã expresia pe care trebuie
simplificatã aºa cum o siluiesc,
acum, agramaþii, adicã fãrã prepoziþia pe: Salariile care le tãiem, Mãsurile care le vom lua,
Iluziile care le-am pierdut etc.
Chiar dacã respectivii agramaþi
au nume sonore în politicã: Cãlin
Popescu-Tãriceanu, Cristian Diaconescu, Alexandru Atanasiu,
Maria Câmpeanu ºi toþi liderii
care apar acum pe sticlã; ba, ar
putea-o decreta chiar foarte curând, judecînd dupã frecvenþa cu
care greºesc ºi tocmai pentru cã
le pronunþã aceºtia, fiindcã au
prestigiu, au notorietate, au expertizã (sic) - nu experienþã!
E-adevãrat, au notorietate, au
prestigiu artificial, au doctorate - multe cumpãrate -, dar la gramaticã nu au decât ºapte clase,
fiindcã, ulterior, nu au mai studiat-o, iar logica formalã nu s-a
studiat decât la liceu, dar doar
sporadic, nu sistematic.

C#r]i primite la redac]ie

Nicholas Dima - Culture,
Religion, and Geopolitics,
Xlibris

Artur Silvestri, aºa cum l-am
cunoscut, Ed.Carpathia, 2010

George Paºa, Atelierul Albastru,
Ed. Premier, Ploieºti, 2010

Costel Rãducanu, Mozaic
sentimental, Editura Casa de
Editura Mureº, 2009
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Pe malul unei ape întinse, undeva dincolo
de timpul uitãrii, creºtea - cu rãdãcinile înfipte
în apa curatã - un copac imens, ale cãrui ra(Din volumul de proz# scurt#, \n curs de
muri sãrutau cerul dimineþii. Ramurile lui erau
fãcute din triluri de pãsãri, melodii izvorâte apari]ie: Accidente pe autostrada sufletului)
dintr-o muzicã etericã, împreunând bucuria
cu jalea, într-un amalgam atemporal. Copacul
era veselia însãºi, când era vizitat de pãsãrile rile vieþii, anesteziate de minunatele cântece. doar de filcare-ºi împrumutau notele din muzica sa, ca Copacii îºi începeau dansul suav în bãtaia trele raþiunii.
Vioara de
dintr-un inepuizabil portativ. Ele duceau mu- vântului, fermecaþi de melodioasele ritmuri
lemn
era tristã. Era foarte tristã. Îi venea sã
ale
viorii
miraculoase.
Lumea
întreagã
dezica bãtrânului copac peste tot: din adâncimea pãdurii, pânã în profunzimea sufletelor venise scena ei. Cerul ºi Pãmântul erau îm- plângã. Sã plângã de durere. De durerea pieroamenilor. Pânã ºi vântul stãtea în loc sã preunã: portativul perfect al viorii, pe care derii esenþei sale fireºti, a dragostei ei pentru
asculte copacul care cânta. Vibra melodios notele valsau în ritmul copacului cântãtor. cântec. Dispãrea o vioarã de lemn, cu glasul
prin fiecare frunzã, iar crengile sale mari... Îþi intra adânc în suflet cântecul ei virtuos, dulce al îngerilor din cer. Apãrea o nouã
erau copiii timpului, cântându-ºi simfoniile - desprins din coralele heruvimilor ºi îmbrãcat vioarã, cu glasul realist al îngerilor de pe
bijuterii modelate în filigranul simþurilor. Când de vânt ca pe o mantie regalã. Era cântecul ei Pãmânt. Începu sã plângã... arcuºul aluneca
nu cânta, copacul jelea. Îºi strunea crengile o fãrâmã de Rai, menitã sã aducã liniºtea ºi lent ºi melodios peste corzile întinse la maxim
sã se atingã într-un bocet tulburãtor, oglin- bucuria oricãrui suflet. Era vioara fãcutã din de emoþia tulburãtoare. Liniºtea fu spartã.
dindu-ºi sufletul plin de sintonii, peste luciul lemnul dulce, desprins din inima copacului Ecoul plângerii sale se auzea tot mai puternic.
apei liniºtite. Se oglindea prin miile de frunze bãtrân - el însuºi o vie vioarã. Copacul era Dar... înfuriatã, vioara de plastic trânti capacul
- ochii unui satir plângãtor. Era minunat acest foarte mândru sã simtã faima copilului sãu, cutiei viorii de lemn. Se auzea glasul viorii de
copac, era minunatã aceastã... vie simfonie! faima cântecului sãu mãiestru. Era copilul lemn, tânguindu-ºi mãiestria. Se auzea din
Vestea despre copacul cântãtor ajunsese pâ- sãu, nu o vioarã... ci o fiinþã vie, cu sufletul ce în ce mai stins. Se sfârºea o lume... se
nã departe, trecând peste munþi înverziþi, þãr- în formã de corzi, alintate de arcuºul me- sfârºea un cântec. Murea o pasãre mãiastrã.
muri, valuri înspumate, înlãnþuind cascadele lodiilor ei desãvârºite. Timpul trecea, se- Dar... se nãºtea o altã lume... o lume... lipsitã
timpului. În þara oamenilor, aceºtia doreau cundele lustruiau cearcãne adânci peste de vibraþii, o lume...
Tresãrind brusc, prin toate corzile, vioara
sã afle de unde veneau acele armonii. Ar fi trupul de lemn al viorii. Dar, cu cât timpul
de
trezi
din visul care o nãucise ºi care pãrea
trecea,
cu
atât
sunetul
ei
era
mai
clar,
cãpãdorit sã le împrumute, pentru a le face cuatât
de
real!
Nu plângea, deºi ochii sufletului
tând
o
vibraþie
arhaicã,
de
un
farmec
aparte.
noscute lumii întregi. Oamenii visau sã aducã
erau
umezi
de
lacrimi. Lacrimile provocate
Era
minunatã
vioara!
Era
iubitã
ºi
admiratã.
copacul în mijlocul lor, dar acest lucru le era
de
un
vis
tulburãtor.
Se uitã lângã ea ºi simþi,
Peste
timp,
liniºtea
profundã
a
teatrului
lumii
peste puteri. Înduioºat de dorinþa curatã a
apoi
încet
desluºi,
sunetele
care veneau dinoamenilor, copacul le dãrui o ramurã de-a sa. fu inundatã de alte sunete...de vioarã. Oare
spre
vioara
aceea
de
plastic.
Dori sã se rupã
Încercarã sã facã din ea ceva care sã cânte visa, sau era aievea. Cine cânta? Doar era
din
visul
acela
monstruos,
care-i
prevestea
lumii întregi, sã le dãruiascã armonii peste unica vioarã de pe Pãmânt?! ªi de ce se ausfârºitul.
Dar,
de
ce
sã
disparã
ºi
apoi
de ce
armonii. Dar, cum ar putea-o numi? Cum, zeau sunetele aºa de clare, aºa de tehnice?
sã
nu
cânte
ºi
ea?
De
ce
sã
se
resemneze
în
oare? ªi dacã ar fi fãcut-o sã semene cu silu- Pãreau îmbrãcate în hainele unei întregi ºtifaþa
morþii,
când
ar
putea
sã
lupte,
ca
sã
trãeta aproape perfectã a unei femei? Ar fi putut inþe. Era sunetul clar ca un cristal, notele erau
împleti în ea: vibraþiile muzicii bãtrânului co- perfecte. Dar de ce oare, nu se mai auzea iascã? De ce sã nu învãluie sunetele perfecte
pac, cu delicateþea ºi frumuseþea unei muze. printre ele clipocitul apei peste pietrele râ- ale unei viori de plastic cu armoniile celeste
Ar fi fost cu siguranþã...unicã. Cu toatã pri- ului? Unde era foºnetul curgerii norilor, vâ- ale unei viori autentice? Brusc, vioara de
ceperea lor, meºterii împrumutarã din inima jâitul vântului obosit sau geamãtul cãii însân- lemn se simþi invadatã de o putere demiurbãtrânului arbore lemnul sacru, iar mâinile gerate a cerului, la trecerea Lunii? Unde dis- gicã: puterea înþelepciunii. Îºi simþea corzile
lor dibace o zãmislirã. Iatã: se nãscuse o nouã pãruserã bãtãile inimii pãmântului, scurgerea arzând cu patimã. Arcuºul ei fremãta de emolume, într-un nou obiect. Un obiect fermecat. sângelui, ce umplea arterele muzicii cu focul þie. Ca într-o supremã armonie, începu sã
Îi dãduserã numele: VIOARÃ. Peste timp, ea viu, pânã la epuizare? Toate acestea vioara cânte din nou. Sunetul ei perfect, se împletea
se dovedi a fi minunatã. Îºi recunoºtea de de lemn nu le regãsea în acele sunete. Ce se acum cu cel al viorii de plastic, pãstrându-ºi
fiecare datã originile sacre: inima copacului auzea, era efortul dus pânã la perfecþiune de trilurile, nãscute din inima copacului cântãtor.
cântãtor, care jelea de dor sau cânta de bucu- acordurile unei viori... de plastic. Erau de fapt, Muzica sa era mai puternicã, reuºind sã îmrie. Vioara devenea din ce în ce mai virtuoasã, imitaþiile sunetelor perfecte ale viorii de lemn. brace sunetul viorii de plastic în armoniile ei
mai iscusitã. Cu cât cânta mai mult, cu atât Erau reproducerile unor opere de artã, furate naturale, sporind intensitatea simþurilor
notele sale erau mai aproape de perfecþiune. dintr-un muzeu al sentimentelor ºi rescrise redeºteptate la viaþã. Credea din nou - cu
putere - cã oriunde: pe scena lumii, în
Timpul îi ºlefuise notele, îi ascuþise
liniºtea Raiului sau în forfota vieþii,
simþurile, o transformaserã într-o pasãre
oricine îºi are un loc al sãu. Cã oricine
mãiastrã.
poate de-veni o parte din armoniile unei
Când vioara cânta... totul în jur devemuzici universale, unealta perfectibilã
nea armonie. Se cutremurau creºtetele
a per-fecþiunii. Cã oricine poate deveni
ninse ale uriaºilor de piatrã. Îºi jeleau
luminã, dacã simte cã sufletul sãu este
neputinþa ale codrului frunze, ce se vio scânteie din însãºi Lumina. Lumina
sau notele vii ale viorii fermecate. Se
Florin
Mãceºanu
Armonii
...Armoniei.
desprindeau apoi cu emoþie, din ramu-
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Elena BUIC~
(Toronto)

Au trecut doi ani de c@nd
marele c#rturar Artur Silvestri
s-a \n#l]at la cer

Au trecut doi ani de când
Dumnezeu a deschis catastiful
Sãu ºi l-a strigat pe nume pe
apostolul culturii noastre, Artur
Silvestri. Fiind om de seamã, l-a
trimis pe Sfântul Andrei sã-i lumineze calea. ªi astfel, cu doi ani în
urmã, alesul om, Artur Silvestri,
a luat calea spre deplina armonie
spiritualã, acolo unde îºi poartã
nemurirea. ªi-a plãnuit din timp
modul prin care mai poate comunica cu cei rãmaºi în urma lui ºi
ne-a lãsat operele sale. De cealaltã parte a lumii, privindu-ne din
înaltul cerului, acum el primeºte
dragostea ºi preþuirea noastrã,
un ocean de recunoºtinþã.
Au trecut doi ani ºi vorbim la
trecut, dar el este prezent printre

noi. Îi simþim prezenþa când ne
aplecãm asupra scrierilor sale, îl
simþim în faptele ºi gândurile zilnice prin care ne-a transmis idealul sãu de a sãdi încrederea în
viaþã ºi lecþia iubirii de semeni.
N-ar fi putut sã facã altfel, fiindcã
Dumnezeu a revãrsat în el înþelepciune, blândeþe, bunãtate, cuminþenie apostolicã, demnitate umanã.
Au trecut doi ani ºi vor mai
trece alþii, dar vom fi mereu pãtrunºi de prezenþa sa când îi vedem ochii în fotografii, acei ochi
de neuitat, în care încape o lume,
ochi cu o privire pãtrunzãtoare,

plini de curiozitate izvoratã dintro minte iscoditoare, ochii care-þi
spun cã nu poþi lua cu uºurinþã
nimic, priviri care-þi spun cã nu-þi
îngãduie lenea gândului în dialog
cu el, ochi plini de viaþã care te
trezesc adresându-se cu înþelegere, cãldurã, sinceritate ºi bunãtate.
Om liber în spirit, întreaga fiinþã ºi-a construit-o în jurul convingerii cã sobrietatea înãlþimilor
morale la care trebuie sã se afle,
în acelaºi timp trebuie îndulcitã
cu cãldura blândã a profundelor
înþelegeri umane fãrã margini,
convingeri care au izvorât din lectura cãrþilor sfinte ºi din relaþiile
apropiate cu personalitãþi ale bisericii cu profundã credinþã ºi înþelepciune pe care i-a avut model.
Au trecut doi ani ºi eu îi simt
prezenþa, deºi nu ne-am vãzut niciodatã, dar atât cât ne-am cunoscut, deºi scurtã vreme, am
simþit cã fac parte ºi eu din viaþa
sa pe care cu dãrnicie o împãrþea
tuturor semenilor sãi.
Au trecut doi ani ºi umbra sa
nu se poate despãrþi de noi ºi
datoritã doamnei sale, scriitoarea
Mariana Brãescu Silvestri, care
îndeplineºte cu succes misiunea
de a continua proiectele sale culturale ºi cultivarea posteritãþii
soþului. E lãudabil demersul sãu
misionar fãcut cu dãruire ºi har,
cu inteligenþã afectivã, cu tenacitatea unei luptãtoare ce ne aminteºte de Vitoria Lipan, eroina lui
Mihail Sadoveanu. Meritã toatã
admiraþia noastrã pentru deplina
reuºitã în climatul actual care bruiazã valorile noastre româneºti ºi
lasã minime ºanse ca un asemenea demers sã se facã auzit.
Au trecut doi ani ºi îi simþim
prezenta, dar dureros îi simþim ºi
lipsa fizicã între noi. Faptele bune la care ne-a îndemnat, el le-ar
fi fãcut cu mult mai bine. Ne-ar fi

fost de mare folos sã fie alãturi
de noi în momentele grele prin
care trece þara acum. În acest rãstimp s-au petrecut multe schimbãri în þarã, de parcã lumea a luato razna, parcã s-a debusolat, oamenii orbecãie, nu-ºi mai gãsesc
drumul ºi în aceastã privinþã ne
lipseºte marele OM, MODELUL
la care sã ne raportãm. Prezenþa
sa ne-ar fi adus un colþ de cer
curat care sã se întindã peste
aceastã lume cotropitã de lãcomie, minciunã, falsitate, vanitate
ºi ipocrizie cotidianã. Ar fi fost
un balsam împotriva urii, invidiei,
a rãutãþii, un îndemn spre fapte
ziditoare. Ar fi rãmas neschimbat,
cum l-am cunoscut, acelaºi om
opusul grosolãniei fãrã pereche
ºi al obrãzniciei de mahala care
s-au înteþit ºi ne-au inundat scena politicã, presa, televiziunea,
strada, adicã tot. Gata sã se batã
pentru o idee, s-ar fi implicat în
tumultul dialogului cu fervoare
fãrã sã-ºi piardã vreodatã eleganþa ºi buna-cuviinþã, capabil
sã vadã obiectiv ºi drept. Importante ar fi rãmas pentru el argumentele ºi nu persoana. În faþa
furtunilor care s-ar fi revãrsat
asupra lui ar fi stat în picioare ºi
demn. Nu i-ar fi lipsit energia, entuziasmul, dorinþa adevãratã de
a face bine, toleranþa, înþelegerea
faþã de oamenii nedreptãþiþi ºi intoleranþa faþã de cei ce asupresc.
Ne-ar fi dãruit aceeaºi bunãtate
necondiþionatã în cel mai simplu
ºi direct mod cu putinþã izvorâtã
din adâncul inimii sale generoase, pentru cã aºa îi era firea, simplu, discret, firesc, delicat.
În aceste vremuri tulburi ar fi
rãmas acelaºi optimist, profund
ataºat valorilor naþionale ºi ortodoxe, nezdruncinat în credinþa
revigorãrii neamului nostru astãzi îngenuncheat. Ne-ar fi insu-

flat în continuare credinþa cã în
istoria veche a acestui popor de
pe aceste tãrâmuri existã o fibrã
puternicã ºi cã aceasta funcþioneazã de la sine, acolo unde s-a
refugiat întotdeauna fiinþa naþionalã în vremuri grele ca cele de
acum.
Ziditor ºi pasionat, ar fi continuat sã participe la cultura neamului nostru. Din cãrþile sale am
fi respirat în continuare esenþe
scumpe. Cuvintele lui ne-ar fi
transmis greutatea unor idei ºi
am fi preluat din fiecare literã
învãþãminte. Greu de cuprins în
vorbe nestematele pe care ni lear fi lãsat acum când se afla în
culmea puterii sale de creaþie.
Dar n-a fost sã fie aºa. ªi-a

trãit viaþa pe repede înainte, a luato înaintea timpului ºi a timpurilor.
Au trecut doi ani ºi timpul nu
ne-a vindecat de Artur Silvestri.
Aºezându-se prea repede la locul de veºnicã odihnã, ne-a lãsat
un gol pe care nu-l mai poate umple nimeni. Personalitatea sa e
nãscãtoare de vii aduceri-aminte,
de respectuoasã pomenire, semn
cã unii oameni trãiesc ºi în nemurire.

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

44

Anul I, nr. 4/2010

Grigore AVRAM

Locul Bisericii
(fragment din volumul de eseuri Contra r#ului din noi)
Între toate instituþiile care
dau sens societãþii umane, fãrã
îndoialã cã biserica ocupã locul
de cãpãtâi. Chipul ei, mereu în
cãutarea luminii, învãluie aºezãmintele cu privirea orientatã pretutindeni, ca un pãstor care cautã siguranþa ºi liniºtea turmei dependente în totalitate de el. Aºezatã întotdeauna pe locurile de
pe care sã poatã fi observatã, biserica vine în întâmpinarea tuturor acelora care doresc sã se descopere ºi apoi sã se redescopere
în condiþia care li se potriveºte.
În cãldura sufletului ei, virtutea
îºi cautã germeni capabili sã
menþinã aprinsã flacãra unui
drum care se închide în destin,
precum voinþa Creatorului în codul genetic caracteristic fiecãrei
specii.
Din pãcate, nu toatã lumea
este de acord cu acest adevãr, pe
care îndrãznim sã-1denumim ca
fiind unul fundamental. Doar generaþiile conºtiente au realizat
cel mai bine cã existenþa lor este
strâns legatã de prezenþa bisericii, precum numele de neam. Cã
lipsa unui asemenea stâlp pus temelie vremurilor face imposibilã
trecerea prin veacuri. Abordând

Grigore Avram, Contra
rãului din noi, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2010

problematica din perspectiva antitezelor prezente în contemporaneitate în tot ºi în toate, constatãm cã generaþiile fericite virtual sunt lipsite de plãcerea fizicã
ºi spiritualã a întâlnirii cu biserica. Acestea trãiesc sentimentul
fals cã stãpânii lor sunt ei înºiºi
ºi cã doar inteligenþa culeasã din
experienþe proprii, trãite sau imaginate, este suficientã ca sã-i facã infailibili. Ca urmare, conform
crezului acestora, ritualul tradiþionalist sau reformist desfãºurat
zi de zi la altarul bisericilor devine
incomprehensibil ºi inutil în acelaºi timp.
În opinia tinerei generaþii de
azi, care-ºi leagã cel mai profund
numele de modernismul virtual
la care facem referire, fiecare individ are valoare prin el însuºi, meritul de a fi ajuns la acest stadiu
de evoluþie revenind întâmplãrii
ºi nicidecum creaþiei. Aceastã atitudine este cu atât mai periculoasã, cu cât vine prin educaþia
care se practicã din ce în ce mai
vehement în ºcoli. Iar consecinþa
unor asemenea abordãri nu poate
fi alta decât egoismul ºi egocentrismul, stãri care îl obligã pe fiecare sã trãiascã pentru el însuºi.
Prezenta bisericii în viaþa
noastrã nu face altceva decât sã
corecteze matur ºi prematur comportamentul sodomizat care rezultã din lipsa ei. Liniºtea la care
te predispune orice interior aflat
în plinã manifestare liturgicã te
readuce în banda rezervatã anume trãirilor adevãrate, cu ajutorul
unei conºtiinþe care începe sã se
modifice genetic. Necesitatea de
a practica mersul la bisericã rezultã tocmai din nevoia conºtiinþei de a fi corectatã cu continuitate, în aºa fel încât rezervele
energetice care o menþin aprinsã
sã nu-i poatã fi epuizate. Aceastã
constatare mã face sã trãiesc
convingerea supremã cã locul
bisericii nu poate fi altul decât în

noi înºine, mai exact în propria
noastrã conºtiinþã. O afirmaþie
(probabil) pe cât de îndrãzneaþã,
pe atât de periculoasã! În special pentru aceia care cautã motivaþii în obiceiul de a nu frecventa
biserica. Dar adevãrul rezultã din
însãºi ceea ce noi suntem: creaþii
ale supremului cãrora, prin bisericã, ne-a fost pregãtitã calea cãtre perfecþiune ºi posibilitatea de
a-L întâlni în trup ºi în sânge. În
acelaºi timp, faptul cã am fost
creaþi mã determinã sã cred cu
tãrie cã în fiecare din noi se aflã
o micã parte din Creator, postatã
la nivelul conºtiinþei. Fiecare, în
felul nostru, reprezentãm o micã
bisericã, un altar pe care ardem
jertfe, ca sã ne facem vãzuþi. Locul acestui altar nu poate fi altul
decât zona medianã a conºtiinþei
noastre. De aceea, dacã avem în
vedere modelul organizãrii vieþii
interioare, ºi biserica trebuie sã
se regãseascã în formã fizicã în
mijlocul colectivitãþii, iar în sens
spiritual în centrul conºtiinþei
noastre. Precum obiceiul trãirilor
pe care ni le-am însuºit, de bunã
voie sau obligaþi, de-a lungul întregii noastre vieþi.
Obiceiul de a umbla dupã comori este specific întregii rase
umane. Fãrã excepþie, fiecare dintre noi cãutãm, începând cu cei
dintâi ani ai vieþii, o mulþime de
lucruri pe care le considerãm utile
sau esenþiale. Dar în mod deosebit cu toþii avem nevoie de un
Rubicon pe care sã-1 trecem sau
de un deºert pe care sã-1 traversãm, în ideea ca dincolo vom descoperi destinul împlinit ºi împletit
în comoara cea mai de preþ. Ca
de obicei, biserica este instituþia
care, din punct de vedere funciar,
ne corecteazã opinia cu privire
la valori ºi la locul în care acestea
trebuie cãutate. Ea este forul,
uneori acuzator, dar cel mai adesea blând, care ne orienteazã necondiþionat cu privirea cãtre su-

fletul din noi, definindu-1comoarã supremã, în special pentru modul christic în care el a fost rãscumpãrat. Pentru aceste motive
(ºi nu numai) sunt îndreptãþit sã
cred cã locul bisericii, ca timp,
este plasat în ziua de azi. Raportarea bisericii la prezent nu face
altceva decât sã întãreascã ideea
de veºnicie, cu care ea se asociazã.
Fãrã bisericã nu putem fi altceva decât niºte impostori faþã
de noi înºine ºi faþã de condiþia
pe care o cuprindem între spirit
ºi lut. Niºte farisei contemporani
cu pretenþii rãscoapte în fanta
iluzorie emanatã de falsul meteorit al voinþei, în care cãutãm libertatea. O libertate care ne încorseteazã în orizontul extrem de
limitat al gândirii rãtãcite ºi care
ne face sã devenim propriii noºtri
sclavi. Fãrãdelegea la care ne expunem prin rãzvrãtire nu poate
avea decât o singurã consecinþã:
însingurarea. Hiperbolismul consumat zilnic în imaginile trucate
de o media din ce m ce mai rebarbativã ne incumbã ºi el un comportament de sãlbãticiune dezorientatã într-un un mediu strãin.
Biserica aºezatã cu faþa spre rãsãrit vine sã ne arate, în lumina
ei, calea cãtre limpezimea de dincolo de anarhia în care ne aflãm.
Ca o cãlãuzã dispusã la orice sacrificiu de dragul reuºitei depline.
Obedienþa afiºatã în faþa unei
lumi închipuite relevã faptul cã
avem tendinþa (parºivã) de a ne
substitui adevãrului fundamental, cu nonºalanþa curiozitãþii nocive întipãritã frontal ºi de a ne
abandona nimicului. Atât de marcantã a devenit poziþia rãzvrãtitului ºi a rãzvrãtirii în societate,
încât s-a format un curent prea
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Virgil CIUC~
(New York)
A nins
A nins cu fulgi cernuþi domol
ªi totu-i alb, imaculat
Zãpada parcã-i de brocat
Întinsã de la pol la pol.
A nins ºi azi ca ºi-n trecut,
Nãmeþii pe cãrãri s-adunã
ªi strãlucesc sub clar de lunã
Sã sperie pe Belzebut.
Omãt pufos cu scânteieri
Din mii ºi mii de nestemate
Din cerurile-ndepãrtate
A cãzut azi la fel ca ieri
A nins ºi-n ziua de Crãciun
Toþi brazii sunt împodobiþi
Pe strãzi copiii-s fericiþi
Ca-n orice zi de Moº Ajun.

periculos pentru aceastã iluzie
vremelnicã pe care ne-o încorsetãm în matca gândirii abstracte.
Pentru toate aceste fantezii, ermetizate stupid în noi, plãtim un
preþ maximal, care pune în pericolul falimentului pe nimeni altul
decât propriul nostru suflet.
În afara bisericii ne-am obiºnuit sã învãþãm arta autoapãrãrii,
folosind arme din ce în ce mai
sofisticate. În bisericã învãþãm
arta de a ne iubi unii pe alþii prin
Cel care înseamnã Dragostea supremã ºi Adevãrul absolut. Dacã
în prima variantã drumul ales
conduce întotdeauna la un sfârºit, adicã la moarte, în cea de-a
doua ne plasãm la polul opus,

Constela\ii diamantine
diamantine
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Cãlãreþul singuratic

Cãciula dacicã

Dacilor, popor blestemat de Pierdut pe cãrãri pãrãsite
Zalmoxis sã trãiascã veºnic Îºi lasã calul sã alerge,
Cu gândurile neºtiute
Unde doar pajura ajunge.
În mii de ani care-au trecut
De când a apãrut viaþa
În goana-i, norii se adunã
Ai fost simbolul cunoscut
Trimiþând tunete spre mare,
Al celor îngropaþi la Vraþa.
Un fulger s-a lovit de lunã,
Cu turme pãstorind prin munþi Din calea-i tot ce-i viu dispare.
Trãind de-a pururea grupaþi
Sar scânteile din copite
Cãciulile purtau pe frunþi
Pe drumuri, la început de veac,
Toþi tracii din lanþul Carpaþi
De Dumnezeu afurisite
Mulþimile-ngrozite tac.
Cãciula neagrã onoratã
ªi de amici, ºi de duºmani,
Cãrãrile bãtãtorite
Din pielea oii, nepãtatã,
De urmele ce duc spre prund
A fost purtatã mii de ani.
Sub stânci de veacuri adormite
ªi cal, ºi cãlãreþ ascund.
Dar circulã o vorbã slutã,
Þie, cãciulã de oltean,
Îþi zic cã nici n-ai fost nãscutã, Prin vremurile care trec
Frunze de vreme-ngãlbenite
Cã eºti turban de indian.
Spre altã lume ne petrec
La umbra morþii insolite.
Adesea se vorbeºte-n piaþã Cã-s mulþi care te denigreazã La colþ de stradã chiar pe faþã,
Cãciulã, ai tãi te trãdeazã!

Ascultaþi
Ascultaþi cum geme pãmântul sluþit
Ascultaþi cum plânge þãranul trudit
Ascultaþi pruncii rãmaºi fãrã lapte
ªi cântul celui plecat dupã moarte
Ascultaþi cum strigã cuvântul stâlcit
Ascultaþi cum geme ostaºul rãnit
Ascultaþi a þãrii rugã în ºoapte
ªi cântul celui plecat dupã moarte
Ascultaþi cum geme poporul vândut
Ascultaþi plânsul de copil nenãscut
Ascultaþi dangãt de clopot ce bate
ªi cântul celui plecat dupã moarte

Dac-ar ºti Badea Neculaie
Urmaº de dac din Orãºtie
Cât te-au hulit cã eºti de oaie
I-ar renega pentru vecie

Plãtind trecutului tribut
Din piatrã ne-am reclãdit cula,
ªi nici un dac recunoscut
Nu ºtiu sã-ºi fi furat cãciula

Ascultaþi la glasul de frate trãdat
Ascultaþi pe cel ce a fost exilat
Ascultaþi strigãtul zeului Marte
ªi cântul celui plecat dupã moarte

De mii de ani care-au trecut
De când dacii purtau cãciulã
Aflãm în secol disolut
Cã oaia nu era credulã.

Prin anotimpuri cu zãpezi,
Pe cei ce ne-am lãsat pãmântul
Cãciulã, tu ne-avertizezi
Sã nu ne vindem ºi mormântul

Ascultaþi acuzele celui hulit,
Ascultaþi nechezat de cal arvunit,
Ascultaþi pe cei ce vor libertate
ªi porunca Celui fãrã de moarte.

adicã la lipsa sfârºitului, ceea ce
înseamnã viaþa veºnicã. Între cele douã variante nu existã decât
un purgatoriu al nehotãrârii, al
automatismului necontrolat ºi al
alinierii de partea absurdului. Nimic nu poate fi mai prãpãstios
decât îndemnul virtual de a gusta
plãcerea înºelãtoare a dezmãþului
ºi nimic mai altruist decât invitaþia la cina liturgicã adresatã tuturor de cãtre orice bisericã. Înscriindu-ne pe coordonatele firave
ale unei lumi care este educatã
exclusiv în credinþa materialistã
a evoluþionismului darwinist,
vom fi în permanenþã în forma
patrupedã reclamatã de originea
ei. Dimpotrivã, plasându-ne pe
drumul deschis de bisericã, întrun abandon firesc pe care-l cere

Adevãrul întrupat, vom trãi certitudinea genezei ºi poziþia înaltã
care ne-a fost pregãtitã în demnitatea specificã firii de rang înalt.
Spre deosebire de ºcolile
modernizate fals prin maieuticã,
ce-ºi conservã adepþii într-o permanentã aroganþã a riscului, biserica nu impune din exterior reþete de conduitã ºi nu ne îndepãrteazã de zona centralã în care
ne-a fost marcatã siguranþa, adicã de suflet. Ea este instituþia care despicã veacurile în douã, fãcându-ne cãrare cãtre începuturi,
cu scopul precis de a pãstra în
memorie adevãrul originar ºi momentele importante, care au marcat spiritual omenirea. Recomandãrile oferite tuturor sunt de fiecare data de naturã internã. Ea

doar ne leagã de un spaþiu exterior, care ne aparþine, fãrã a ne
înrobi acestuia.Obiectivul, pentru bisericã, îl reprezintã sufletul,
iar scopul este acela de a-1 menþine mereu curat ºi într-o stare
de veghe continuã. De aceea, nu
ceea ce i se asociazã acestuia are
valoare, cât spiritul care se regãseºte în el ºi de care, într-un fel,
rãspunde. Nu zidurile care compun lãcaºul conteazã, cu toate cãi dau acestuia o oarecare mãreþie,
cât însãºi prezenþa Lui (nevãzutã) pe altarul liturgic. Un altar care
ne priveºte ºi ne primeºte ori de
câte ori suntem dispuºi sã înþelegem cã-i aparþinem în tot ºi în
toate. ªi care va rãmâne acolo
pentru a ne da puterea sã eliminãm plãcerea pãcatului din noi.
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Nicolae B~LA{A

Agonie [i extaz
sau \ntoarcerea din lume la rom@ni
(fragment de roman)

O clipã mai târziu, Olesya ma sãrutat, tandru, pe obraz, apoi
ºi-a rezemat fruntea de umãrul
meu. Când stewardesele au adus
gustarea, ea deja dormea. Am rãmas, o vreme, nemiºcat. Îmi pãrea
rãu sã o trezesc, mai ales cã, atunci, picatã, parcã, în vis, pãrea acel
îngeraº, bob de rouã, bun tocmai
de gustat. Mai târziu însã, s-a rezemat de spãtarul scaunului.
Atunci, am privit pe lângã ea, pe
fereastra avionului. Dincolo de
aripa lui, un fel de reazem al speranþelor mele, întinderea, parcã,
fãrã de sfârºit! Sub noi, se strânseserã norii, despre care Oly numi vorbise. Priveliºtea ameþea.
Am încercat sã desluºesc, jos,
departe, pãmântul. Nu am putut.
Un fel de fum zvârcolit se ridica
vãzând cu ochii. Nu departe de
aeronavã, am zãrit fulgere. Dintro datã, cerul s-a întunecat. În avion, s-au aprins toate luminile.
Una, parcã ºi în inima mea. Apoi,
poc, ºi întuneric! De teamã, am
vrut sã o trezesc pe Olesya. Dormea profund. I-am strâns centura
de siguranþã, apoi pe a mea. Din
clipã în clipã, aºteptam sã se întâmple ceva. Am privit, iarãºi, pe
fereastrã. Avionul înota de parcã
pãmântul îºi mutase apele pe cer.
Aripile sale pãreau scãldate în
valuri. În capãtul culoarului, a
apãrut una dintre stewardese.
- Stimaþi pasageri, liniºte!...
Puþinã liniºte, vã rog! Aºa! Toþi
sã aveþi centurile de siguranþã!
Doamnelor ºi domnilor, traversãm o zonã cu maximã turbulenþã
atmosfericã! Avionul nostru cât
ºi piloþii sunt însã pregãtiþi sã reziste unor astfel de situaþii. Încredere ºi calm! Nimeni nu trebuie
sã stea în picioare! Nu vã ridicaþi
de pe scaun! - abia a apucat sã
mai zicã ea ºi, ca seceratã, s-a prãbuºit. S-a ridicat însã cât ai clipi.
- Awu! - s-a auzit un fel de rumoare pânã spre coada avionului!
- Vai di mini, Domnuli, mi-i
rãu! - abia am apucat sã aud un

tânãr, ce stãtea, crispat, în scaunul de alãturi.
Avionul a cãzut în gol. Cu el,
toþi, parcã, ne scufundam în cer.
Sângele mi-a lovit, atunci, ca un
ciocan, creºtetul capului, gata sã
împroºte tavanul. Stomacul îmi
ajunsese ºi el în gurã. Speriat, am
prins-o pe Olesya în braþe ºi iam sprijinit între mâini, tâmplele.
La un moment dat, aeronava a
plutit din nou. Se zgâlþâia însã
parcã ºi mai rãu. Instinctiv, în gând
spuneam o rugãciune.
- Stai, cã mã sufoci! Ce e? Ce
s-a întâmplat? - a întrebat Olesya, o jumãtate de orã mai târziu.
- Nimic! Am trecut printr-o
furtunã...
- Da?
- ªi era cât pe-aci sã ne prãbuºim... Sã murim... Praf ºi pulbere...
- Hai, mã!...
- Nu glumesc! Pânã jos, praf
ºi pulbere...
- Sã ºtii tu cã ºi eu am visat
ceva!... Da! Uite, parcã vãd! Aci,
pe aripã, se fãceau a fi douã coºciuge... Doamne, douã coºciuge!
Nu greºesc, parcã le vãd... Mi se
pãrea cã înclinã totul. Pe noi, avionul... ªi cerul, ºi pãmântul... Toate, ºi cerul ºi pãmântul pãreau
aºa, în dungã. Dupã aceea... parcã zburau pe lângã noi. Coºciuge
în zbor!... Mai târziu, din ce în ce
mai multe! Apoi, o luminã! M-a
orbit lumina! ªi ele au dispãrut.
S-au topit... Doamne, cum au dispãrut!
- Gata, lasã-le! O sã fie bine!
O sã ajungem... Abia aºtept sã
ating pãmântul! Sã-L iau pe Dumnezeu în spate ºi sã cutreier lumea. Da, nu El pe mine, ci invers,
ºi, pe jos: pâº, pâº! Ce atâta grabã?!
- ªi eu?
- Am sã te iau ºi pe tine. Da,
am sã te iau... ªi o sã mergem împreunã pânã la marginea pãmântului. Ce-o sã-ºi mai aminteascã
omenirea!... Ãla cu femeia aia frumoasã, în braþe, ºi cu Dumnezeu
în spinare! Pâº, pâº! Apoi, am sã

mã urc, singur, pe un vapor...
- Singur?
Da, singur! Tu o sã rãmâi la
þãrmul mãrii. Tu ºi Dumnezeu!
- Eu?!
- Da, tu! La sfãrºitul lumii,
musai, femeia! Femeia ºi Dumnezeu. O sã rescrii Evanghelia. Fãrã
carte, nu se poate! Parcã vãd:
Evanghelia dupã Oly! Apoi, o sã
faci copii! Cineva trebuie sã o ia,
iar, de la inceput!
- ªi tu?
- Eu am sã mor, acolo, în larg.
Apoi, am sã fiu peºte. Fâþ, fâþ,
prin valuri, pânã aproape de mal.
Când va fi cazul, am sã mã las
prins. Cu mine o sã-þi hrãneºti
poporul...
- Nick, ce e cu tine?
- Nimic! Tu ºi Dumnezeu la
începutul lumii! Ce Adam? Ce
Eva?!... Abia aºtept sã ating pãmântul! ªi, pâº, pâº!
***
În momentul în care am simþit
avionul rulând de-a lungul pistei
de aterizare, zeci de aplauze au
rãsunat în interiorul sãu. Câteva
secunde, am stat nemiºcat Numi venea sã cred cã am atins, din
nou, pãmântul.
- Nick, suntem la tine acasã!
În România! Nu te bucuri?
- Ce sã zic? Da, numai cã spaima, pe care am tras-o... Tu cu
visul tãu... Coºciuge în zbor?!...
N-am s-o uit, tot restul vieþii!
- Nici eu? Mai ºtii?...
- Ce?
- Mã, nu face pe uitucul cã...
Hai, ia-mã în braþe! Dumnezeu,
dacã vrea, se urcã El singur! Sã
te vãd! Trece-mã pragul! Ca pe
mireasa ta! Dintr-o lume, în întralta?! Mãcar doi paºi, aci, pe pãmânt românesc! ªi dupã aceea,
mai vedem noi!Cã pânã la capãtul lumii, ehe, poveste lungã!
- Aºa, în vãzul oamenilor?
- Da!
- ªi dacã, uite, rãmân þeapãn?
- Mã, dacã ai sã rãmâi, aflã cã
am sã te duc eu în cârcã, pânã la

Cernãuþi, iar acolo...
- O sã-þi punã niºti ventuzii
cã, numa!... - s-a amestecat în
vorbã tânãrul de lângã noi.
- Da? Ca sã vezi?! Dar, dumneata de unde...
- De la Chiºinãu, domnule!
Student în România, iar acum, cu
o bursã la Dijon! - a rãspuns el,
vorbind bine româneºte.
- Eee, asta e altceva! Rusoaica din Odessa, unul din Banatul
sârbesc, frumoasa mea din Cernãuþi, ºi...
- România Mare!
- Nu, domnule, românii la un
loc!
- Mie mi-ar plãcea! - s-a amestecat Olesya.
- Ascultã-mã, dacã mai stãm,
pe o terasã, la un suc, pun pariu
cã ne gãsim rude! - am glumit eu.
- Poate chiar fraþi! - a insitat
moldoveanul.
- Apropo, ea e Olesya, din
Cernãuþi, eu...
- ...Nick, cel mai iubit dintre
iubiþii lumii! De mine, bineînþeles!
- mi-a luat-o ea înainte.
- ...Iar eu, Igor! Igor Cuºcenko! Moldovean din...
- Polonia, sau?...
- Nu, domnule, Chiºinãu.
Oraºul meu din albã piatrã!
- Chiar cã albã! - a confirmat
Olesya. Am fost la voi. Odatã, când
cu... Mã rog, nu are importanþã...
- Într-o zi, poate am sã ajung ºi
eu... Ce zici? - am întrebat-o pe Oly.
- Pânã una, alta, drumurile tale
spre Cernãuþi... Adicã spre mine.
Mã, nu cumva sã te duci, cã te
strâng de gât! Ãºtia au niºte femei
aºa de frumoase, cã... pe-acolo o
sã-þi putrezeascã oasele...
- Dacã ar fi ºi ar fi,... parcã tot
aici ar trebui! Nu de alta, dar ãlea,
despre care zici tu cã sunt, au
împânzit România...
- Of! Sãrãcuþa de mine! Doar
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eu am rãmas tocmai dincolo de...
Nick! Ce zici, vrei?
- Ce?
- Sã mutãm Bucovina mai la
sud!
- Cu tine cu tot, nu?
- Pãi, alfel, cum?!
***
- Da, cum ºi în ce fel? Mai
vedeþi voi! Important e sã vreþi,
cã de putut se poate! - ne-a zis
Igor înainte de a ne despãrþi.
- Ai auzit? Totul se poate!
De la Bãneasa, la Gara de Nord,
am mers cu un taxi. Pe tot parcursul drumului, Olesya a tãcut. Privea, adesea, clãdirile cenuºii, copacii ruginii, de pe marginea drumului, ºi tresãrea, de fiecare datã,
când scârþâiau roþile maºinilor
din trafic. O priveam cu coada ochiului ºi mã sfâºiam în propriami incertidudine. Cu cât mã apropiam de garã, cu atât simþeam
cum un fel de vuiet nemilos al
lumii îmi tãia respiraþia, ºi cum
timpul se împuþineazã precum
omul în ultimele clipe de viaþã.
Eram, în adâncul sufletului, când
disperat, când fericit, ºi îmi venea
sã þip: de ce, Doamne, de ce?
- Am ajuns! - am confirmat
eu oprirea taxiului aproape de intrarea principalã a gãrii. Olesya a
tãcut din nou. A coborât, cuminte, din maºinã, ºi m-a aºteptat.
Privea, parcã, peste dealurile
Moldovei, la ea, în curte, la Cernãuþi. ªoferul ne-a dat bagajele,
apoi am pãºit în interiorul clãdirii.
- Reintrãm în timp! - mi-a ºoptit ea. În amãrãta asta de istorie...
Beþia de noi se duce... Rãmâne
contingenþa.... Politica!... Nimicul!
Ce ai sã faci în zilele urmãtoare?
- De mâine?
- Da! Abia acum suntem la
rãscruci! Pupãza ta îºi ia zborul
- Adicã, se urcã în tren
- ªi, fâl-fâl, dacã am noroc
- ...Cam pe la prânz, am sã-þi
arãt drumul mântuirii. Scara spre
cer!... Crede-mã, chestiune unicã!
- Ce nu s-a dovedit pe faþa
pãmântului, vorba rusoaicei
- Aflã! Dacã ar avea ãºtia, prin
Occident, o aºa minune, ca românii, la Târgu Jiu...
- S-ar perinda, pe-acolo, creºtinii, ca arabii la Meca. Mãã, hoþule! Tu mã duci cu zãhãrelul ºi,
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pânã la urmã, tot la acrituri ajung!
- Cum vrei, însã o porþie de
suflet, la Masa tãcerii, doar la mine în Oltenia!... Ca sã nu-þi mai zic
de Poarta spre suflet... Tot acolo,
la doar doi paºi, spre rãsãrit... Vrei?
- Eu ºtiu?!... Poate altã datã...
- Nu da vrabia din mânã pe
cioara de pe gard!
- Ce sã fac?
- O vorbã de pe la mine. Cu
alte cuvinte, când prinzi o gâscã,
jumoale-o, dacã vrei sã îþi faci
burduf de pernã cu puf.
- Tot nu înþeleg!
- Atunci, musai o trecere prin
Oltenia mea!
- ªi acasã?
- Douã, trei zile mai târziu, ce
mai conteazã! Cã doar nu se mutã
Cernãuþiul din loc!...
- Mai ºtii?! Vin tãtarii, vin
vandalii... Însã, fie! Cã doar n-o
sã plesneascã pãmântul!
***
La scurt timp, ºi eu ºi Olesya
eram, din nou, suflete pe drumuri.
De data aceasta, puse pe ºinele
de cale feratã. Trãncãnitul roþilor
de tren, acum semn al întoarcerii,
îl trãiam la nivelul unei amestec.
În emoþie, ingredient, Olesya, eu,
pãcatul ºi Dumnezeu. Ultimul,
parcã liber de orice. În definitiv,
ce obligaþie ar avea Dumnezeu
faþã de mine?! - m-am întrebat în
gând, în timp ce încercam sã gãsesc un loc, cât de cât confortabil, în mijlocul unei lumi care, parcã, veºnic, bãtea toba. Când tocmai, gata, gata, sã scap de obsesii, am auzit-o, un fel de halucinaþie acusticã, pe mama: ,,mã, bãiete nu cumva sã îþi baþi joc de vreo
fatã mare, cã blestemat vei fi! ªi
blestemat vei rãmâne! Am tresãrit. O clipã mai târziu, Olesya mi
s-a pãrut a fi victima, eu, pãcatul
unei iubiri cântate la flaut, iar vecinii de pe scara blocului, în care
locuiam, bârfitorii universului.
,,L-ai vãzut, dragã? Nici cã ne
mai bagã în seamã!... Nu-i mai
ajungi cu prãjina la nas! A fost în
Franþa ºi... ,,De-aia nu mai pot
eu! ,,E, nu e chiar aºa! Ai vãzut
ºi tu, ºi-a luat una, de prin pãrþile
alea... Auzi, de parcã a ta ºi altele,
de pe aici, nu ar avea ºi ele, acolo,
ce trebuie sã aibã... De-aia, uite,... dar cine ºtie ce panaramã?
Ho, cã o sã vadã el... Ehe! Vine

aia din buricul Parisului, sã stea
cu ãsta, în douã camere, la bloc?!
Când o zbura porcul cu soacrãmea în spinare! ,,Pãi, na, uite,
cã zboarã...! ,, Da? Atunci, ducãse dracu, ºi porc, ºi ea, ºi tot!
,,...Puico, fã, ascult-mã pe mine!
Leana e fiartã! Aoleo! Profesorul s-a întors cu una. ...Iar acum,
fie-sa... Vai de mine, da s-o vezi
pe ea, pe Leana... Au cam rãmas
cu deºtiul în gurã! ,,Las cã aºa
le trebuie! Când le-am spus: fatã,... prea þoapã! Una, douã,
þâºti-bâºti, cu buricul gol ºi fusta
pânã la cur! Mã mir cã nu s-a pus
ãla cu daravela pe ea! ªi atunci
s-o fi vãzut eu pe Leana, pe unde
scotea cãmaºa?! ,, E, ºi cu tine!
Cum de n-a dat pleaºca peste ea?
Leana! Scãpa de dracu!
- Nick! La ce gândeºti, omule?
- La nimic! Adicã, da, la chestia
aia: eu cu tine în braþe ºi Dumnezeu în spinare, spre sfârºitul lumii?! Frica, agonia, îþi dai seama?
-Nuu! Nu aºa, ci altfel: Împreunã, pânã la marginea mãrii... Acolo, tu, peºtele, fâþ, fâþ, pân la Dumnezeu, apoi eu, ºi-un alt început!...
***
La Videle, trenul aproape cã
s-a golit. Cel puþin, noi am rãmas
singuri în compartiment. Olesya
privea pe fereastrã. Câmpurile
negricioase pãreau pustiite. Þãranii îºi culeseserã porumbul,
însã arãturile de toamnã încã mai
aºteptau ploile ce trebuiau sã înmoaie pãmântul.
- Nick! ªtii ce? Tot ce avem,
aici, în þarã, la tine, în faþa ochilor,
seamãnã cu cerul de adineauri,
culcat pe pãmânt.
- Lipseºte furtuna!
- Totuºi, ceaþa, valuri, valuri!
Soarele, parcã se îneacã în nori...
Vezi acolo, departe, copacul acela
stingher?
- Da!
- Cum þi se pare?
- Copac!
- ªi atât?!
- Mda!...
- Eu îl vãd un uriaº revoltat,
ce stã la sfadã cu Dumnezeu,...
E, un fel de a zice!... În timp ce
gustã din relicvele, cine mai ºtie
ale cãrui muritor?!
- În definitiv, cam totul e de
mâncat! ...Animalul mãnâncã iarba, omul, animalul, pãmântul, pe
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om... Iar pomul, pãmantul.
- Nu m-aº mira sã mã simt,
odatã, într-o zi, frunzã agãþatã spre
cer, într-un fel de respiraþie istoricã! Cum s-ar zice, stafie coloratã
pe creanga unui copac
- Adicã, moroi?
- E, ºi cu tine, moroi! În definitiv, ce e ãla, moroi?!
- Un fel de... unul mort, dus
pe lumea cealaltã, ºi întors!
- Da! Cam aceeaºi chestiune,
stafie!...
- Nu prea... Stafiile au ceva
din momâile mergãtoare... Sau
seamãnã cu ãlea puse în capul
viei! Paznici!... Moroiul însã, e
moroi! Cu personalitate, cu... Dã
ordine, face, drege... Când i se
pune pata, harºc! Mai trage câte
unul în þeapã!
- ªi-n timpurile ãstea?!
- Da!
- Vai, mã sperii! Sunt ºi pe la
tine?
- Cum sã nu! Numai cã, ai mei,
din Oltenia, sunt mai romantici.
Nu rezistã la femeile frumose.
Când le vãd, devin aºa, pufoºi...
Bureþi de spãlat cu ei pe spinare.
- Taci, cã mã trec fiorii! Dragã,
ºtii ce? Vreau sã mã întorc! Unde
mai opreºte trenul ãsta?
- Ehe, tocmai la Craiova! Moroii de sus! Nu þi-am spus?
- Vai de mine!... Nu mai am
de ales?
- Nu!
- Nick, mãcar spune-mi, când
ajungem, mã duci la hotel ºi pleci?
- Doamne fereºte! Am ºi eu
casã, masã... Ca omul!
- Nu mã pãcãleºti?
- Nu!
- Ah! Mi-a venit inima la loc.
Împreunã, e altceva!
- Abia aºtep sã-þi vãd cuibuºorul ºi sã fac un duº! Apoi...
- Nici o problemã... E apã caldã, ºampon, spumant, eu...
***
Dupã cele întâmplate pe
drum, Craiova mi s-a pãrut locul,
în care Dumnezeu a fãcut, pentru
prima datã, ºi cerul ºi pãmântul.
,,Raiul meu de când lumea! - miam zis, în gând, dupã ce am ieºit
în faþa gãrii. Se întunecase bine
când m-am oprit lângã fântâna
artezianã ºi am respirat adânc.

Drumul spre casã, în oraº, l-am
fãcut pe picioare.
- Am vãzut lumina zilei, la nord,
peste dealurile dimprejur, însã...
Draga mea, orãºelul ãsta... - am
rupt eu, pentru a nu ºtiu câta oarã,
tãcerea.
- Ba, nu! Frumoasa ta!... Frumoasa ta din Cernãuþi! Sunã, cum
sã-þi spun, ca într-o partiturã bizantinã!
- E, sunã! Spune-mi cã îþi place!
- Da! E ca un început de replicã într-o piesã de teatru...
- Lumea, ca spectacol! Idee
veche de când...
- ªi totuºi, în fiecare zi, nouã!
Sau, alta... Personajele... La noi,
de exemplu, actul I : Montpellier
sau drumul oaselor. Actul II: Lyonul cu seducþia... Trebuie sã spun
cã m-ai cam pãcãlit! Eu, curioasã,
iar tu, haþ! ªmecher!
- Ce sã faci? Aºa e când intri
în sãptãmâna chioarã!
- Oarbã, ziceai cã se zice!...
- Oarbã, chioarã, cam tot un
drac e!... Actul III?
- Chestia aia cu... ,,Ce-o sã-ºi
mai aminteascã omenirea?!...
Ãla, cu femeia aia frumoasã, în
braþe, ºi cu Dumnezeu în spinare!
Pâº, pâº! M-ai dat gata! Ascultãmã, tu ai un soi de nebunie care
cucereºte! Iþi ia minþile!
- Sã nu exagerãm! E plinã lumea... Însã, de când lumea, musai
ºi un nebun în vremuri! Pentru
explicaþii, pentru chestii, socoteli... Cineva trebuie sã fie ºi responsabil! Ceilalþi, adicã, ãia zdraveni,... cicã la cap, s-ar zice,... au
patologia în oase! Srâmbi, fragili!
Nu rezistã la terfelealã.
- E, asta e! Iar acum, partitura
cu Statul în stat, Drumul mântuirii,
ºi Cina cea de tainã la Masa tãcerii...
- Doamne, ce le-ai încurcat!
Pãi, eu asta am spus?
- Nu?
- Nu!
- Atunci, zii tu!
- Uite, calea de urmat trece prin
pat. Asta e sigur! Dar sã o lãsãm
mai spre miezul nopþii, dupã duº,
întâlnirea cu moroiii ºi...
- Mã, ia vezi, cã iar mã sperii! ªi?
- Pusul ventuzelor!
- Hoþule! Îþi arde de pupat!
Care va sã zicã... Mânca-l-ar mama
de bãiat!
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- Mda... Un fel de preludiu,
înainte ºi dupã! Mâncãm ºi?
Sau?... Ritualul locului în vremurile de acum, ãstea postmoderne,
cã pe vremea de dinainte...
- Adicã în modernism, vrei sã
spui?!
- Ia-o cum vrei tu ºi nu mã
mai întrerupe, cã pierd firul istoriei! Deci, în vremurile... dupã cum
spui tu, totul începea cu bãtaia...
Venea omul, acasã, ºi trosc! pleosc!
- Vai de mine, dar brutali mai
sunteþi! Norcul meu, cã au trecut
timpurile...
- N-ai înþeles! Ãsta era curãþitul! Nu puteai intra, oricum, în
aºternut! Preludiul, relaxarea, începutul... Îºi vãrsa omul nãduful.
Apoi, mâncau... Mai suspina ea...
Da! Suspina,... suspina! Iar el îºi
rãsucea o þigarã cu tutun frectat
în podul palmei, ºi hârtie de ziar.
ªtii, aºa, de-al dracu! Se odihneau o idee, pânã la primul cântat
al cocoºilor. Abia atunci se întorceau ãia pe lumea ailaltã! Adicã,
moroii, în lumea moroilor!... ªi,
spre ziuã, tãvãleala... Fiecare dupã
puteri! Oricum, o simþea femeia
pãnã spre seara urmãtoare...
- De unde ºtii?
- Cântau! Ale dracu, cântau!
...U-ã-lã-uãã!... U-ã-lã-bã!...
- Interesant! Mai învaþã omul!
Adicã, eu... ªi, de închinat?
- Aaa! În fiecare zi, de dimineaþã! Beau aghiazmã, pupau ºi
icoana... Cum s-ar zice, spãlau
pãcatul! Asta, când se întâmpla
sã stea bãrbatul mai mult pe acasã. În caz contrar, toate cele zise
începeau, acum, târziu, toamna,
când se întorcea el din lume...
Venea, aºa, din lume! Pe drum, i
se mai nãzãrea câte una, alta, ºi o
lua la palme, de cum deschidea
ea poarta... Unii se întorceau acasã
doar sã-ºi batã muierile!... În special! Þine minte! Era ºi o explicaþie:
,,mã nene, se face a dracu, dã boala în ea, îºi ia lumea în cap...!
- ªi?
- ªi: Trosc! Pleosc! Apoi,
proba cu aghiazma, icoana! Unele
se mai ºi jurau, cã... Mai pe la
prânz: ...U-ã-lã-uãã!... U-ã-lã-bã!...
- Cu suspinatul?
- Suspinau, suspinau! Un fel
de rãgaz, între ºi între!
- Cât îºi rãsucea ãla þigarea,
aºa, de-al dracu?!
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Durgheu - povestea unui
rom@n d#ltuit \n piatr#

Pentru artistul Cornel T.
Durgheu aniversarea a 65 de ani
a avut o dublã ºi profundã semnificaþie: o vârstã rotundã care se
cuvine petrecutã între prieteni ºi
care i-a dat, totodatã, prilejul editãrii unui album aniversar de excepþie. Vineri seara s-au adunat
în jurul sãu, asemenea vietãþilor
pãdurii sub umbra unui gorun secular, prietenii care i-au stat aproape în cele peste patru decenii de muncã trudnicã în slujba
artei pentru care l-au înzestrat
ursitoarele în leagãn.
Cu ceva vreme în urmã, sculptorul Cornel Durgheu mi-a mãrturisit
cu onestitatea celui care îºi cunoaºte propria valoare: Eu ºtiu cã nu
sunt un sculptor de talia lui Brâncuºi, dar uite, domnule, cã las ceva
în urma mea. Am umplut Þara Criºanei, ºi nu numai, cu sculpturi ºi mam bãtut sã fac o Facultate de Arte Vizuale la Oradea. Am fãcut
ceva, mi-a spus artistul într-un moment în care autoritãþile locale au
început prigonirea sa ºi izgonirea din atelierul din Cetatea Oradea.
La lansarea Albumului Omagial Durgheu i-au fost alãturi toþi
cei care l-au preþuit ºi îi sunt alãturi. Mircea Bradu, cel care l-a determinat pe sculptorul orãdean sã-ºi adune în album toate lucrãrile sale
reprezentative, a fãcut oficiile de moderator al întâlnirii. Profesorul
universitar dr. Negoiþã Lãptoiu, cel care a realizat, de altfel, partea
criticã a lucrãrii omagiale, a vorbit apoi despre sculptorul Durgheu,
cariera sa ºi impactul pe care opera lui îl are ºi îl va avea în viitor în
monumentalistica româneascã. Pentru cã sculptorul Durgheu a dovedit cã principala sa vocaþie este cea de sculptor monumentalist.
Iar opera lui, presãratã cu figuri legendare, de la nobili daci, luptãtori
comaþi, Burebista, miticul Zamolxis, Decebal ºi pânã la Mihai Viteazul,
Horea sau Avram Iancu, palpitã de cel mai autentic patriotism ºi naþionalism curat. Într-o vreme a proliferãrii tendinþelor globalizante
sunã ciudat o astfel de îndârjitã ancorare în specificul unei identitãþi
naþionale. Conºtient de impedimente, Cornel T. Durgheu a preferat
sinceritatea ºi naturaleþea gestului sintetizator de trãiri în consonanþã
cu rezonanþele cele mai autentice ale spiritului autohton, aratã profesorul Negoiþã Lãptoiu.
În pofida criticilor, Durgheu a mers mai departe, a înotat împotriva
curentului ºi a reuºit. Nu demult, cãrturarul Nicolae Manolescu spunea la Oradea cã singura cale de a reuºi, de a progresa ºi a inova este
sã înoþi împotriva curentului: Dacã te laºi purtat de curent, de fapt,
stai pe loc. Singura variantã de a realiza ceva remarcabil este sã te
pui împotriva curentului. Iar sculptorul Durgheu a reuºit... Pentru
cã nu întâmplãtor, în deschiderea albumului omagial, are trecute
cuvintele mentorului sãu, Constantin Brâncuºi: Sã gândeºti ca un
demiurg, sã porunceºti ca un rege, sã munceºti ca un sclav. O povaþã pe care a urmat-o întreaga viaþã, dãltuind piatra durã ºi sângerând
deasupra ei, modelând lutul în frigul atelierului, turnând beton,
cioplind inima de nuc pânã la cãderea braþelor, ºlefuind bronzul cu
migalã, o muncã de sclav în condiþii mizerabile, cum nici nu v-aþi
închipui vreodatã, dar toate se duc asemenea unui fum la dezvelirea
lucrãrii ºi fixarea ei în posteritate.
ªi tot maestrul Constantin Brâncuºi spunea cã trebuie sã încerci
necontenit sã urci foarte sus, dacã vrei sã poþi sã vezi foarte departe.
Nu ºtiu cât de sus a urcat sculptorul Cornel Durgheu, dar ºtiu sigur
cã a urcat toatã viaþa cu râvnã ºi cã, acum, este vãzut tare de departe.
Cornel T. Durgheu
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Vasile BUNEA
Scriitor prolific, Toader T
Ungureanu se gãseºte la cea de
a 16-lea carte, de data asta un roman de dragoste, pe lângã cãrþile
sale de poezie sensibilã, pe care
le-a editat, la care la una dintre
ele am avut onoarea de-a semna
prefaþa.
Pornind de la o idee, o întrebare primitã la o întâlnire cu deþinuþii din Penitenciarul Gherla,
adicã ce înseamnã în viziunea sa
Iadul ºi Raiul, prin anologie ºi
oniric, binele ºi rãul explicat filozofic, ajunge încet ºi sigur la comportamentul uman.
Structurat pe 6 capitole, dintre care unul a ºi dat titlul romanului, el începe practic cu o scenã de sfârºit, când bãtrânul ªerban adoarme cu o sticlã sub perna sa, aici intervenind ca la celelalte naraþiuni ale lui Toader
Ungureanu, oniricul, un fel de vis
fantomatic între mreajele unui vis
real ºi realitatea socialã.
Metoda, este la Toader Ungureanu o statagemã. El te plimbã când sus, când jos, când la
dreapta când la stânga, când azi,
când ieri sau mai demult, prin
scene trãite de el cândva, vãzute
ºi consumate caatare, din care ºia selectat cu grijã personajele,
dealtfel oameni obiºnuiþi ai locului din zona Bucovinei, sau
laitmotive transilvane.
Viaþa l-a adus la Gherla în tinereþe, aici s-a maturizat formânduºi o familie, aici a mai învãþat ce
nu ºtia încã, aici a început sã încãrunþeascã, dar nu se fereºte
parcã dinadins sã cuprindã ºi
plaiuri transilvane, destul de comune nouã, în spaþiul bucovinean ºi invers, crestând adânc
în conºtiinþa lectorului cãrþii,
similitudini de netãgãduit ale
poporului român.
Unii pot spune cã este o virtute, eu în schimb, amabil ºi vizat,
voi afirma cã metoda este profesionistã, întâlnitã uneori la scriitorii opteciºti, dar parcurgând
Istoria Literaturii Române, o gãsim ºi la Liviu Rebreanu, la Ion
Agârbiceanu, la Mihail Sadoveanu chiar, de regulã la scriitorii ca-

De dragul ochilor t#i...
re au schimbat locurile de baºtinã, cu locurile de veþuire familialã.
Aduce în prim plan Iezerul,
poarta de trecere spre alte lumi
paralele, aºa cum va spune el,
pune un accent deosebit pe personajul Moº Toader, de fapt sfãtuitorul, îndrumãtorul paºilor tânãrului Toader Ungureanu, cãutãtorii de comori, în fapt grupul
de arheologi, sosiþi aici, pe plaiurile Bucovinei, pentru a descoperi ºi a adãuga încã ceva istoriei.
ªi totuºi acest roman este un
reuºit roman de dragoste! lecturarea sa te invitã la reflexii dureroase, pe cât de clarvãzãtoare,
despre: specia umanã, naºterea,
dragostea,, moartea ºi dacã vreþi
dvs, despre metemsihoza viþii în
general, învãþându-ne cã suntem
trecãtori pe acest pãmânt, întrun univers vast, nedefinit, noi cei
ce poposim precum un tren personal într-o garã comunã.
Pânã la a desluºi mai jos tainele noului sãu roman, voi parafraza în continuare o afirmaþie
aparþinând lui Tudor Arghezii,
despre patriotism:
Patriotismul nu-i brãþarã, papion sau pãlãrie,/ Sã-l suporþi
sau nu. Sã þi se parã cã-þi vine
sau nu-þi vine, þie./ Te naºti cu

el. Þi-e datul sorþii. N-ai cum sãl lepezi de pe tine./ Îl porþi ca peo cãmaº-a morþii, nu-l cumperi de
la curþi strãine./ ªi de vândut nai cum sã-l vinzi./ E un fel de suferinþã crestatã dureros pe grinzi
de suflet vechi ºi de credinþã./
Aud ºi vãd, citesc ºi tac cuprins
de-o silã ancestralã./ Plâng de
ruºine c-am fost dac ºi c-am
ajuns acum zãbalã în gura ºtirbitã
a nu ºtiu cui, care-mi molfãie mândria ºi-mi bate lacrimile-n cui ºimi rãstigneºte pânã ºi poezia.
Fac aceastã afirmaþie cu scopul de-a scoate în relief cã o asemenea comportare faþã de þara în
care te-ai nãscut, neamul ºi þinutul ancestral al Bucovinei sau
Transilvaniei, dragostea ºi dorul
de acestea, nasc iubiri mari, ori
cât am cãuta noi sã fim de europeni. Dar atenþie: ele nu trebuie
sã fie neapãrat fizice!
ªi totuºi: Dragostea, acest sentiment nedesluºit, precum tainele
morþii, joacã în acest roman ca ºi
în altele, un rol important în
creaþia lui Toader Ungureanu.
Autorul devine analitic prin
experienþa acumulatã, descrie
înfiriparea unei iubiri, care deºi
pare a fi neelaboratã ºi fãrã de
succes, poate claca..

Toader UNGUREANU

Pierdut \n noapte...

Tu, cãlãtor prin viaþa trecãtoare,
Priveºte afarã-n noapte, pierzându-te în timp
Cu prietenii alãturi, pornind cu un colind,
Sã te transformi, albit de nea, în boare...
Mai adã ca altãdat în cântul tãu straniu,
Cãldurã ºi speranþã în suflete-ntristate
Mai zi-le din colindul de dor ºi sãnãtate,
Ce-ngeamãnã în el ºi cerul plumburiu.
Te vor primi cu braþele deschise
Acei copii, sãraci, ce n-au noroc ºi cer,
Un colþ de pâine, un adãpost stingher,
Unde pentru mulþi sunt porþile închise.
Transmite-le cãldura sufletelor noastre
Din depãrtãri, cu drag, urându-le an bun,
Cântând cu toþii în seara de Crãciun,
Colindul sfânt al zãrilor albastre...

Aºa este ºi-n cazul lui Doru
Dorneanu, un absolvent de facultate ºi Joca...
De aici autorul desprinde o
învãþãturã formidabilã, confirmatã de viaþã, aceea cã o dragoste
se poate uita, doar înlocuind-o
cu o alta mai puternicã...
Naratorul nu face nici o abstinenþã a-ºi folosi personajele
copilãriei sale. Aici introduce un
personaj nou, pe ªol, un evreu
cu ramele ochelarilor groase, dar
pâinea lui Dumnezeu de bun, aºa
cum spune autorul, cel care era
un ºef de secþie la Combinatul
forestier Bernath Andrei.
Acesta joacã un rol important în formarea unor tineri, este
ba model de subiect de discuþie
între aceºtia, ca în spatele acestei
pânze rare, sã se ceranã ºi consume scene de iubire pãtimaºã...
Nu voi desconspira întreg
subiectul romanului, las cititorii
sã se bucure de acest privilegiu,
deoarece sunt sigur cã mulþi se
vor regãsi fie în personajele principale, fie în cele episodice, fie
întâmplãrile decsrise cu atâta mãiestrie.
Revenirea sacadatã ºi ciclicã
la povestirile lui Moº Toader,
combinare acestora cu alte lumi
ºi alte scene, duc spre marele
succes al scriitorului, care cu
timpul ce trece, se poziþioneazã
serios pe ascedenþã, transcede
în real din ireal, cu umbre fine de
ironie faþã de unele aspecte
sociale, dealtfel reale, care ne trezesc cã noi suntem, ºi mai avem
de poposit pe acest pãmânt încã
o vreme.
Pot sã afirm cã ºi ielele din
mitologia popularã i-au invadat
uneori gândirea-i frumoasã, care
au dus la un discurs liber, la
exemplificãri simple ºi doveditoare, despre noi, despre unele
faze ale conºtiinþei umane, prin
care am trecut, trecem sau urmeazã, ca un simplu exerciþiu de
algebrã, pe care o ºtim bine, dar,
nu o înþelegem pe deplin.!
Oare ºi viaþa nu este aºa, o
algebrã cu una sau mai multe necunoscute?
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Dan BRUDA{CU

Cum a murit Octavian Goga?1
Recent, pe blogul unui domn Ion Ionescu2 , necunoscut mie,
apar câteva consideraþii cu titlul de mai sus (minus semnul întrebãrii).
Autorul acestei însemnãri indicã faptul cã aceastã consemnare ar fi
aparþinut unui oarecare Victor Þincu. Bãnuim cã e cineva apropiat
de Bucur Þincu, scriitor ºi apropiat colaborator politic al poetului
pãtimirii noastre3 .
Aparent, consemnarea la care ne referim este corectã. Apar, însã
câteva inadvertenþe sau inexactitãþi. Una dintre ele este legatã de
datare: Potrivit declaraþiior Veturiei Goga4 lucrurile stau un pic altfel
decât susþine autorul (respectiv dl. Ion Ionescu) sau cel citat de el
(adicã un anume Victor Þincu).
Deci, plecarea la Cluj a avut loc în data de 4 mai (nu 5 mai, cum
susþin cei amintiþi). În afarã de întâlnirea de la avocatul Laurean
Gabor, fost subsecretar de Stat în guvernul prezidat de Octavian
Goga, poetul, dupã un mai vechi obicei al sãu, a fãcut un popas la
restaurantul New York5 unde a consumat bere. În exact acel moment
au acþionat agenþii lui Moruzov, care, din însãrcinarea personalã a
lui Carol al II-lea6 , îl urmãreau permanent pe fostul prim ministru, nu
atât spre a-i cunoaºte demersurile ºi contactele politice, cât pentru a
duce la îndeplinire planul suprimãrii fizice a fostului premier7 .
Apoi, dupã cum precizeazã însãºi Veturia Goga, ea nu se afla la
Ciucea ºi nici nu a revenit acasã decât dupã decesul poetului.
Octavian Goga nu a murit din cauze naturale8 . Pânã în acest moment nu am înþeles de ce Veturia Goga nu a þinut cont de constatãrile
marelui medic clujean Iuliu Haþieganu, sosit la Ciucea, la chemarea ei
sau a apropiaþilor poetului, ºi care l-a apostrofat dur pe medicul local
Perciun pentru cã n-a sesizat cã era vorba de otravã, nicidecum de
bolile invocate mereu dupã aceea ca fiind cauza decesului neaºteptat
ºi extrem de rapid9 .
Problema decesului unei personalitãþi ca Octavian Goga, care a
marcat profound istoria naþionalã ºi literatura românã, nu este una
oarecare, lipsitã de importanþã. Spre a lãmuri definitiv acest subiect
ºi a elimina orice opinii contrare adevãrului s-ar impune verificarea
de cãtre experþii criminaliºti a cadavrului poetului. Acesta se aflã în
sarcofagul din mausoleul pe care Veturia Goga l-a construit pentru
el la Ciucea. Ministerul Culturii ar trebui sã-ºi asume efectuarea unor
astfel de teste cu atât mai mult cu cât poetul a fost unul dintre primii
miniºtri ai Cultelor ºi Artelor în guvernele formate dupã fãurirea
României Mari.
Rezultatele acestor teste, fãcute cu mijloacele tehnice moderne
de care se dispune în prezent, ar clarifica, în opinia mea, odatã ºi
pentru totdeauna, aceastã chestiune: Octavian Goga a murit, subit
ºi neaºteptat, datoritã unei congestii cerebrale ºi a unei complicaþii
pulmonare10 sau din cauza otrãvirii sale la comandã politicã.
În interesul aflãrii adevãrului, nici un efort nu mi se pare nejustificat.
Anul viitor se vor împlini 130 de ani de la naºterea poetului. S-ar
putea marca aceastã aniversare ºi prin comunicarea rezultatelor
oficiale ale testelor pentru stabilirea cauzelor reale ale morþii sale.
Personal, am abordat acest subiect în studiul intitulat Ucis din ordinal
regelui Carol al II-lea, publicat în mai multe reviste, din þarã ºi din SUA,
inclusive on line, reluat în volumele Goga ºi Francmasoneria, respective
Paradoxuri ale Francmasoneriei, publicate la Editura SEDAN din Cluj
Napoca. Am revenit ulterior cu precizãri ori de câte ori am considerat cã se
impunea rostirea adevãrului în aceastã privinþã.
2
Material preluat ºi de unele publicaþii on line de peste hotare. Asta
înseamnã difuzarea lui în cercuri foarte largi ºi, implicit, perpetuarea unui
1

neadevãr în rândurile unui mare numãr de cititori sau personae interesate de
viaþa ºi activitatea poetului ºi omului politic Octavian Goga.
3
Bucur Þincu a fost ºi coleg de partid cu poetul, fapt pentru care, dupã
instalarea regimului comunist, a fost condamnat la ani grei de detenþie pe
considerente politice.
4
Iatã cum consemna ea în jurnalul personal evenimentele:
Miercuri, 4 mai: vorbesc cu Tavi la telefon înainte de 8.
Tavi: Bunã dimineaþa Dundel scumpa mea
Eu: Tavi ai glasul cam obosit - de ce
Tavi: Aº acum mam sculat - vezi sã se isprãveascã casa mai repede
Fã tot posibilul sã ne mutãm în Julie
Eu: mi-a promis toatã lumea ºi eu cred cã ne vom putea muta.
Tavi: Eºti mulþumitã? Eu cred cã are sã fie foarte frumos. Tavi: Sã nu pleci cu avionul cã maº supãra tare. Te aºteaptã maºina
mâine la Cluj. Plecãm ºi noi azi la Cluj.
Eu: Vai Tavi dragã Te implor nu pleca dacã eu nu sunt acolo. Tavi: E un soare minunat, de ce sã nu ieºim puþin. Tu ce faci azi? Eu
mãnânc cu Cioflecii (continuare)
Joi, 5 mai: la Capºa. Porcilor naþi putut aºtepta pânã vin ºi eu?
Eu. Nu-i nimica. Mai repetãm odatã, de câte ori vreau. Primesc d.m. nemþii la ceaiu ºimi fac bagajele de plecare. La ora 7.20 sunã telefonul dela Ciucea. Dna Hodoº cã Tavi nu e bine
are un accident de tensiune (cuvânt tãiat) arterialã (terminaþia ã tãiatã). Eu
mãngrozesc -. Trimit dupã Dr. Teodorescu sã vinã cu mine. Noapte grozavã.
dim. sinistrã. Vineri, 6 mai: Vai, Vai, Vai
Sâmbãtã, 7 mai: ora 2. 20 minute
5
Azi poartã numele de restaurantul Continental.
6
Acest morganatic personaj este vinovat, dupã cum se ºtie, inclusiv de
moartea propriei sale mame, regina Maria, a fostului prim ministru liberal
I.G. Duca, precum ºi de tentative declarate de suprimare fizicã a altor adversari politici importanþi, inclusiv a fostului prim ministru þãrãnist Iuliu
Maniu. Toate aceste aspecte sunt consemnate în diverse publicaþii ºi studii
ºi sunt cunoscute la aceastã datã.
7
Veturia Goga însãºi pãrea sã ºtie ceva în legãturã cu aceste intenþii criminale devreme ce insista, spunând: Eu. Vai Tavi dragã Te implor nu pleca
dacã eu nu sunt acolo. 8
Congestia celebrala era gravã ºi ireparabilã, precizeazã autorul citat.
9
Un tânãr clujean, cu orientãri de extremã dreapta, mi-a reproºat, întro discuþie despre care am mai vorbit, cã, în cãrþile consacrate de mine acestui
subiect, nu aº fi insistat destul pentru a releva cã decesul poetului ar fi fost
pus la cale, eventual, susþinea el, de Carol al II-lea. Dar cã acesta ar fi acþionat la comanda Francmasoneriei (deranjatã de faptul cã poetul ºi-ar fi dat
demisia din structurile ei, deºi deþinuse funcþii de conducere la nivelul Francmasoneriei din România), sau a evreilor (fiind citate, în acest sens, înseºi
cuvintele rostite de poet la demiterea sa din funcþia de prim ministru). Acelaºi interlocutor al meu susþine, fãrã nici un fel de documente concludente,
cã Veturia Goga ar fi pãstrat tãcerea, pânã în ultima clipã a vieþii ei, temânduse cã dezvãluirea adevãrului i-ar fi putut aduce ºi mai mari dificultãþi, având
în vedere cã, dupã 1944, în noile structuri de conducere politicã ºi ministerialã
din România (inclusiv în structurile de comandã ale forþelor represive, de
Miliþie ºi Securitate) au dominat (o vreme) persoanele de origine evreiascã,
aflate, probabil, în strânse legãturi cu structurile Francmasoneriei occidentale.
Personal nu agreez o astfel de interpretare. E extrem de simplistã ºi ar urmãri, într-un fel, mutarea atenþiei de la vinovãþia adevãratului vinovat de
moartea poetului premier, respectiv regele Carol al II-lea, spre alte persoane
sau structuri. Nu cred cã Veturia Goga, o persoanã care a dovedit în lunga ei
viaþã de 96 de ani, abilitãþi ºi rafinamente diplomatice deosebite sã fi acceptat,
fãrã motive mult mai întemeiate, proferare acestui mare neadevãr cu privire
la moartea soþului ei. Dar, deºi am fost alãturi de ea aproape un sfert de
veac, personal nu am înþeles cauzele pãstrãrii tãcerii în legãturã cu adevãrata
cauzã a morþii soþului ei.
10
Dupã cum afirmã ºi ultimul venit în dezbaterea acestei chestiuni.
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Georgeta NEDELCU

Interviu cu scriitorul Alexandru Petria
Georgeta Nedelcu: Pentru cã
nici eu, nici cititorii nu vã cunoaºtem prea bine, aº dori în câteva cuvinte sã ne spuneþi cum
este omul Alexandru Petria ºi care este povestea sa?
Alexandru PETRIA: Sunt
nãscut la 27.02.1968, în oraºul
Dej, judeþul Cluj. Studii întrerupte de psiho-sociologie.
Cãrþi publicate: Neguþãtorul de arome (1991, poeme),
33 de poeme (1992) ºi La ce
bun poeþii  (colectiv, interviuri). În 2010 mi-a apãrut romanul Zilele mele cu Renata,
la Ed. Tritonic. Colaborãri sporadice la toate revistele literare
importante. Dupã 1989: ºeful
Comisiei pentru abuzuri ºi
drepturile omului în CPUN-ul
municipiului Dej; întemeietor,
împreunã cu Radu Sãplãcan ºi
Zorin Diaconescu, al sãptãmânalului dejean Gazeta someºeanã - primul numãr a fost
scos în 23 decembrie 1989; candidat din partea Miºcãrii Ecologiste din România la Camera
Deputaþilor - 1992; redactor
investigaþii, între 1992- 1994,
la revista bucureºteanã ZigZag pe vremea directoratului
lui Alex ªtefãnescu - între 19921996 am locuit la Bucureºti;
1994-1995 - reporter investigaþii la ziarul Cotidianul; 19951996 - redactor-ºef al sãptãmâ-

nalului bucureºtean pentru comercianþi Hermes ºi redactor
la sãptãmânalul Partener publicat de trustul România Azi.
Dupã reîntoarcerea în Ardeal
am fost redactorul ºef al sãptãmânalului Monitorul de Someº, apoi, în 2000, am fondat
propria mea publicaþie, lunarul
Realitatatea de Bistriþa-Nãsãud, Dej ºi Gherla, al cãrei director sunt ºi în prezent.
Am o fatã în clasa a X-a la
Liceul de arte din Bistriþa. Sunt
liberal în gândire, dar nu sunt
membru PNL.
G.N.: Vã amintiþi ziua în care
aþi început sã scrieþi serios?
A.P.: Nu. Bãnuiesc cã atunci
nici nu realizam cã scriu serios.
Dar, oare, acum scriu serios?
G.N.: Care a fost debutul dvs.
ºi ce impact a avut asupra publicului?
A.P.: Am debutat în perioada liceului, în 1983, în revista
Tribuna din Cluj. Volumul de
poeme Neguþãtorul de arome
a avut parte de vreo 20 de cronici favorabile, ca ºi 33 de poeme. Dar succesul de criticã a
avut un efect neaºteptat. M-a
blocat mulþi ani ca poet, am ºi
acum a treia carte de poezie în
manuscris ºi nu ºtiu când o s-o
public. Succesul poate sã fie
castrator. Impact asupra publicului? Modest. Câte cãrþi de poezie chiar au avut un impact major asupra publicului în momentul apariþiei? Nici una, cred. Impactul e produs odatã cu trecerea timpului.
G.N.: Când aþi publicat prima
carte?
A.P.: În 1991.
G.N.: V-aþi dorit dintotdeauna sã fiþi scriitor? Ce rol a jucat
literatura în viaþa dv.?
A.P.: Da. Literatura a jucat
rolul unui handicap. Literatul
este un handicapat, deºi n-o recunoaºte. Este normal sã stai sã
scrii când sunt atâtea lucruri
plãcute de încercat pe aceastã

lume?
G.N.: Ce gen literar preferaþi
ºi ce autor în mod special?
A.P.: Acum scriu doar prozã.
Ca sã nu fie discuþii - Alexandru
Petria.
G.N.: Unde vedeþi locul literaturii române în cadrul literaturii
universale.
A.P.: La periferie. Cum este
întreaga societate româneascã.
Excepþiile sunt excepþii.
G.N.: Care dintre cãrþile scrise
este preferata dv. ºi de ce?
A.P.: Microromanul Zilele
mele cu Renata, deoarece este
ultima.
G.N.: Dacã citim cãrþile dv.
putem foarte uºor sã ne dãm seama cã sunteþi un observator al
realitãþii în care trãim. Actualitatea în care trãim este mai durã
decât în trecut sau, dimpotrivã?
A.P.: Oricât de durã este realitatea pe care o trãim, o prefer
celei din perioada comunistã.
G.N.: La ce carte lucraþi în
prezent ºi când va fi ea lansatã?
A.P.: Am terminat volumul
de povestiri Deania neagrã
ºi lucrez la romanul Cartea lui
Zoso. Sper ca povestirile sã
aparã în 2011, iar romanul în
2012.
G.N.: Dacã ar fi sã descrieþi
în câteva cuvinte cea mai recentã
carte pe care aþi scris-o, care ar fi
mesajul pe care ni l-aþi transmite?
A.P.: Scriitorul poate sã încerce orice, nu existã tabu-uri,
dacã are talent. O sã citez ce-a
scris Daniel Cristea-Enache pe
coperta a patra a volumului
Zilele mele cu Renata.
Dupã dispariþia cenzurii ºi
a pudibonderiei fals-proletare,
adicã dupã 1989/1990, s-a dat
drumul la sex: în viaþa realã,
pe ecranele televizoarelor ºi în
literaturã. Întrebarea care s-a
pus încã de atunci ºi s-a tot repetat ulterior a fost: mai este
aceasta literaturã artisticã, ori
simplã manufacturã pornograficã? Citind excelenta prozã a

lui Alexandru Petria, veþi vedea
diferenþa.
G.N.: Care este mesajul dv.
pentru cititorii cãrþilor al cãror
autor sunteþi?
A.P.: Intenþionez sã prezint
cititorilor mei o lume, o realitate, nu un mesaj. Dacã existã ºi
mesaje, îi invit sã le descopere.
G.N.: Credeþi cã existã anumite cuvinte care vând o carte?
A.P.: Teme, nu cuvinte. Marile teme ale literaturii - dragostea ºi moartea.
G.N.: Aþi fãcut politicã ºi dacã
da, în ce partid aþi funcþionat?
Aþi avut vreun avantaj datoritã
acestui fapt?
A.P.: Am fost în stradã în Decembrie 1989, apoi am fãcut parte din CPUN, ºi am ºi candidat
pentru Camera Deputaþilor. Politica este o experienþã pentru
scriitor. Mã întrebaþi de avantaj.
A fost unul major - am învãþat la
21 de ani ce este beþia puterii ºi
cât de relativã este puterea.
G.N.: Dupã revoluþie, cãrþile atât în prozã, cât ºi în versuri - au
apãrut în numãr foarte mare, ca
ciupercile dupã ploaie, însã nu
toate sunt de calitate. Aici mã refer la valoarea lor literarã. Cum ar
putea creºte numãrul cãrþilor
bune?
A.P.: Sã nu fie publicate cele
proaste, fie ºi pe banii autorilor.
Dar asta n-are cum sã se întâmple într-o economie de piaþã.
G.N.: Dacã aþi constata cã nu
au succes cãrþile dvs., v-aþi înscrie
în politicã sau aþi face gazetãrie?
A.P.: Gazetãrie fac oricum,
din ea trãiesc. Dar locul rataþilor trebuie sã fie politica?
G.N.: Vã plac drumeþiile pe
munte, întâlnirile din cercurile
literare, întâlnirile cu prietenii sau

vã place mai mult singurãtatea?
A.P.: Singurãtatea. Sexul în
grup merge, dar nu ºi literatura
în grup.
G.N.: Vã place sã ajutaþi scriitorii începãtori? Le daþi sfaturi
constructive sau îi criticaþi, punându-i pe fugã? Pentru cã am
întâlnit ºi astfel de oameni.
A.P.: Mã bucur când pot sã
ajut pe cineva care are talent.
Deºi sunt rãu în scris, cu începãtorii încerc sã fiu blând. Aºa
e normal.
G.N.: ªtiu cã natura inspirã
pe oricine. Dacã-ar fi sã alegeþi
între o searã pe munte sau o
seratã alãturi de Mircea Dinescu,
ce aþi alege?
A.P.: La munte. Îmi plac scriitorii de departe. Când le citesc
cãrþile. Evit, de obicei, contactul cu alþi scriitori, ca sã nu fiu
dezamãgit.
G.N.: În strainãtate aþi participat la lecturi publice sau la
lansãri de carte? Vã întreb, deoarece sunt þãri în care sãlile de lecturã sunt ca niºte ºezãtori.
A.P.: Nu. Institutul Cultural
Român nu sprijinã pe cei care
sunt critici cu Traian Bãsescu.
Am câteva invitaþii însã pentru
2011, dar nu este implicatã nici
o instituþie a statului român.
G.N.: Ne plângem cã nu avem
suficiente cãrþi dincolo de mediocru, dar nici instituþiile statului
nu fac absolut nimic pentru asta.
Ce pãrere aveþi în legãturã cu
acest lucru?
A.P.: Ce sã facã instituþiile
statului? Sã amendeze Garda
Financiarã editurile cã publicã
tâmpenii? Problema este pe terenul criticilor literari, care nui stârpesc în scris pe veleitari.
G.N.: În Germania ºi în Franþa,
lecturile publice sunt principala
þintã a ministerelor culturii. La noi
ar fi posibil aºa ceva? ªi dacã ar
fi, credeþi cã românii ar cumpãra
bilete la o lecturã publicã?
A.P.: Nu ºtiu. Ar merita încercat. Totuºi, cred cã românii
sunt amatori de culturã doar declarativ. Mã refer la mase. De
fapt, trãim într-o dictaturã a inculþilor. ªi nu leg defel termenul
de diplome. Sunt destui inculþi
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G.N.: Sunt unii care spun cã
limba românã este o limbã prea
micã pentru un scriitor mare. Ce
pãrere aveþi?
A.P.: Cã n-are largã circulaþie, este un inconvenient. Cum
alt inconvenient este ºi cã navem o istorie mare. Dar, prin
traduceri, un scriitor are ºansa
sã iasã în lume. Ca sã fiu sincer
100%, mi-ar fi plãcut sã mã nasc
în Franþa sau America.
G.N.: Dacã aþi compara limba
românã cu o femeie, cum aþi descrie-o?
A.P.: Frumoasã ºi curvã.
G.N.: Am câteva prietene în
Germania ºi din discuþiile purtate
cu ele, am înþeles cã publicul german care vine la lecturi, sunt efectiv îndrãgostiþi de literaturã.
Nemþii sunt oameni care se topesc dupã cãrþi ºi dupã poveºtile
din cãrþi, ºi asta nu te poate lãsa
rece ca autor. Felul în care ei se
poartã cu scriitorii, nu doar cu
cei germani, este copleºitor. De
ce oare, românul nostru a uitat
sã mai citeascã sau sã mai cumpere o carte?
A.P.: Dar când a citit românul statistic? Ca sã uiþi ceva,
trebuie sã ai ce. Pe vremea lui
Eminescu era mai bine? Erau
scriitorii mai respectaþi? Sã nu
uitãm în ce condiþii a murit.
G.N.: Vã consideraþi genial în
ale scrisului? Vã întreb, deoarece
ca ºi mine, mulþi cititori nu vã cunosc ºi aº vrea sã dezvoltaþi acest
subiect.
A.P.: Ca sã fiu în tonul seriozitãþii întrebãrii, o sã spun cã
sunt un geniu modest.
G.N.: Dacã ar fi sã vã treziþi
mâine dimineaþã ºi sã disparã ca
prin minune una dintre problemele care vã apasã, care ar fi acea
problemã?
A.P.: Relativa jenã financiarã.
G.N.: Sunteþi fericit? Dacã
da, ce vã face fericit? Dacã nu, de
ce nu sunteþi fericit? Poate ne
spuneþi ºi ce înþelegeþi dvs. prin
fericire.
A.P.: Pânã acum n-am reuºit
sã-mi dau seama ce este fericirea. Am avut doar mulþumiri momentane.
G.N.: Care a fost primul dvs.

cititor ºi ce cãrþi recomandaþi cititorilor?
A.P.: Nu mai þin minte. Nu
fac recomandãri. Gusturile mele sunt ale mele, nu vreau sã impun nimic nimãnui în literaturã.
G.N.: Aveþi un model anume,
un scriitor care v-a marcat viaþa?
A.P.: Nu este chiar model
Dar, hai sã accept convenþia Mario Vargas Llosa.
G.N.: Vã place succesul, vã
sperie, vã ambiþioneazã? Sau sã
vã întreb altfe: Vã consideraþi un
scriitor de succes? Ce argumente
aduceþi?
A.P.: Sigur cã-mi place succesul, nu-s ipocrit. Cui nu-i place? Nu ºtiu dacã sunt un scriitor
de succes. Dar poate cã editorul
meu o sã vrea sã mã contrazicã.
G.N.: Istoria literaturii s-a
cam sfârºit, spun unii... Este adevãrat sau nu ce se spune?
A.P.: Bat câmpii. Prostii.
G.N.: Viaþa în þara noastrã sa schimbat radical faþã de 89. Ce
vã place ºi ce nu vã place din
ceea ce vedeþi în jurul dv?
A.P.: Îmi place libertatea cuvântului. La minusuri, lista este
lungã-lungã O sã dau un singur exemplu - proliferarea imposturii.
G.N.: ªtiu cã sunteþi înconjurat de mulþi oameni de calitate.
Aveþi prieteni de condei ºi persoane care vã susþin în activitatea literarã sau care vã sponsorizeazã?
A.P.: Am avut norocul sã fiu
sprijinit de Alex ªtefãnescu, de
Romul Munteanu, de Daniel
Cristea-Enache, ºi sunt doar câteva nume dintr-o pleiadã, cãrora le mulþumesc. Adevãratul
sponsor este Dumnezeu.
G.N.: În afarã de scris ce alte
preocupãri mai aveþi?
A.P.: Citesc. Îmi place sã fac
sex, sã pescuiesc, sã navighez
pe net.
G.N.: Credeþi în Dumnezeu?
Care este relaþia dvs. cu Dumnezeu?
A.P.: Absolut. Dar nu în
Dumnezeul constipat descris de
popime.
G.N.: Ce gen de literaturã
citiþi?
A.P.: Acum, prozã. Poezia
este un capitol cu uºa închisã.
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G.N.: Pe imensul Internet se
scriu multe... Am citit despre cãrþile în format elctronic. Sunteþi de
acord cu noile cãrþi în acest format ºi audiobookuri?
A.P.: Sigur cã sunt de acord,
doar nu-s dinozaur.
G.N.: Ce sfat le-aþi da editorilor sau scriitorilor cu privire la
imaginea produsului pe care îl
pun în vânzare?
A.P.: Cum detest sã primesc
sfaturi, nici nu dau.
G.N.: ªtiu cã scriitorul Alexandru Petria nu se dã în lãturi de
la nimic. Sunteþi un luptãtor ºi
vã susþineþi ideile indiferent dacã
ceilalþi sunt sau nu de acord cu
ele. Tocmai de aceea cred cã sunteþi cel mai în mãsurã pentru a le
da un sfat celor care încep acest
drum?
A.P.: Mã enerveazã perseverenþa dumneavoastrã în legãturã cu sfaturile. Singurul sfat
pe care vreau sã-l dau este sã
fie ei înºiºi, ºi sã nu primeascã
sfaturi, dacã cred chiar cã au
talent ºi ceva de spus. Sã nu se
teamã sã riºte. Sã nu se teamã
sã facã pipi ºi contra vântului.
G.N.: Ce întrebare aþi vrea sã
vã pun ºi nu am pus-o?
A.P.: Vreþi premiul Nobel?
Ca sã terminãm cu zâmbetul pe
buze
G.N.: În încheiere, vã mulþumesc pentru acest interviu, cât
ºi pentru sinceritatea dvs. ºi vã
doresc sã publicaþi cât mai multe
cãrþi, iar dacã aveþi posibilitatea
sã ajutaþi cât mai mulþi oameni
pentru a ajunge scriitori de calitate, sã nu precupeþiþi nici un
efort în acest scop.

Alexandru Petria
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Rodica Elena LUPU
Dincolo de timp
De unde vin în acest colþ de lume
Ce-i plin de sãrãcie ºi alean?
Vin de la Rãzboieni, de lângã Bãlgrad
Pe unde a trecut ºi el, Traian.

Unde îi plângeþi pe pãrinþii voºtri
ªi jale mare e-n al vostru prag
Acolo unde fii ºi nepoþii
Nu-i mai puteþi strânge la piept cu drag

Din þara binecuvântatã
De bunul Dumnezeu pe-acest pãmânt
Vin de pe-al Mureºului mal,
Vin din Ardealul nostru drag ºi sfânt.

ªi unde aþi cerut pãmântul vostru
Mirabila sãmânþã sã rãsarã
Pe masã pâine sã aveþi cu toþii
Sã nu cerºiþi chiar în a voastrã þarã.

Vin de la Alba, din marea cetate
Unde unite fost-au cele trei surori
ªi unde au luptat pentru dreptate
Românii asupriþi, plini de nevoi.

Hranã mi-au fost ºi îmi vor fi mereu:
Goga, Coºbuc, Blaga ºi Avram Iancu,
Rebreanu, Horea, Raþiu ºi Maniu,
Cioran, moþii, pãrinþii mei ºi Vlaicu.

Unde s-a-nfãptuit Marea Unire
Atunci când adunare popularã
ªtia ce vrea ºi-a spus-o rãspicat:
Noi vrem sã ne unim cu-a noastrã þarã!

Tainele mãrii sunt nenumãrate
ªi nimeni nu le ºtie de pe mal,
N-am vrut sã iau din viaþã totul
ªi nici n-am reuºit sã-i dau ce vreau.

De unde vin cu versurile mele
Sã vã alin durerea ce v-apasã?
Vin dintre codrii verzi de brad
ªi-ntinse câmpuri de mãtasã,

N-am scris cã am ceva acum de spus
Am scris pentru cã vreau sã spun ceva,
Dar cum se-ntâmplã pe acest pãmânt
Când dincolo de timp voi fi se va afla.

Irina Lucia MIHALCA
Rãtãcirea Timpului la Masa Tãcerii
Zborul pescãruºului semneazã orizontul între douã clipe
În urma fiecãrui pas timpul muºcã cu forþã spaþiile
Lumina elibereazã cãderea secundelor din trecerea cuvintelor
În urma fiecãrui pas iarbã nenãscutã, iarbã neruptã de trecut
Rãnit la picioare te ridici din botezul apei în tãcerea regãsitã
Din colþul viselor neputinþa reþinerii clipelor rebele
Anotimpuri ce nu existã trec prin umbrele oaselor albite
La Masa Tãcerii sufletul în cãderea sãrutului elibereazã timpul
În fiece noapte curg peste vetre icoanele din focul inimii
Nimic nu va mai fi cum a mai fost în inocenþa vârstelor
Traversezi oraºul, în faþã doar biserica, cu inima spargi altarul,
Treci mai departe de început, cu aripile ºi dinþii rupi din infinit,
Prin respiraþia lacrimii jumãtãþi de glasuri se strigã, se cautã în tãcerea oglinzilor
În spatele coloanei nu mai e nimic, doar cimitirul, speranþa ºi cerul

Cine sunt eu?
Cine sunt eu?
Un minuscul fir de nisip
pierdut în nemãrginire,
rãtãcit prin omenire...
Nu sunt nici apã,
Nu sunt nici foc, nici vânt,
poate m-am nãscut prea târziu
sau poate prea curând.
Ce am fost cândva,
astãzi nu mai sunt,
iar ce sunt azi îmi pare rãu
cã nu am fost mereu.
Dar m-am resemnat,
am rãmas ceea ce sunt,
Viaþa mi-a dat tot ce am visat,
un suflet pe acest pãmânt!
Prãbuºirea piramidei iluziilor
Picãturi de viaþã atârnã
deasupra unui lac
de speranþe moarte,
cuvinte de dragoste inutile,
arse de lumina adevãrului,
înconjoarã amintirile
ciopârþite de prãbuºirea
piramidei iluziilor.
Privind în urma paºilor noºtri
vise solare, risipite ici-colo
prin cioburi de sticlã,
se transformã în umbre-moloz,
anesteziate doar de gânduripansament.
Monotonie monocromã:
alb-negru.
Între cer ºi pãmânt

Într-un ochi de oglindã, faldurile nopþii
ne-opresc
timpul pe strada Mântuleasa,
Cazi în rugãciune ºi peste toate Coloana Infinitului se desfãºoarã în luminã,
intersecþii
de
raze ºi umbre punþi cãtre cer.
Din umbre nu a plouat, nu a nins prin rana desfãcutã peste timp în linia rece a nopþii
Galbene frunze, amintiri rãscolite prin aerul lunii,
pãstreazã nisipul din vidul clepsidrei,
Printre iluzii ne strecurãm, ultima treaptã a scãrii rulante nu mai existã,
razele
sufletului oglindesc mozaicul paºilor mei.
Singuri vom face saltul în tronsonul urmãtor de timp secþionat,
Prin
lumina felinarelor aripi de îngeri sfâºie
Orele, zilele ºi anii s-au evaporat printr-o nouã rotire a pãmântului
tãcerea
nopþii, prelinse în urmã douã
Gardienii nemãrginirii ne-au deschis porþile prin suspinul umbrelor
din umbrele mele se întind cãtre cer.
Sunt umbrele sufletului nostru
Timpul - tubul îngust prin care cu greu vom trece din trupul cuvintelor
risipite
în tu... în eu...în eu... în tu...
Învãþându-ne unii pe alþii pentru noua rearanjare din Fântâna Luminii.

54
Eugen PETRESCU
Dacã îl parafrazãm pe distinsul om de culturã Dan Zamfirescu - teolog, bizantinolog, scriitor, vâlcean dupã mamã - din
Vaideenii Vâlcii, care la Sesiunea
anualã de comunicãri ºtiinþifice
a Centrului de Studii Medievale
Antim Ivireanul, ed. a VIII-a,
desfãºuratã la 27 sept. 2010, la
Biserica Sfinþii Petru ºi Pavel
din Râmnicu Vâlcea, spunea cã:
La Vâlcea curge de când lumea culturã ºi, nu întâmplãtor,
la Vâlcea s-a nãscut cultura românã, putem spune, la rândul
nostru, cã Marian Pãtraºcu nu
s-a nãscut întâmplãtor în acest
spaþiu sacru considerat sufletul
spiritualitãþii ºi culturii româneºti.
El vine dintr-o lume strãveche,
în care arhaicul - ºi aici mã refer
la cultura popularã, s-a pãstrat
nealterat pânã în zilele noastre vedeþi tradiþiile de peste an din
Þara Loviºtei, a cãror diversitate
este covârºitoare; el vine dintro lume în care istoria nu moare,
pentru cã acolo în Þara de Piatrã
a Loviºtei, ea musteºte la tot pasul. Cred cã sute de ani de acum
încolo, pãmântul acesta din inima României, va continua sã dea
noi ºi noi dovezi ale existenþei
noastre multimilenare aici, în bãtrânul ºi legendarul spaþiul norddunãrean.
**
Nu mi-am propus sã fac o analizã literarã, pentru cã ar fi necesare câteva zile ºi nici nu sunt
specialist în acest domeniu.
Vreau doar sã punctez câteva aspecte legate de omul Marian Pãtraºcu ºi opera sa. În lucrarea antologicã America e de vinã,
trãiascã America! subiectele
abordate de autor, sunt atât de
variate ºi vin din realitatea româneascã în care, incompetenþa,
hoþia ºi trãdãrile ne-au adus la
situaþia în care ne aflãm astãzi.
Sunt subiecte pline, precum nuca
sãnãtoasã, nu seci, lipsite de esenþã ºi de interes, ci puse în paginã cu dibãcie - cum ar spune
unul dintre personajele sale, întro formã plãcutã ºi captivantã. Paleta temelor abordate este largã
ºi cuprinde pe lângã cele politice,
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Via]a ca un zbor
o serie de critici dure la adresa
incompetenþilor din toate domeniile de activitate, a pungãºiilor
ºi balcanismelor de care se pare
cã nu vom scãpa, subiecte legate
de cercetarea în domeniul chimiei, hidrotehnicii ºi istoriei, cronici ale diferitelor manifestãri ºtiinþifice sau apariþii editoriale, referinþe, articole legate de viaþã.
Toate sunt prezentate în binecunoscutul stil propriu, dur, sincer
ºi curat, stilul Marian Pãtraºcu.
Citez câteva titluri semnificative:
Ce fel de popor suntem?; Incompetenþa costã prea mult; Tâlhari
la drumul mare ºi hoþi la mica
ciupealã; America e de vinã,
trãiascã America!; Din fericire
în Republica Moldova nu sunt
mineri; Iliescu pleacã pe uºa
din dos a istoriei; Þara lu Papurã Vodã; Securitatea e-n
toate ; Bãsescu nu este Cuza,
Johannis nu este Carol I; Eu cu
cine votez?... Iatã doar câteva titluri ieºite la suprafaþa materialului publicat precum smântâna
la suprafaþa laptelui.
În volumul Viaþa ca o provocare, prefaþat de unul dintre cei
mai buni meºteri ai condeiului,
Doru Cãpãtaru, avem de-a face
cu patru generaþii de loviºteni
din care, prin rânduiala divinitãþii, a rãsãrit autorul. De asemenea întâlnim o mulþime de alte
personaje care vrând-nevrând sau aflat în preajma acestuia de-a
lungul celor 57 de ani - pãrinþi,
rude apropiate sau mai îndepãrtate, profesori, colegi, cunoºtinþe, prieteni sau duºmani - toþi fac
parte din tabloul vieþii pãmântene
a omului Marian Pãtraºcu. Viaþa
ca o provocare, este o carte excepþionalã, cu personaje reale aparþinând istoricului þinut loviºtean ºi altor þinuturi pe unde lau purtat paºii pe prietenul nostru, oameni care au contribuit,
fiecare în felul sãu, aºa cum spuneam - conform rânduielii, la plãmãdirea ºi, ulterior, la formarea ºi
ºlefuirea acestui om deosebit.
Dacã adãugãm: Monografia
comunei Câineni, 2008 ºi
Condamnat la viaþã - volum
de prozã, 2009, ºi cele peste 80

de articole, studii ºi texte literare
(eseu, prozã, poezie) publicate
dupã anul 1989, putem vorbi de
Marian Pãtraºcu ca despre unul
dintre cei mai valoroºi oameni de
culturã ai Vâlcii. Trebuie sã recunosc faptul cã i-am reproºat ºi îi
reproºez în continuare cã nu s-a
apucat de scris mai devreme. Talentul sãu trebuia exploatat încã
din tinereþe. Câtã informaþie a
fost irositã, trecutã în necunoscut ? Dacã în doar câþiva ani, sã
spunem 3-4, luând în calcul timpul alocat celor patru volume, a
realizat o operã de invidiat, gândiþi-vã unde s-ar poziþiona acum
cercetãtorul, publicistul ºi scriitorul Marian Pãtraºcu.
Se spune cã mãsura valorii
unui om este datã de invidia celor
din jur. Cu siguranþã, aºa se explicã reacþiile unora atunci când
vine vorba de inginerul cercetãtor chimist, istoric, publicist ºi
scriitor Marian Pãtraºcu. Conþinutul consistent în informaþii,
diversitatea subiectelor, stilul în
care acestea sunt prezentate, demonstreazã cã prietenul nostru,
pe lângã inteligenþã a fost înzestrat de Dumnezeu cu o memorie
ºi un talent de invidiat, calitãþi
care frig pe mulþi dintre cei
obiºnuiþi sã li se spunã cã sunt
cei mai deºtepþi ºi cei mai buni,
ei neacceptând ideea cã în realitate, în jurul lor, existã oameni la
fel de buni ºi de creativi ca ºi ei.
Oare nu este prea mult? se întreabã aceºtia. Nu este suficient
sã fie doar chimist? Nu se bagã
cumva peste noi? Hopa, pierdem
teren. Hai pe el! Aºa se întâmplã.
Dacã ai altã profesie decât cea
de filolog, se spune cã nu ai
dreptul sã te consideri scriitor,
chiar dacã opera te recomandã.
Dacã nu ai studii de istorie, nu ai
voie sã emiþi pãreri cu privire la
istoria poporului din care te tragi,
sau sã pui pe hârtie date culese
de la moºi-strãmoºi, de la bãtrâni,
pentru simplul motiv cã nu eºti
istoric. Am avut un profesor care
evita sã-mi punã întrebãri pentru
faptul cã rãspunsurile date de mine îl depãºeau ºi nu ºtia dacã ceea
ce spun este real sau purã inven-

þie, aºa cã prefera sã-mi dea notã
din oficiu decât sã cadã în derizoriu. Din pãcate ºi în detrimentul
tuturor existã un rãzboi deschis
între cei de formaþie umanistã ºi
cei de formaþie realã, ºtiinþificotehnicã. Primii îi detestã pe ceilalþi pentru motivul cã le încalcã
teritoriul fãrã a fi autorizaþi prin
diplome universitare de profil. Pe
unii dintre aceºtia, Marian Pãtraºcu i-a provocat în stilul sãu
inconfundabil sã abordeze subiecte de ordin tehnic. Rãspunsul
a fost cã nu se poate, pentru cã
dânºii respectã regulile, ºi apoi una-i una ºi alta-i alta. Nu
domnilor, fals, a spus Marian
Pãtraºcu. S-a demonstrat cã noi
putem face ce faceþi dumneavoastrã, dar invers nu. Acesta
este motivul real pentru care nu
acceptaþi provocarea noastrã!
Iatã de ce, tehnicienii, aflaþi profesional în afara sferei umaniste
sunt priviþi de sus ºi abia dupã
încercãri repetate de marginalizare a lor, cu greu sunt acceptaþi
printre oamenii de culturã. Cum
se mai întâmplã, existã printre noi
cineva care contestã tot, care
mãsluieºte istoria, deformeazã
adevãrul ºi ori de câte ori i se
iveºte ocazia încearcã sã serveascã la pachet atribute tendenþioase: alchimist, electrician,
pozar, agricultor... Nouã, celor
patru nu ne-a fost niciodatã teamã de bau-bau sau de omul negru - personaje pe care încearcã
sã le interpreteze, sperând cã
sperie pe cineva. Mi-am permis
sã spun toate acestea pentru cã
sunt un om liber, fãrã stãpân, aºa
cum ºi-au dorit cruciaþii martiri
uciºi în sfânta noapte de Înviere
a anului 1949, pe Muntele Arnota
din Plaiul Hurezilor ºi pe care
bau-bau cel negru îi numeºte
cu rãutate, bandiþi.
Un om are dreptul sã-l priveascã pe altul de sus numai
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Ilie GORJAN

Drume] \n calea vie]ii
A pãtrunde în universul familiei Sporiº e o încercare dificilã,
indiferent din partea cui ar veni
ea, ºi, totodatã, un act temerar la
care nu se poate încumeta oricine, ci doar cel îndreptãþit s-o
facã prin har literar, dragoste de
semenii sãi, spirit raþional în aprecierea valorilor umane, ºi prin a
fi un bun colecþionar de prieteni ºi oameni adevãraþi.
Cel cãruia nu i-a venit deloc
greu sã-ºi asume o astfel de misiune dificilã ºi sã pãtrundã în complexitatea familiei Sporiº, efectuând un demers literar de suflet cu
privire la Gheorghe Sporiº, unul
dintre cei opt fraþi ai acestei prestigioase familii, nu este altcineva
decât inimosul arhitect de caractere, Eugen Petrescu, preºedintele Cultului Eroilor, filiala Vâlcea.
În lucrarea Personalitãþi vâlcene. Publicistul Gheorghe Sporiº la 65 de ani, apãrutã la editura-i proprie, Eugen Petrescu reuºeºte sã ne prezinte o frumoasã
poveste de viaþã, o adevãratã istorie de suflet a unui slujitor împãtimit al turismului vâlcean, naþional ºi universal, un portret impecabil al unei personalitãþi de o
certã valoare umanã, literarã ºi
ºtiinþificã. Autorul aduce în prim
plan mãrturiile emoþionante ale
unor importanþi oameni de culturã din spaþiul mirific vâlcean,
mãrturii care, la unison, recunosc, evidenþiazã ºi realizeazã
portretul psihologic, de caracter
ºi temperamental al omului deosebit Gheorghe Sporiº.
Este o încântare sã desprinzi
din economia cãrþii aprecieri de
genul: Gheorghe reuºeºte sã-ºi
croiascã un drum deosebit în
împãrãþia artelor (Costea Marinoiu), ...loviºteanul, montaniardul ºi omul de culturã
Gheorghe Sporiº este o persoanã de caracter, un om practic,
de acþiune, un om pe care te poþi
baza oricând (Marian Pãtraºcu), Gheorghe Sporiº, moºneanul loviºtean cãutãtor de noi

sensuri ºi trãiri inconfundabile
în sanctuarul vâlcean, rãmâne
la cei 65 de ani, ostaº preþuit de
Dumnezeu ºi de semeni, pe
meterezele cetãþii eternului
Râmnic de pe plaiurile Vâlcii
(pr. Ion Marinescu), Turismul
vâlcean, ardelenesc, românesc,
cel mai de aproape sau de mai
departe, ar fi mai sãrac dacã
Gheorghe Sporiº nu ar fi prezent
prin cuvânt ºi imagine, mereu,
printre acþiunile specifice lui
(Petre Cichirdan), ...personalitatea acestui modest, dar talentat contemporan, deschizãtor de drumuri într-un domeniu
al artei ºi culturii vâlcene, atât
la propriu cât ºi la figurat (Dumitru Bondoc).

Însã cea mai atractivã prezentare o realizeazã, nimeni altcineva, decât fratele lui mai mic,
eminentul ºi distinsul om de culturã dr. Mihai Sporiº. Stilul apropiat de arhaism ºi folosirea redundantã a viitorului anterior dau
un farmec aparte epistolei scrise
de Mihai Sporiº, epistolã care,
pe orice om cu un cât de mic simþ
artistic, nu se poate sã nu-l rãscoleascã, sã nu-i aducã aminte
de propria-i devenire socialã, de
propriile-i trãiri din copilãrie ºi
pânã în perioada majoratului.
Imaginea lui Gheorghe Sporiº vãzutã prin ochii ºi mintea
fratelui sãu este una realistã,

raþionalã, o expresie a obiectivitãþii de care dã dovadã Mihai
Sporiº în aprecierea oamenilor,
inclusiv a membrilor familiei sale.
Fire neostoitã, poeticã, se lãsa
uºor încântat ºi dus de valul
imaginaþiei sale, dezvãluie Mihai Sporiº o parte din universul
sufletesc al fratelui sãu, ºi
continuã în acelaºi ton: Ce
cãuta ºi mai cautã fratele meu
ºi acum? Himerele, poate iluziile, poate viziunea donquijoteascã din imaginaþia lui fecundã ºi felul lui mereu anticipativ. Rãzvrãtit, neîmpãcat cu
lumea realã, se va fi aflat într-o
frondã continuã....
Pentru viaþa imaginii frumoase a colindat lumea, a urcat
munþii, a intrat în fundul pãmântului, a gândit soarele în
arcul lui pe boltã, a cãutat chipul frumos al omului, oglindind
inima lui bunã mai spune Mihai Sporiº despre acest drumeþ
în calea vieþii, care este fratele
sãu. ªi încheie mãrturia sa de dragoste faþã de fratele mai mare precizând cã a fost, este ºi aºa îl va
reþine timpul nostru, fratele meu
de lapte ºi de sânge, ivit cu numele de Gheorghe, pe care familia ºi l-a însuºit cu alintul
Gigi, aºa cum îl ºi strig, pe numele lui de frate mai mare, fratele din vecinãtatea mea, model
în copilãrie, confident în adolescenþã, adversar în idei acum,
în dezbaterile furtunoase, dar
întotdeauna acceptate ca diversitate ºi modalitãþi de a fi ºi
diferiþi, adicã fiecare cu convingerile lui.
Eugen Petrescu îºi încheie lucrarea cu imagini din viaþa ºi activitatea celui omagiat, imagini care nu fac altceva decât sã întregeascã starea de graþie pe care
þi-o induce întregul text al cãrþii.
Asigur cititorul cã ajungând la
ultima filã a cãrþii, va simþi tristeþea despãrþirii de un om drag,
pe care parcã l-ar fi cunoscut dintotdeauna.

atunci când îl ajutã sã se ridice. Din câte ºtiu, singurii care
l-au ajutat pe Marian Pãtraºcu sã
se ridice au fost pãrinþii sãi acei sfinþi de la coarnele plugului, cum frumos i-a numit pe
þãranii români prof. Ion ªt. Lazãr,
iar dacã, pãrinþii nu-ºi pot privi
copii de sus, nimeni nu are dreptul sã facã acest lucru cu Marian
Pãtraºcu. Mircea Eliade spunea
cã: sensul existenþei ºi datoria
fiecãrui om este creaþia. Omul
acesta a creat tehnologii noi în
domeniul chimiei ceea ce înseamnã puncte importante pentru progresul ºi civilizaþia omeneascã,
documentele o susþin: autor a 16
lucrãri ºtiinþifice publicate în reviste de specialitate, 66 de comunicãri ºtiinþifice, 198 de lucrãri
tehnico-economice ºi a 20 de brevete de invenþie, performanþe datorate moºtenirii sale genetice,
inteligenþei, instruirii temeinice ºi
puterii de a stãpâni natura supunându-se legilor acesteia dar ºi
folosindu-le printr-o asiduã muncã
de cercetare. Marian Pãtraºcu a
fãcut încã din primii ani de ºcoala
pasiunea vieþii sale pentru ºtiinþa
elementelor chimice, pasiune pe
care, printr-o instruire remarcabilã a transformat-o în profesie,
apoi în artã, dovadã fiind lucrãrile
ºtiinþifice elaborate ºi invenþiile
realizate. Despre acest om care a
fãcut din istoria poporului sãu un domeniu controversat ºi spinos - o pasiune fãrã margini, cu
rezultate remarcabile, se poate
scrie un roman. Dacã luãm viaþa
ca pe un zbor între lumea de aici
ºi cea de dincolo, mã întreb: oare
câþi dintre noi au la bordul navei
lor spaþiale un asemenea bagaj?
Închei prin a spune cã omul
de ºtiinþã ºi omul de culturã, Marian Pãtraºcu, românul absolut adicã românul adevãrat cum spunea regretatul eseist, filosof ºi
om politic Petre Þuþea, târât ani
mulþi prin puºcãriile comuniste este unul dintre puþinii cetãþeni
de onoare ai sufletului meu. Îi
mulþumesc ºi îl felicit pentru tot
ceea ce face ºi pentru crezul sãu
într-o Românie adevãratã. Sã ne
dea Dumnezeu, tuturor, sãnãtate
ºi bucurii iar omului negru un
dram de înþelepciune.
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Nimeni nu ajunge la înþelepciune din întâmplare. (Seneca)
Lungeºti, vechi ºi important
centru al olãritului, adevãratã capitalã a ceramicii tradiþionale vâlcene, alãturi de Horezu, Slãtioara,
Buda ºi Vlãdeºti, al cãrei meºteºug cunoscut din adâncurile istoriei a fost transmis prin civilizaþia traco-geto-dacã ºi daco-romanã, din generaþie în generaþie,
peste veacuri, pânã în zilele
noastre, a dat de-a lungul vremii
o serie de nume care fac cinste
judeþului Vâlcea: Ionel Dumitru muzician, compozitor; Ion M.
Barnea - prof. univ. dr., academician, istoric, arheolog, geograf,
publicist; Constantin Dina - dansator profesionist la Ansamblul
Folcloric Rapsodia Românã;
prof. Liviu Ionete - publicist;
Gheorghe Dumitraºcu-Mamu învãþãtor, istoric, etnograf, publicist; Doru Cãpãtaru - scriitor,
publicist º.a.
Fiecare aºezare vâlceanã are
un istoric interesant ºi încãrcat
de evenimente dar, comuna Lungeºti, se înscrie printre localitãþile
emblematice, adevãrate locuri
sacre în care îºi dorm somnul de
veci nume mari ale neamului românesc precum: Mircea cel Bãtrân - domn al Þãrii Româneºti
(1386-1418), înhumat în pronaosul Bisericii Sfânta Treime a
Mãnãstirii Cozia; Barbu Craiovescu (m. 1520) - mare ban, Pârvu
Craiovescu - Pârvu II (m. 1529) mare ban, Barbu II Craiovescu
(m. 1530) - mare ban, Moise Vodã
(m. 1530) - domn al Þãrii Româneºti (1529-1530), înhumaþi la
Mãnãstirea Bistriþa; Stroe Buzescu (m. 1602) - mare stolnic ºi mare
cãpitan de oºti, înhumat în pronaosul Bisericii Stãneºti - Fosta Mãnãstire Stãneºti, com. Lungeºti;
Matei Basarab - domn al Þãrii
Româneºti (1632-1654), înhumat
în Biserica Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil a Mãnãstirii Arnota; I.Gh. Duca (n. 1879-m.1933)
- om politic liberal, unul dintre cei
mai valoroºi politicieni români,
înhumat în pronaosul Bisericii

Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului Urºani-Horezu º.a.
Este o onoare pentru oricare
dintre noi, cei care ne ocupãm cu
scrisul, sã prefaþãm o carte mai
ales atunci când cel ce-ºi pune
semnãtura pe ea este distinsul
dascãl ºi om de culturã vâlcean
Gheorghe Dumitraºcu-Mamu,
nãscut în urmã cu 67 de ani ºi
crescut la câteva sute de metri de
necropola Buzeºtilor, ºi la doi paºi
de ctitoria vrednicului domn al
Þãrii Româneºti, Constantin Brâncoveanu (1688-1714) - Sfânta Mãnãstire Mamu, sfinþitã la 1 august
1696, aºezãmânt de maici ridicat
pe locul altuia mai vechi - ctitorie
a mamei sale, Doamna Stanca.

Sortit la naºtere cu misiunea
de a slujii în binele semenilor, de
a dãrui lumina învãþãturii ºi de a
fi cãlãuza multor generaþii de copii, în drumul formãrii ºi afirmãrii
lor, bunul meu prieten ºi colaborator pe linia Cultului Eroilor,
dupã o pregãtire profesionalã
temeinicã ºi o muncã îndârjitã pe
tãrâmul învãþãmântului, culturii
ºi administraþiei publice, lasã în
trecerea sa prin viaþa pãmânteanã urme frumoase ºi profunde,
urme care definesc personalitatea remarcabilã ºi greu de egalat
a acestuia.
Despre acest om cu suflet
mare, care priveºte pe toatã lumea ca pe ai sãi, s-au publicat numeroase referinþe ºi interviuri, în

presa localã ºi în dicþionarele
vremii.
De asemenea, publicistul
Gheorghe Dumitraºcu-Mamu,
asemenea multor oameni de culturã ºi de presã, începând cu anul
1969, semneazã personal o serie
de articole legate de comuna
Lungeºti de pe Valea Mamului istorica vatrã a olãritului ºi a viticulturii, adevãrate mãrturii pentru posteritate.
O micã parte dintre acestea,
risipite prin biblioteci ºi arhive,
au fost adunate ºi prinse de neConstantin E. Ungureanu,
obositul promotor al culturii loLimba românã, Editura
cale în aceastã antologie publiMãiastra, Targu-Jiu, 2010
cisticã. Este un gest admirabil,
un gest de recuperare a unor informaþii preþioase, care, peste
ani, vor face parte din patrimoniul cultural al comunei Lungeºti,
asemenea multor valori materiale
pe care acesta le-a adunat ºi le-a
tezaurizat în folosul viitorimii.
De remarcat este faptul cã interesanta culegere publicisticã
se deschide cu un numãr apreciabil de aforisme izvorâte din atitudinea înþeleaptã prin care ºi-a
purtat paºii în viaþã acest om învãþat, echilibrat ºi priceput în
toate - învãþãtorul Gheorghe Dumitraºcu-Mamu. Sunt gânduri
alese, cugetãri de luat în seamã, Grigore Avram, Cuib, Ed. Nico,
Tg.Mureº, 2009
dãruite de blândul ºi admirabilul
nostru contemporan, omul care
ºi-a elaborat o doctrinã proprie un adevãrat ghid pentru mersul
în viaþã.
Iatã cã, pe lângã celelalte calitãþi ale prietenului nostru descoperim o laturã pe care numai
oamenii aleºi o posedã - înþelepciunea.
Am încercat în câteva cuvinte sã definesc imaginea unui om
care toatã viaþa a trãit printre oameni ºi pentru oameni. Este doar
o paginã din cartea vieþii, a d-lui
învãþãtor Gheorghe DumitraºcuMamu, restul urmeazã a fi descoperit în conþinutul acestei antologii ºi în lucrãrile pe domnia sa Grigore Avram, Pãdurea altfel,
urmeazã sã le publice, în viitor. Ed. Karta-Graphic, Ploieºti, 2009
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P#rintele Dumitru B#la[a  o via]#
\n slujba crucii [i a neamului daco-rom@n
Volumul omagial purtând titlul de mai sus,
publicat în 2009 la Editura Petrescu Râmnicu Vâlcea sub îngrijirea directorului acesteia, dl. Eugen Petrescu, este o realizare editorialã de excepþie, cu atât mai mult cu cât concepþia lucrãrii aparþine în exclusivitate îngrijitorului. Lucrarea este practic o antologie
de texte despre patriarhul de Drãgãºani,
scrise de 20 de personalitãþi ºi oameni de
culturã care au avut fericirea de a-l cunoaºte
bine pe iniþiatorul miºcãrii zalmoxiene preotul ºi cercetãtorul Dumitru Bãlaºa (19112002). În partea a II-a a lucrãrii, îngrijitorul a
inserat unele date bio-bibliografice despre
autorii slovelor dedicate pãrintelui Dumitru
Bãlaºa. Partea a III-a este consacratã unor
mari personalitãþi ale creºtinãtãþii ortodoxe
daco-române nãscute în spaþiul vâlcean:
Mihail, Climent, Grigore Socoteanu, Partenie,
Iosif Socolescu, Grigorie Râmniceanul, Antim Petrescu, Efrem Enãcescu (Tighineanul),
Iustinian Marina, Bartolomeu Anania, Irineu
Popa, Teodor Bãlãºel, Gheorghe Petre-Govora ºi, bineînþeles, Dumitru Bãlaºa. În fine,
ultima parte este un splendid album fotografic, cele mai multe fotografii incluse aici
fiind realizate chiar de cãtre îngrijitorul volumului - dl. Eugen Petrescu.
Este semnificativ faptul cã dl. Eugen Petrescu atribuie realizarea acestei lucrãri Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor - Filiala
Vâlcea, domnia sa fiind preºedintele acestei
filiale din martie 2009 ºi care, în foarte scurt
timp, a revigorat în mod remarcabil activitatea

Pãrintele Dumitru Bãlaºa

din cadrul ei, intratã oarecum într-un con de
umbrã. Cuvântul înainte aparþine d-lui col.(r)
Petre Stoica - preºedintele Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor, dupã care urmeazã douã
scurte intervenþii ale îngrijitorului intitulate
Omagiu ºi Câteva precizãri introductive.
Mãrturisesc cã, vãzând cum aratã volumul, m-a încercat la început un uºor sentiment
de frustrare fiindcã nu m-am numãrat ºi eu
printre cei antologaþi de dl. Petrescu, ºi asta
nicidecum din vina domniei sale care mi-a
fãcut invitaþia de a scrie despre pãrintele Dumitru Bãlaºa, fapt pentru care îi mulþumesc,
ci pentru cã eu nu l-am cunoscut atât de bine
pe acest mare om ºi, din respect pentru el,
nu mi-am putut permite sã scriu doar pentru
a mã afla în treabã, a se citi a-mi vedea ºi
eu numele într-o antologie; ºi, la urma urmei,
am fãcut-o ºi din respect pentru cei prezenþi
în lucrare, fiindcã eu, care am stat o singurã
datã de vorbã cu pãrintele, nu mã puteam compara cu ei, cei care au fost mult timp în preajma
sa. Cu toate acestea, pãrintele m-a numit
atunci când l-am cunoscut - prietenul sãu.
Meritã sã relatez acea întâlnire memorabilã. Prin 2001, bunul meu prieten Dumitru
Panu-Misãilescu, m-a invitat la o lansare de
carte la Biblioteca Judeþeanã; era vorba despre volumul Zlatna sau Cumpãna dorului
de Martin Opitz (Opitti, 1597-1639), poem
rãspândit în româneºte de Mihail Gavril,
publicat la Editura Eminescu în anul 1999.
Fratele Dumitru m-a luat de mânã ºi m-a
prezentat pãrintelui care trona la mijlocul
mesei prezidiului. Pãrintele m-a privit cu ochii
sãi pãtrunzãtori, mi-a pus mâna pe umãr ºi
mi-a spus cu glas hotãrât: Mã copile, oricine e prieten cu fratele Dumitru, mi-e prieten ºi mie; sã trãieºti!. Apoi, preþ de un
sfert de orã am stat de vorbã cu pãrintele
A fost o încântare!
Puteam eu sã-mi permit sã scriu despre
pãrintele Bãlaºa în aceste condiþii? Nicidecum! Dar fiþi fãrã grijã - am aflat o mulþime de
lucruri despre el din gura prietenului meu
El are în colecþia sa o pozã extraordinarã cu
pãrintele, o pozã pe care eu, de câte ori o
vãd, îmi vine în minte uriaºa statuie a lui
Hristos care dominã Rio de Janeiro. Poza a
fost fãcutã la 14 septembrie 1996, pe vârful
Cozia, atunci când prietenul meu i-a promis
pãrintelui cã acolo va ridica el o cruce. La 30
septembrie 1999, în prezenþa pãrintelui ºi a
unui sobor de ierarhi ºi preoþi crucea lui Panu

era sfinþitã! Iatã ce înseamnã sã promiþi ºi apoi
sã te ºi þii de cuvânt, ceea ce e mai rar pe la
noi, românii! ªi totuºi, Dan Panu-Misãilescu,
dupã umila mea pãrere - cel mai bun prieten
al pãrintelui Dumitru Bãlaºa, nu apare în antologia d-lui Petrescu! ªi iarãºi, nu din vina
acestuia din urmã, ci pentru cã aºa a hotãrât
cã e mai bine fratele Dumitru. Socotesc însã
cã lucrarea ar fi fost mai rotundã dacã ar fi
inclus ºi contribuþia prietenului meu, pe care
eu unul am putut conta întotdeauna în condiþiile în care mulþi alþi aºa-ziºi prieteni mi-au
întors spatele atunci când n-au mai avut nevoie de mine.
Eu nu pot decât sã mã bucur cã moºtenirea pãrintelui Dumitru Bãlaºa este pe mâini
bune! De altfel, cu trecerea timpului, contribuþiile pãrintelui la istoria daco-românismului, sunt tot mai recunoscute ºi mai apreciate.
Lucrarea îngrijitã de dl. Eugen Petrescu
a apãrut în condiþii grafice deosebite care-i
fac cinste, confirmând faptul cã Editura Petrescu este o editurã serioasã, care-ºi face
loc cu aplomb în peisajul editorialistic vâlcean ºi nu numai.
Închei felicitându-l cu cãldurã pe dl. Eugen Petrescu pentru demersul sãu admirabil
ºi deloc uºor! În acelaºi timp, îi doresc sã
scoatã cât mai multe cãrþi la editura sa, la
aceeaºi calitate editorialã, dar, în aceeaºi mãsurã - ºi cât mai multe cãrþi personale, aºa
cum, de altfel, ne-a ºi obiºnuit.

Eugen Petrescu ºi volumul dedicat
pãrintelui Dumitru Bãlaºa
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Monument Pr. Dumitru B#la[a
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor, aflatã sub patronajul
Patriarhiei Române ºi a Ministerului Apãrãrii Naþionale, partenerã în
proiectele de cercetare istoricã cu Academia Românã, are menirea de
a supraveghea ºi a raporta organelor statului orice nereguli cu privire
la încãlcarea Legii 379 / 2003, lege care asigurã din punct de vedere
juridic protecþia aºezãmintelor social-culturale de pe cuprinsul
României. De asemenea, iniþiazã ºi pune în aplicare, cu sprijinul
financiar al instituþiilor publice, sau a ONG-urilor, o serie de programe
pentru cinstirea eroilor, martirilor ºi marilor personalitãþi ale neamului
românesc (cercetare istoricã; restaurarea sau ridicarea unor opere
de arhitecturã; acordarea titlului de cetãþean de onoare; publicarea
unor volume, reviste ºi broºuri; acordarea de denumiri unor strãzi,
bulevarde, construcþii publice sau particulare; acordarea de diplome
ºi medalii etc.).
Acum, la sfârºit de an, facem cunoscut vâlcenilor faptul cã în
programul nostru de activitãþi, pe anul 2010, pentru municipiul
Drãgãºani, avem ca principale obiective cinci proiecte prin care dorim
sã cinsti memoria Pãrintelui Dumitru Bãlaºa, omul care pentru crezul
sãu în valorile democraþiei a pãtimit în puºcãriile a trei regimuri
dictatoriale: carlist, antonescian ºi comunist (regimul care a distrus
tot ce a avut mai bun ºi mai sfânt poporul român - spuma intelectualitãþii, cultul muncii, respectul faþã de semeni, tradiþiile etc.).
Cele cinci proiecte constau în: construirea unei statui în memoria
Pãrintelui Dumitru Bãlaºa (n. 1 august 1911- d. 22 decembrie 2002) unul dintre cei mai mari cercetãtori istorici ºi preoþi cãrturari ai Bisericii
Ortodoxe Române, personalitate de seamã a Vâlcii ºi a României -,
care sã fie amplasatã într-un spaþiu central ºi intens circulat. Dorim
ca opera sã fie dezvelitã ºi sfinþitã la 1 august 2011, cu prilejul sãrbãtoririi a 100 de ani de la naºterea marelui dispãrut; acordarea titlului
de Cetãþean de Onoare al municipiului Drãgãºani; strada pe care a
locuit acesta sã poarte denumirea de Strada Pr. Dumitru Bãlaºa;
realizarea unei medalii jubiliare; realizarea unui volum de referinþe.
De asemenea, la Biserica Târºeºti - Creþeni ºi la Biserica Silea -

Daniel L~C~TU{

Orleºti, vor fi montate douã plãci comemorative care sã aminteascã
faptul cã aici a slujit Pãrintele Dumitru Bãlaºa, la mijlocul secolului
trecut.
Iniþiativele noastre sunt susþinute de numeroase instituþii publice,
asociaþii ºi societãþi culturale judeþene ºi naþionale pentru cã ele vin
sã cinsteascã memoria marelui istoric ºi cãrturar, supranumit în semn
de admiraþie ºi preþuire, de cãtre discipolii sãi, Patriarhul de
Drãgãºani.
Notã:
La 10 august 2010, la propunerea preºedintelui ANCE - filiala
judeþeanã Vâlcea, Eugen Petrescu, Consiliul Director Central Bucureºti a aprobat înfiinþarea unui centru, la nivel naþional, care sã se
ocupe de revigorarea cercetãrii istoriei vechilor provincii româneºti,
din interiorul ºi exteriorul graniþelor actuale ale României, care sã
poarte numele marelui cercetãtor istoric ºi cãrturar Pr. Dumitru Bãlaºa.
Propunerea a fost aprobatã, urmând ca aceastã divizie de cercetare
sã se numeascã Centrul Naþional de Cercetare Istoricã Pr. Dumitru Bãlaºa. Centrul va funcþiona sub patronajul Asociaþiei
Naþionale Cultul Eroilor ºi va avea sediul la Râmnicu Vâlcea. Va fi
un centru pilot a cãrui activitate se va desfãºura, deocamdatã, la
nivelul judeþului Vâlcea ºi va fi coordonat de ANCE - filiala judeþeanã
Vâlcea.
Pentru a cuprinde întreg teritoriul vâlcean (2 municipii, 9 oraºe,
78 comune), Centrul va avea în structura sa patru tabere de cercetare:
1. Tabãra Naþionalã de Cercetare Istoricã Basarab I - Þara
Loviºtei, în componenþa cãreia intrã cele opt localitãþi loviºtene;
2. Tabãra Naþionalã de Cercetare Istoricã Mircea cel Bãtrân
- Râmnicu Vâlcea, în componenþa cãreia intrã 24 de localitãþi;
3. Tabãra Naþionalã de Cercetare Istoricã Constantin Brâncoveanu - Horezu, în componenþa cãreia intrã 26 de localitãþi;
4. Tabãra Naþionalã de Cercetare Istoricã Tudor Vladimirescu - Drãgãºani, în componenþa cãreia intrã 31 de localitãþi.

Reflec]ii pentru un sur@s

 Dacã vrei ca lumea sã fie mai bunã începe cu tine
 Nu-i recomandabil sã intri în alertã, s-ar putea sã nu mai
gãseºti ieºirea
 Acela-i om deºtept care ºtie când ºi în faþa cui sã facã pe prostul
 În întreaga noastrã viaþã, adevãrul clãdeºte, minciuna dãrâmã
 În fiecare primãvarã, zãpada se topeºte. ...de dragul soarelui
 Pe femeie nu o poþi învinge, decât supunându-te ei
 Cei mai buni cultivatori de gladiole n-au fost... gladiatorii
 Mierii de albinã nu i se ºtie tatãl... e fãcutã din flori
 La mare merg doar cei sãraci, astfel se explicã de ce e plin de...
coate goale
 Regulã nescrisã: un cizmar bun trebuie sã fie ºiret
 Dacã vrei sã cunoºti adevãrata faþã a unui ºef, cautã sã vezi pe
cine are-n spate
 Din constatarea unui þap: "Nu toate caprele au ochi cãprui"
 Din cugetarea unui câine: "Dacã ºtii sã muºti nimeni nu-þi va
pune pumnul în gurã"
 Bucuriile fac multã gãlãgie, pe când durerea ºtie sã tacã
 Niciun poet nu poate rivaliza cu aerul, este cel mai... inspirat
 Nu poþi sã ieºi întotdeauna cu "faþa curatã" dintr-o afacere în
care ai intrat cu "mâinile murdare"
 Toatã viaþa e bine sã nu ai timp pentru a pierde vremea

 S-a constatat cã securiºtii erau foarte virili, violau ºi
corespondenþa
 În grosul plutonului se aflã de multe ori ºi oameni subþiri
 Înainte de revoluþie "neam prostit", dupã revoluþie "ne-am
prostit"
 Dacã astãzi accepþi praful în ochi, mâine va trebui sã accepþi
pumnul în gurã
 Caragiale s-a jucat în toatã lumea, dar nu s-a jucat cu teatrul
 În Decembrie 1989 securitatea trãgea sã moarã... sã moarã alþii
 Dupã liberalizarea preþurilor românii se descurcã mai bine cu
scaunul decât cu masa.
 Credem cã faptele sunt creaþia omului, în realitate omul este
creat de faptele sale
 Dacã asculþi de toate sfaturile medicilor vei reuºi sã mori
sãnãtos
 Fiecare jurist pleacã la drum cu... dreptul
 Chiar ºi în provincie se pot face greºeli capitale
 Oricât ai fi de deºtept, la stomatolog tot ajungi un... gurã cascã
 Adesea ni se întâmplã ca zilele sã treacã greu ºi anii repede
 Parcã nu-s în apele mele, se lamenta un peºte în acvariu
 Când ºeful vrea sã te struneascã, nu-i cânta în strunã
 Nu-i un pãcat sã minþi pe cei ce nu suportã adevãrul
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Dr. Geo STROE,
President of the Academia DacoRom@n#

Nominalizarea scriitorului rom@n
FLORENTIN SMARANDACHE
pentru Premiul Nobel
Dear Nobel Committee Members,
The Academia DacoRomânã from Bucharest, Romania, is
pleased to nominate the trilingual (Romanian-French-English)
vanguard writer FLORENTIN SMARANDACHE for the 2011
Nobel Prize in Literature.
No trilingual writer has received the Nobel Prize so far.
He has published 75 literary books written in Romanian, French,
or English; certain of them were translated into Chinese, Russian,
Arabic, Spanish, Portuguese, Serbo-Croatian, etc.
You can download many of them from the University of New
Mexicos web site: http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm .
His books are also to be found in Amazon.com, Amazon Kindle,
Google Book Search, Library of Congress (Washington D. C.),
and in many libraries around the world.
He has a vast opera and wrote in all literary genres: poetry, prose,
theater, essays, translations.
He reflects very well todays globalism as writer since he lived in
and visited about 40 countries and wrote his traveling memories
and diary in many languages, and he wrote in many styles and on
many subjects due to his multicultural background and encyclopedic knowledge in many fields. He is a polyglot.
Prof. univ. dr. Florentin Smarandache fits Albert Nobels Will
regarding the greatest benefit on mankind, since his
<paradoxism> literary movement he initiated is now used through the Dezert-Smarandache Theory of Paradoxist and
Plausible Reasoning (abbreviated DSmT) - to medicine, cybernetics, airspace, robotics, logics, philosophy, transdisciplinarity
(interconnecting literature with science, paving the way for new
developments in literature).
Paradoxism is the first literary vanguard in the world which has
practical applications in science!
Also, he is a multi-talent and, through his highly and various
literary vanguard experiments, he did an outstanding work in an
ideal direction, according to Alfred Nobels Will, in the benefit of
humankind.
As a complete writer he wrote and published: poetry, drama,
novels, short stories, essays, diaries.
But also, linguistic articles, mathematical textbooks and research
papers, computer programs, philosophy, and translations (from
French, English, Spanish, Portuguese, and Italian, into Romanian),
philatelist. He translated himself some of his books from Romanian into French and English.

In humanistic fields, he is the father of paradoxism in literature,
which is an avant-garde movement based on excessive use of
antitheses, oxymorons, contradictions, paradoxes in creations set
up by him in 1980s in Romania as an anti-dictatorial protest. He
published five International Anthologies on Paradoxism, where
have contributed hundreds of writers from over the world (http://
fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.htm).
In the frame of or related to the paradoxism he introduced:
 New types of poetry with fixed form, such as: the Paradoxist
Distich, Tautological Distich, Dualistic Distich, Paradoxist Tertian,
Tautological Tertian, Paradoxist Quatrain, Tautological Quatrain,
Fractal Poem, Non-Poems (1990), and more poetical avant-garde
experiments behind the outer limits of poetry in Encyclopoetria
(Everything is Poetry and Nothing is Poetry) (2006);
 New types of short story, such as: Syllogistic Short Story,
Circular Short Story [ "Infinite Tale", 1997];
 New types of drama, such as: Neutrosophic Drama, Sophistic
Drama, Combinatory Drama (a drama whose scenes are permuted
and combined in so many ways producing over a billion of
billions of different dramas! ["Upside-Down World", 1993];
and New types of science fiction genres in prose, such as:
1) information technology science fiction [Inform Technology, 2008];
2) political science fiction [International Fonfoism (Manual of
Therrory), 2008];
3) military science fiction [The Art of antiWAR /
paradoxistINSTRUCTION Notebooks of Captain Gook (or
Kook), 2008];
4) business and finance science fiction [Reproduction's
disOrganization, 2009];
5) psychological science fiction [Textbook of Psychunlogy
(MASTER DECREE Thesis), 2009];
6) and educational science fiction [Treatise of Parapedagogy
(Ph D Dissentation), 2009].
These books can be downloaded from the site:
http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm.
And linguistic literary experiments in the volumes: Florentins
Lexicon (2008), interpreting in an opposite sense language
clichés, homonyms, etc. [If anything can go wrong, pass it on to
someone else (Florenitns Laws); The dictator lift the state of
emergency with a crane (Florenitns Clichés); Send me an emale (Florentins Homonyms); etc.].
Also, a combination of very short poetry, art, and science he did
in the volumes Lyriphoto(n)s / At Minds Infinite Speed (2009),
and Aph(l)orisms in Unistiches (2008).
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Another literary experiment is his holograph book (entirely
handwritten published book!): oUTER-aRT, Vol. 5, 2006: http://
fs.gallup.unm.edu//Outer-Art5.pdf .
His anti-dictatorial drama "Country of the Animals", drama with
no words!, was performed at the International Festival of Student
Theaters, Casablanca (Morocco), September 1-21, 1995, it was
staged three times by Thespis Theater (producer Diogene V.
Bihoi) and it received The Jury Special Award; it was also staged
at Karlsruhe (Germany), September 29, 1995.
While a children play written by him "Pacala, Ursul si Balaurul"
[Trickster, the Bead, and the Dragon], was staged by the National
Dramatic Theater <I.D.Sîrbu>, director: Dumitru Velea, at
Petrosani, Romania, in September 1997;
(http://fs.gallup.unm.edu//a/theatre.htm).
He also did electronic art (using computer programs), experimental art (outer-art), and pledged for the Unification of Art Theories
(http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm)  he published 10
albums of art.
Besides literature and art he is also a well-known scientist who
has published over 70 books in mathematics, physics, philosophy, and engineering.
Florentin Smarandache is born on December 10 (1954), just the
anniversary of Alfred Nobel and the day of ceremony.
For more information on his activity read a book by I. Soare,
called Paradoxism and postmodernism in Florentin
Smarandaches Creation at:
http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/IonSoare2.PDF
and Titu Popescus Aesthetics of Paradoxism at
http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/Aesthetics.pdf.
He is, among others, a member of the International Writers
Association, member of the Romanian Academy of Sciences, and
of Modern Language Association (USA).
Florentin Smarandache contributed to over 150 literary
journals around the world in different languages (besides about
200 mathematical papers and notes published, and contribution to
over 70 scientific journals around the world).
His most notable literary books:
- in Romanian:
a) theatre: "MetaIstorie" (trilogy), "Întâmplãri cu Pãcalã"
(children's trilogy);
b) novel: "NonRoman"; translated by himself as NonNovel
(2009),
c) poetry: Cântece de Mahala (gypsy and suburban songs),
"Emigrant la Infinit", "Distihuri Paradoxiste";
- in French, poetry: "Le Sens du Non-Sens", "Antichambres/
Antipoésies/Bizarreries", "Le Paradoxisme: un Nouveau
Mouvement Littéraire";
- in English, poetry: "Dark Snow", "NonPoetry", "Exist Împotriva
Mea / I Exist Against Myself" (bilingual: Romanian-English)
and has equally translated his poems and theatrical trilogies into
English.
He also is very active in the Romanian literary exile press.
Chronicles on his literary activity have been published in Roma-
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nia, USA, Canada, France, Belgium, Germany, Italy, Japan, India,
England, Israel, Brazil, Moldova, Yugoslavia, Australia, Denmark.
He's a pioneer in experimenting connections between literature
and science, in inventing new literary terms, and influencing many
poets from different countries. He also did mathematical and
statistical research papers on poetry. His oeuvre is of current
interest. He did an outstanding work in poetry and drama; his
work is in the benefit of future writers, linguistics, and scientists
as well enriching the literary field with new notions introduced by
Smarandache not only in poetry, drama, novel (one of his novel is
called "NonNovel"!), but in philosophy as well (introducing the
term "neutrosophy" - a generalization of Hegel's dialectic), and of
course in science (extension of fuzzy set and logic to
neutrosophic set and logic respectively - with application in
quantum physics and artificial intelligence); he's interested in
literature created by computers too.
Very prolific in his creation, very original, modern, publishing in
different countries, different languages, different journals, etc.
where you wouldn't even expect! [he was called the "most
paradoxist writer of the world"];
- variety of his styles: changing the style with every book (overpassing Fernando Pessoa's);
- novelty of his ideas;
- laureate of many poetical national and international societies;
- large influence on contemporary writers (and mathematicians).
Dr. Smarandache has a rich biography as well.
His life is also a poetry (living in political refugee camps in Turkey
for two years, then in exile in USA, moving many times, doing all
kind of works: from unskilled janitor, construction worker, factory
painter, whetstoner, tourist guide, to software engineer, and
eventually university professor) with an international teaching
experience in many countries: Romania, Morocco, Turkey, USA
on four continents, learning and writing in many languages. Then
traveling a lot (over 35 countries visited) he wrote his traveling
memories (Frate cu meridianele s,i paralelele, Vols. 1-5).
His harsh existence made him a permanent fighter in the world.
Florentin Smarandache is the most known Romanian writer
outside his native country.
His literary and scientific activities are really impressive.
Over 3,000 unpublished pages of diary (due to his traveling and
living around the world, eager to know and meet people and
study various cultures).
At Arizona State University, Hayden Library, in Tempe, Arizona,
there is a large special collection called The Florentin
Smarandache Papers (which has more than 30 linear feet) with
books, journals, manuscripts, documents, CDs, DVDs, video
tapes by him or about his work.
Another special collection The Florentin Smarandache Papers
is at The University of Texas at Austin, Archives of American
Mathematics (within the Center for American History).
He became very popular around the world since over 3,000,000
people per year from about 110 countries read and download his
e-books; many of his books have thousands of hits per month
according to the UNM web sites official electronic statistics.
Yours sincerely,
Dr. Geo Stroe, President of the Academia DacoRomânã

