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Anul III, nr. 5(21)/2012

Dr. Stelian GOMBO{
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Guvernului României

Despre asumarea personalã
a Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos
întâmpin pe to i cu Hristos a Înviat! Este realitatea ce cuprinde
în sine nu numai persoana lui Iisus Hristos, a Dumnezeului-Om, ci a
tuturor în Iisus Hristos. i în acela i timp m întreb, dac a înviat cu
adev rat i în mine, dac eu am murit odat cu El p catului i am
înviat odat cu El virtu ii, faptei celei bune. i nu tiu ce s r spund
i atunci m cutremur c ci mi-e team c pentru mine El a înviat în
zadar, îns încerc i m str duiesc s nu fie a a!... Simt, observ i
constat cu mult am ciune c înc în mine nu a murit mândria,
orgoliul,vanitatea, egoismul, p catul i matima; în schimb zac în
nesim ire, adormire i nemi carea fapta cea bun , smerenia, milostenia, ascultarea, postul i rug ciunea!... i în aceste condi ii aflânduvin i îi cer ajutorul Preaînaltului, Bunului i Milostivului Dumnezeu - Care toate le poate celui ce crede în el, fiindc El pe „cele
neputincioase le înt re te iar pe cele bolnave le vindec ”... i am
dejde, un firicel de credin i tare pu in dragoste, îns tiu i
tr iesc cu toat convingerea c atunci când rostim Hristos a Înviat
nu spunem numai taina negr it a lui Iisus Hristos ci i chemarea
noastr , a fiec ruia dintre noi, de a participa la Învierea lui Iisus

Goya - Coborârea lui Cristos

Hristos, pentru c numai a a putem fi autentici cre tini. A r spunde
la întrebarea cum particip eu la Învierea lui Iisus Hristos nu este un
lucru u or. Dar Sfin ii P rin i de Dumnezeu purt tori au dat un
spuns nu doar teologic ci i personal. Ei au ar tat c omul dac
particip , ca experien la via a lui Dumnezeu i în aceste condi ii ori
împrejur ri poate s i învie în Iisus Hristos.
Practica, expertiza, experien a i metodologia lor este unic , i
sigur în acela i timp, ei au ar tat c întâi tr im ca experien , ca
realitate personal , ca practic , via a în Iisus Hristos i numai dup
aceea teologhisim, vorbim ca discurs, m rturie i m rturisire despre
Iisus Hristos. La ei, în teologia Bisericii Ortodoxe unitatea, rela ia i
raportul dintre teologie i via , dintre teorie i practic este organic ,
simfonic , unitar i de nedesp it.
Astfel pentru ca noi s fim vrednici de învierea lui Iisus Hristos
în plan eshatologic, al împ
iei lui viitoare trebuie s înviem în El
înc de acum, participând la via a în Iisus Hristos dat în Biserica
din ziua cincizecimii. A adar, participarea la via a în Iisus Hristos, la
învierea lui Iisus Hristos este calea Bisericii întrucât ea, Biserica este
un trup viu, al c rei cap este Iisus Hristos precum ne spune Sfântul
Apostol Pavel: „ci în iubire tr ind dup adev r, în toate s cre tem
întru El care este Capul, Hristos” (Ef 4,16).
Prin urmare, via a în Iisus Hristos ne este dat în Biseric i de
tre Biseric , i de aceea Însu i Iisus Hristos a instituit Sfintele
Taine. Omul î i poate crea premisele mântuirii numai participând la
Sfintele Taine. În ele el se reînnoie te, particip la via a lui Iisus
Hristos, se ilumineaz i se des vâr te .
De la Sfântul Botez, Harul Duhului Sfânt este în sufletul omului,
i de la acest început el poate spune c are premisele vie ii în Iisus
Hristos. La Botez se cânt „Câ i în Hristos v-a i botezat în Hristos
v-a i întrupat”. Dar aceast hain ce o îmbrac credinciosul este
natura uman asumat de Iisus Hristos, cu tot ce a f cut El, în ipostasul s u, pentru noi. În Sfintele Taine este Iisus Hristos personal, i
asumat în mod personal; aceasta este taina ce mul i nu o cunosc. În
ele omul, fiecare credincios particip la tot ce a f cut el pentru noi, ca
întrupare, r stignire, moarte i înviere.
A participa la via a lui Iisus Hristos este identic cu a spune a
participa la taine. De aceea când vorbim teologic despre Sfânta i
Dumnezeiasca Euharistie (sau Împ rt anie) Sfin ii P rin i, continuând pe P rin i Apostolici i Sfin i Apostoli spune c lumea, noi
avem pe Iisus Hristos - A doua Persoan a Sfintei Treimi, Cel ce s-a
întrupat pentru noi, a p timit, s-a r stignit, a înviat i s-a în at dea dreapta Tat lui.
Ce mare tain , ce cutremur, ce pronie i iconomie dumnezeiasc ,
în Sfânta Împ rt anie. Mântuitorul nostru Iisus Hristos arat apostolilor c el este Pâinea vie ii: „Eu sunt Pâinea cea vie, care s-a
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pogorât din cer. De va mânca cineva din Pâinea aceasta, viu va fi
în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru via a lumii este
trupul Meu” (6,51).
i le-a zis Iisus: „Adev rat, adev rat v spun: Dac nu ve i
mânca Trupul Fiului Omului i nu ve i bea Sângele Lui, nu ve i
avea via a întru voi. Cel ce m nânc Trupul meu i bea Sângele
Meu are via ve nic i Eu îl voi învia în ziua de apoi”(53, 54).
Vede i a adar, c via a de veci, învierea sunt legate de participarea
i împ rt irea de Iisus Hristos dat de El în Sfânta Biseric , în Sfintele
Taine i mai precis în Sfânta Euharistie.
Acest adev r ar trebui s m înfrico eze i s ne înfrico eze to i,
dar totodat , s ne minun m i de marea iconomie a lui Dumnezeu
cut cu noi. M întreb ce spun ereticii care s-au rupt de via a lui
Iisus Hristos din Biseric . Cum po i s participi la via a de veci, la
înviere dac nu e ti în Biseric , dac nu te împ rt
ti de Iisus
Hristos. Aici în Biseric este realism, este anamnez , este jertf , la
secte este neadev r, ceremonialism. În Sfintele Taine el ni se d cu
natura sa uman reînnoit , restaurat antologic i numai participând
la via a lui Iisus Hristos, dat realitate în taine, noi particip m la
reînnoirea naturii noastre, la iluminarea i des vâr irea ei. Via a în
Iisus Hristos dat în Sfintele Taine este începutul vie ii ve nice, i
premisa învierii noastre.
Drept urmare, via a aceasta nu este un simplu ascetism sau moralism, nu este o împlinire juridic a poruncilor. Orice spiritualitate,
orice form de ascez , de efort personal se altoie te pe aceast via
în Iisus Hristos dat în Sfintele Taine, în special în tainele ini ierii:
Botezul, Mirungerea i Sfânta Euharistie. Aceste probleme, ar trebui
mult abordate de Biseric , este timpul ca acum s se de-a l muriri, s
se insiste asupra faptului c temeiul oric rei vie i personale, orice
form de ascez i mistic î i are sursa, originea, puterea, i seva de
via numai în Sfintele Taine. Numai participând la vi a trupului tainic
al Bisericii putem vorbi de o desp timire, de iluminare i des vâr ire.
Aceasta este credin a bisericii ca via în Iisus Hristos i cu Iisus
Hristos de dou milenii. Restul este o iluzie, o cale f finalitate, un
verbalism despre Iisus Hristos, o teoretizare, dup cum afirm , susine i nume te Sfântul Ioan Sc rarul.
Acesta este Testamentul Domnului i Mântuitorului nostru - Cel
stignit, mort i înviat: „Eu sunt vi a, voi ml di ele. Cel ce r mâne
întru Mine i Eu Întru el, acela aduce road mult , c ci f
Mine
nu pute i face nimic” (In. Cap. 15. 5). Acesta a fost i Crezul Bisericii
în istorie când i-a precizat înv tura sa dogmatic . Ea arat c
con inutul dogmelor prive te via a i participarea la adev r ca via ,
ca mântuire. Am ar tat pân acum c via a în Iisus Hristos i Învierea
în Iisus Hristos ne este dat în Sfintele Taine i am particularizat cu
Taina Sfintei Împ rt anii.
Este cuprinz tor i esen ial s spun c în Sfânta Împ rt anie ne
este dat i starea de jertf a lui Iisus Hristos - Mortul i Înviatul, i
din aceasta se hr ne te i dispozi ia noastr de jertf . Precum
tainei cruci urmat de sl vita înviere a a i în cazul nostru, din dispozi ia i capabilitatea de jertf va urma ca o încununare învierea
noastr în Dumnezeu.
Sfântul Chiril al Alexandriei a ar tat în lucrarea sa intitulat
„Închinarea în duh i Adev r” c la Iisus Hristos nu se intr numai
în starea de jertf , iar noi împ rt indu-ne cu Hristos, ne împ rt im
i de acea stare ca disponibilitate. În Euharistie starea de jertf i cea
a Învierii sunt unite organic. Acesta l-a f cut pe dasc lul Ortodoxiei,
Sfântul Maxim M rturisitorul s afirme c Iisus Hristos vrea cu
„fiecare dintre noi s s vâr easc taina întrup rii sale”
(Ambigua).
Aceast stare de jertf este foarte important pentru spiritua-
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litatea ortodox , ce nu s-a numit niciodat numai ascetic sau mistic
ci în primul rând este bisericeasc , comunitar , eclesial i
evanghelic . Tradi ia filocalic este v zut ca o via în Iisus Hristos,
iar treptele de desp timire, iluminare i des vâr ire sunt v zute ca o
înnoire, ca o înviere în Iisus Hristos, sau ca o înainte înviere în Iisus
Hristos - Domnul i St pânul, Fiul Omului, Cel ce a venit „pentru
noi i pentru a noastr mântuire”, ca s ne r scumpere din boal ,
din p cat i din moarte pe mine i pe noi, cei mul i...
În alt ordine de idei, Sfântul Ioan Sc rarul spune despre cur ire:
„o numesc liberare de patimi i pe bun dreptate, c ci ea este
începutul învierii de ob te i al nestric ciunii celor stric cioase”
(treapta XXIX), ce ne duce pe noi la adev rata libertate, cea în Iisus
Hristos. El vrea s ne arate, ca un al doilea Moise c cel ce ajunge
rta al nestric ciunii ca i culme a vie ii spirituale, este p rta
chiar al învierii sufletului i trupului, înainte de învierea ob teasc .
Toat asceza i mistica lui practic este v zut ca o moarte i o
înviere în Iisus Hristos.
Acesta m îndeamn ne îndeamn pe noi to i, la un dialog i o
reflec ie: „S cercet m, v rog, cine este mai mare cel care a murit
i a înviat, ori cel care de fel nu a murit. Cel care a fericit pe cel deal doilea s-a în elat deoarece, murind Hristos a i înviat, cel care
ferice te pe cel dintâi adevere te c acei ce mor i, mai mult înc ,
acei ce cad, nu sunt încerca i de vreo dezn dejde” (XV - Despere
cur enie). Acest cuvânt este de o mare for a c in ei, o putere în a
sa via a p catului i a pl cerii i a învia în Iisus Hristos, i de o
dejde c chiar dac cazi, ridicarea ta i a mea este oricând posibil .
rin ii au ar tat c nimeni nu moare sub cruce, cine î i asum
crucea,ca metania, ca poc in a, pronie i judecat biruie i învinge
catul, moartea, lumea i pe diavolul. Dar ei au ar tat c pe cruce în
final trebuie s fim, nu sub cruce, cel ce se r stigne te pe ea în sens
personal, în via a acestei lumi, în lupta f odihn fa de p cat i de
diavol cunoa te propria sa înviere, a naturii sale înc de acum. A a
au gândit to i p rin ii mari ai Bisericii. Îns i salutul Hristos a Înviat!
Este un realism, un adev r i o realitate, o convingere ce o tr ia
fiecare sfânt p rinte în planul vie ii de zi cu zi. Sfântul Serafim de
Sarov, de pild , a v zut, din punct de vedere cotidian, în toate sfintele
sale nevoin e învierea sa în Iisus Hristos, de aceea el întâmpina pe
fiecare om cu cuvintele: „Hristos a înviat, bucuria mea!”
ci iat , în mijlocul istoriei st pururea Învierea Domnului i
Dumnezeului nostru Iisus Hristos - Marele Eveniment i Marea Tain
a Cre tin ii, a lumii, a cosmosului i a universului întreg... C ci, cu
adev rat a Înviat!...

Goya - Sfânta familie
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George FILIP
(Canada)

POEME

Lua i lumin din lumin ,
Uimi i de semnul cel divin.
Doar puiul-Om, care se-nchin ,
În cartea sfânt e cre tin.
De Iuda se descre tineaz ,
Când fierbe neamul în co mar,
Apocalipsa o scruteaz
Doar cel ce s-a n scut cu har.
Purt m poveri i bube rare,
Cu lumân ri de crez în mâini,
Dar tim c Dumnezeul - mare
Ne-mparte pe te, vin i pâini.
Hristos a înviat!... t cere...
i d i c ma a la vecini.
În noaptea sfânta, de-Înviere,
fim mai blânzi, i mai cre tini.
Voi nu ti i oameni, ce gheene
Ne ard prin negre pribegii...
Afurisitele - migrene
le hulim, cât suntem vii.
Noi ne iubim, cei ce cuvânt ,
Printr-un mileniu - poluat;
Rosti i cre tini parola sfânt ,
Rosti i: HRISTOS A ÎNVIAT!
...Atunci, o noapte de lumin
Se na te - purificator
Iar ÎNVIERERA e divin
i-i re-ÎNVIEREA tuturor.
E Pa tele, e SFÂNTUL-PA TE,
Credin a nu ni-i de prisos;
Cre tinului ce-L recunoa te
Din toate-i gl suie HRISTOS.
... i am un gând spre România,
Spre neamul înc sufocat:
O... Doamne, du-n pustii urgia.
Români - HRISTOS A ÎNVIAT !

PA TELE
sar din noapte trupuri de femei.
Pruncii se mut -n vise de b rba i.
Copacii urc -n cer - adolescen i
Iar mieii puri se vor sacrifica i.
Sorb caii stropi de Lun din fântâni
i florile i p rile cânt .
O muzic cereasc ninge lume
i apele i mun ii se fr mânt .

Ne dojene te blând, f cuvinte
i tie c din nou îl vom tr da,
Dar va veni la anul... i la anul...
i-n aleluia... ne va tot ierta.
...S -ntindem, lume, praznicul iubirii.
În sufletele noastre - viu - rena te
Un Dumnezeu n scut spre suferin
i-n ARA mea-i triste e - i e PA TE...

LA SFÂNTUL GHEORGHE
Plute te-n crezul nostru o-ntrebare.
Cerul cu pui e o catapeteasm .
În graiul lumân rilor danseaz
Smirna purificat în mireasm .
E clipa cea mai sacr - de credin
Când preo ii-L anun pe-Împ rat.
- Hristos a înviat !...Lua i lumin ...
- E-adev rat cre tini, e-adev rat!
Iisus coboar -n sufletele noastre
Pe aripi de petale de cais,
Iar noi îL mângâiem cu poc in
Pe r nile ce nu I s-au închis.

de ziua mea m ninge i e cald.
mi-am pus z bunul i-o s plec spre via .
sub pirostria sufletului ard
câteva stele verzi - de diminea .
Maria-mea mi-a es lat cezarul
îmi pune-n palm galbeni i m duc.
poate la noapte voi zvârli cu zarul
i m-oi întoarce lefter - z vz uc.
la cârciuma din col ul unor doruri
câ iva mai vechi prieteni m a teapt .
i ei i eu - prin ale lumii zboruri
ne-am dumirit c via a nu e dreapt .

stignirea lui Isus

Bat clopotele peste Terra...
Pe trena stelei ce s-a dus;
Sfin ind cu Duhul atmosfera:
Se-ntoarce pe p mânt - Iisus.

Goya -

ÎNVIERE

PASCALE

pe-o parte ne d bani în buzunare,
pe cealalt ne fur tinere ea
i-am în eles noi bine - fiecare,
cât de viclean vine b trâne ea.
dar azi m-a i prins: s rb torim al turi
i a venit i popa s -mi prezic
am curaj prin via a de om turi;
mi-a i ticluit-o... care va s zic !
dac dori i i stropi de nostalgie,
dau prieteni, muza mea v -mparte.
ne prinde bine c ci prin pribegie
mereu ranchiunul nostru ne desparte.
rog p stra i o clip de t cere
i nu uita i c s-o-ntâmpla i asta,
când v voi spune trist: LA REVEDERE,
dar pân -atunci - haide i s bem i basta!
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Iulian CHIVU
(membru USR)

Complexitatea simbolurilor din mitologia
grecilor atest totodat i viabilitatea, generalitatea i rezisten a în idei a structurilor
acestui tip de gândire, fapt observat cu o
aten ie special de filosofia occidental , de
literatura clasic european , de artele
plastice, de muzic . Cum din Grecia ne vin în
Europa începuturile i temeiurile filosofiei scolastica a accentuat aceast idee -, categoriile filosofiei aristotelice nu au ocolit Binele i ul, aprofundate mai târziu de clasicii
filosofiei germane, asupra lor insistând în
chip special Nietzsche. A aminti Die Geburt
der Tragödie (1872), dar mai ales Jenseits
von Gut und Böse (1886). Epica oral i marile
epopei ale Greciei clasice au valorificat în
cele mai comune valen e destinale aceste idei
de la Pandora la Oedip, de la Orfeu la Niobe,
de la Meleagros la Cadmos ori Midas etc. În
mod curent asociem numele Pandorei cu for a
simboliz rii r ului generic, uneori f a cunoa te toate datele mitice legate de aceast
crea ie vie a lui Hefaistos, la porunca lui
Zeus.
St pânul fulgerelor, dup r pirea focului sacru de c tre Prometeu pentru a fi
dat în slujba muritorilor, se r zbun nu numai pe titan, în chip direct, ca pe orice r utor, ci i pe oamenii vinova i de a se fi
împ rt it din binefacerile civilizatoare ale
înv turilor lui Prometeu; me te uguri,
arte, naviga ie i alte taine ale cunoa terii.
În el ciunii cu care titanul îl ru inase pe
marele Zeus, acesta îi r spunde tot cu o înel ciune. Îl pune pe Hefaistos s fac dintrun amestec de lut i ap o fecioar cât mai
frumoas posibil, cu farmece în el toare.
Pallas-Athena o înzestreaz pe aceast
creatur cu ve minte str lucitoare, Afrodita
o binecuvânteaz cu farmece femeie ti ademenitoare i Hermes îi d agilitate min ii.
Dup ce fuse preg tit pentru a fi trimis
în lume, fecioara primi numele Pandora
(toate darurile; pan+doron). Atunci fuse
menit de Zeus s aduc oamenilor toate
nenorocirile posibile. El hot rî s o duc
pe Pandora lui Epimetheus, fratele lui Prometeu. Titanul îns preveni asupra acestei
în el ciuni, dar nimeni nu-l mai lu în sea-

. Curând, consecin ele începur s apa. În casa lui Epimetheus se afla un vas
mare, în care fuseser închise toate relele
de care lumea fusese ferit pân atunci.
Nimeni nu îndr znise s îi ridice vasului
capacul cel greu. Pandora, dorind îns cu
dinadinsul s iscodeasc totul, descoperi
vasul i toate relele se rev rsar în afar ,
singura care r mase în untru fuse sperana, peste care Pandora r sturnase capacul
la loc. De atunci, se spune, relele au umplut
mântul i apele, iar oamenii nu se mai
pot ap ra de ele, fiind lipsi i de orice posibilitate i de speran .
ul material pricinuit de Prometeu trufa ului Zeus nu a fost mai mare decât înfruntarea, decât îndr zneala de a i se împotrivi
i de a-i jigni astfel vanit ile suprema iei.
Nici pedeapsa cumplit , aplicat direct eroului civilizator, nu l-a putut satisface pe crudul
olimpian i atunci a hot rât s se r zbune i
pe complicii lui Prometeu, pe muritorii de
rând care au cunoscut astfel beneficiile focului, ale naviga iei i ale multor me te uguri
cu care i-a deprins eroul contra voin ei zeilor.
Dar, cum spunea Nietzsche1, „nicio fapt nu
poate fi nimicit : cum s-ar putea s dispar
prin pedeaps !” i totu i zeul î i arat limitele
recurgând la pedeaps , ceea ce face ca în
jurul eroului totul s se prefac în tragedie,
cum observa acela i Nietzsche2, eroul având
curiozitatea grav de a stârni în egal m sur
i Binele, dar i R ul. Dac Prometeu nu avea
acest merit, toat fapta lui ar fi fost doar dram
satiric . Ceea ce se întâmpl cu Pandora se
înscrie de fapt într-un complex al propriilor
limite pe care Zeus îl tr ie te îndelung i de
aceea mânia lui se revars i asupra muritorilor de rând în fa a c rora se vede ru inat.
adar, pentru o daun moral evident i
ireparabil el este gata s condamne îns i
umanitatea care se îndrept ea prin Prometeu
la judecata folositoare a lucrurilor, ca s folosim o expresie a lui John Stuart Mill3. Ori
eroul se dovedise ca libertate absolut prin
spirit în chip hegelian. Prometeu era con tiin a criterial de a fi; demnitatea lui îl opune
autorit ii oarbe a zeului f
a se fi dorit
adversarul acestuia decât prin sensul libert ii

lui de a judeca în contextul absolutiz rii
libert ii, ceea ce ofenseaz i mai mult vanitatea lui Zeus. Neputin.a acestuia de a- i
mai recupera suprema ia despotic se întoarce f m sura ra iunii mai întâi împotriva
subiectului dar i asupra obiectului civiliz rii.
Trufia î i g se te ecoul în Pandora, ca disimulare perfid a mâniei radicalizate. R ul pe
care aceasta urmeaz s îl produc scap de
sub controlul oamenilor: R ul este totdeauna
absolut ca finalitate, pe când Binele este doar
secven ialitate. Din aceast perspectiv , înelarea lui Epimetheus este cât se poate de
lesnicioas , cu toat prevenirea lui Prometeu.
Ea se face în subsidiarizarea Frumosului i
pe considerentul c sim ul tragicului cre te
i descre te în raport invers cu senzualitatea,
ca s parafraz m o idee a lui Nietzsche4;
Epimetheus nu are sim ul tragicului fiindc
este orbit de senzualitate. S nu uit m c
Pandora a fost creat ca s în ele ra iunea
cu str lucirile ei care ispitesc doar senzualitatea: Hefaistos trebuie s fac dintr-un
amestec de lut i ap o fecioar cât mai
frumoas posibil, cu farmece în el toare.
Pallas-Athena o înzestreaz pe aceast creatur cu ve minte str lucitoare, Afrodita o
binecuvânteaz cu farmece femeie ti ademenitoare i Hermes îi d agilitate min ii.
Pandora este, prin urmare, o creatur p mânteasc cu des vâr ire zeiasc ; fusese lucrat
de Hefaistos ca o oper de art , dar care prinde via prin voia lui Zeus i cap feminitate
senzual prin atribute de la Afrodita, apoi î i
adaug agilitatea min ii de la Hermes i str lucirea hainelor de la Athena. Observ m c
Hermes îi d femeii agilitatea min ii nu îns i
ra ionalitatea ei, situa ie valabil din câte tim
i în cazul Evei care are i ea agilitate a min ii
în clipa când se las ipitit de curiozitatea
grav a cunoa terii, dar nu are i ra iunea de
a prospecta interdic ia. Cele dou femei destinale devin din aceast perspectiv simboluri malefice; Pandora este predestinat prolifer rii R ului categorial, iar Eva devine prin
sl biciunea ei constitu ional neprev toare
i de aici, orice s-ar spune, la fel de malefic .
Pandora era din capul locului un artificiu

Anul V, nr. 4(44)/2014

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

în el tor f cut s deschid doar vasul din
care relele, adic R ul prin speciile lui, se
spândeau în lume f
posibilitatea de a
mai fi puse vreodat sub obroc. Nu inten ion m aici s specul m pe ideea p catului
primordial, dar trebuie s re inem doar c ,
similar, f a interesa cumva problema concomiten ei sau a succesivit ii celor dou
exemple, irevocabilul se produce i într-un
caz i în cel lalt. În cazul Vechiului Testament
nu se pierde totu i ansa iert rii, speran a,
fiindc Dumnezeu d omului Decalogul; a
doua ans . Pandora închide îns speran a
sub capacul aceluia i vas i astfel R ul produs de ea este ireversibil. Din aceast cauz
cele dou simboluri nu se pot suprapune întocmai i ele r mân s se manifeste din cauze
diferie i în sensuri care diverg la un moment
dat, dup ideea matematic a mul imilor intersectate. În elarea lui Epimetheus, ca i cea
a lui Adam, se face doar în numele sl biciunilor fiin ei sale, a lipsei sale de circumspec ie, a credulit ii i a comple irii lui senzuale. Fiin prea slab ra ional i prea puternic emo ional , Epimetheus uit de avertismentul lui Prometeu; fiin etic i ra ional , demn i tenace. Structura simbolului
de aceast dat este exclusiv feminin , f
a asocia maleficul individual genului c ruia
îi apar in de fapt i femei virtuoase: Penelopa,
Antigona, Andromaca i multe altele. În ce
sur Pandora este doar un pre al p catului, o moned de schimb? E greu de spus
dac prevaleaz pre ul sau mijlocul, ori prevaleaz i de aceast dat furia zeului trufa .
Tradi ia i literatura clasic au consacrat-o
pe Pandora în chip nedrept i cu mult u urin ca surs a R ului. Judecata i memoria
colectiv au f cut abstrac ie de lipsa ei de
ra iune: Hermes i-a dat doar agilitatea min ii,
nu i ra iunea ei. Ca i Eva, Pandora ac ioneaz instictual, feminin, i deschide vasul
doar din curiozitate genuin , f vreo culp ;
nici m car cea a complicit ii. Pandora este
doar un misionar incon tient al zeilor. R ul
se afla deja în lume, dar ca poten ial numai.
Epimetheus inea sub sechestru acest potenial, îns nu este destul de prev tor cu el;
folclorul multor popoare a valorificat acest mit
i a dat prin basme interpret ri ilustrative aceluai i simbol al declan rii r ului poten ial
închis în lada recompensei sau nuca misterelor
ori înc perea interzis de unde se declan eaz
irezistibil r ul individual, cel al eroului.
1 a gr it-a Zarathustra, Ed. Antet, f.a., p.120
2 Dincolo de Bine i de R u, Ed. Humanitas, Buc.,
2007, p. 92
3 Despre libertate, Ed. Eminescu, Buc., 1996,
p.53
4 Dincolo de Bine i de R u, p. 93
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Al. Florin }ENE
(Academia Rom@no-American#)

Fiecare lecturã
a unei c[r\i
re@înnoie]te textul
@în imagina\ia
noastrã
În general, biblioteca este o lume v zut
prin miile de ochi ale autorilor. Iar Emerson
spunea c este un cabinet magic în care exist
multe spirite vr jite. În elegem lumea prin
ochii autorilor i prin spiritul de percepere al
cititorului. Când citim o carte, este o întâlnire
a acesteia cu cititorul s u, atunci se declaneaz actul estetic. Altfel cartea este un obiect mort. Îns , remarc m c aceea i carte se
schimb , din moment ce noi suntem în permanent schimbare. Vorba lui Eminescu din
Glossa: „Vreme trece, vreme vine/ Toate-s
vechi i nou toate”, sau cum zicea Heraclit:
„Omul de ieri nu este omul de azi, iar cel de
azi nu va fi cel de mâine”. Iar dac noi, cititorii,
ne schimb m necontenit, pot spune c fiecare lectur a unei c i, fiecare recitire, fiecare
rememorare despre aceast carte în imaginaia noastr reînoie te textul.
Când eram la vârsta de 14 ani citeam cu
pl cere c ile lui Jules Verne, iar la 21 de ani
„Martin Eden”, de Jack London. Carte pe
care am citit-o pân la 30 de ani de cinci ori.
Azi, nu mai am acelea i emo ii estetice la
ile au-torului romanului „Insula misterioas ”, iar romanul „Martin Eden” nu m mai
îndeamn la experien e scriitorice ti.
În concluzie i o carte, nu numai noi, poate
fi considerat „râul schimb tor”, de care
cea vorbire Heraclit.
Aceast constatare ne poate conduce la
doctrina lui Benedetto Croce - i anume ideea
literatura este expresie. Iar aceasta ne duce
la o alt doctrin a criticului italian, care,
spune: „dac literatura este expresie, iar literatura este alc tuit din cuvinte, atunci i
limbajul este un fenomen estetic”.
Spunem, spre exemplu, c spaniola este
o limb sonor , c româna o limb semisonor , c rusa î i formeaz cuvintele în cerul
gurii, c engleza este o limb cu sunete vari-

ate, c latina are o distinc ie aparte la care
aspir toate limbile ap rute dup aceea.
În concluzie, aplic m la limbi categorii
estetice. În general, se presupune, în mod
eronat, c limbajul corespunde realit ii acest fapt atât de misterios c ruia îi spunem
realitate. Dar, limbajul este altceva. Este o
crea ie estetic . Nu este nicio îndoial , dovad este c atunci când studiem o limb ,
când suntem obliga i s vedem cuvintele de
a-proape, le sim im ca fiind frumoase sau nu.
Este ca atunci când studiem o limb , când
aprofund m cuvintele i gândim c acest
cuvânt este urât sau cel lalt frumos, acesta
este greoi...
Croce spunea c poezia este o expresie
i pentru faptul c un vers este o expresie i
fiecare din p ile din care este alc tuit versul, fiecare cuvânt, este expresiv prin sine
însu i. Poezia este întâlnirea cititorului cu
cartea, lectura c ii, descoperirea c ii ca
text i nu ca obiect. Exist alt experien
estetic i anume momentul, destul de surprinz tor, în care poetul concepe opera, în
care el descoper sau inventeaz opera.
Bradley spunea c unul din efectele poeziei este s fie acela de a da senza ia, nu de
a fi g sit ceva nou, ci de a ne fi amintit ceva
uitat. Când citim un poem bun, s zicem
„Castelul” de Alexandru Macedonski, gândim c i noi am fi putut s -l scriem dup ceam v zut Castelul Bran, deci acest poem
preexista în noi. Astfel, ajungem la defini ia
platonian a poeziei: „Acest lucru ginga ,
înaripat i sacru”.
Când poezia este ceva ce se simte, la fel
i proza, i dac cineva nu o simte, dac nu
ave i sentimentul frumosului, dac o relatare
nu v stârne te dorin a de a ti ce s-a întâmplat dup aceea, atunci acel autor nu a
scris pentru dumneavoastr .
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Janet NIC~
(membru LSR)

De inutul are dreptul de a fi liber în celula sa.
*
Înghe ul la sol a pus autorit ile pe jar.
*
Are multe lagune în activitate.
*
i se deschid multe u i, trebuie s tii s dai cu clan a.
*
Teoria lichidelor presupune o preg tire solid .
*
Statul a exploatat minele de aur cu o mân de fier.
*
Educa ia produce numai tâmpi i, de aceea avem prea mul i
politicieni
*
Ca s urci, trebuie s cazi la învoial cu eful.
*
Plin de am ciune, s-a aruncat în gol.
*
O ma in a c lcat un câine pe zebr .
*
Între dou vârste, femeia nu tia încotro s-o ia.
*
Iarna e un manual de matematic . De câte ori vine, avem probleme.
*
Întreaga via a lucrat numai cu jum i de m sur .
*
În acea zon e o crim temperat continental .
*
Dac nu ai televizor, nu e ti informat.Dac ai, e ti dezinformat.
*
Tipa ar ta bine r u detot.
*
Pre edintele rii l-a desenat pe noul premier.

Goya - Jocul orbului

*
Va cre te impozitul pe venit i va sc dea pe plecat.
*
Pe eful meu îl voi sprijini s cad .
*
Primarul a inaugurat o nou barz sportiv .
*
Avea o min vesel când a intrat în min , i o min trist , când a
ie it din min .
*
Conduc tori din toate rile, l sa i r zboiul în pace!
*
Opozi ia a depus împotriva guvernului o No iune de cenzur .
*
Vinovatul era de o calmitate enervant .
*
Azi e la mod curajul de a- i afirma la itatea.
*
Politica e s promi i pe P mânt Luna de pe cer.
*
Citesc mai pu in, din ce în ce mai mult.
*
Se vedea de departe c orbul avea vederi liberale.
*
Mielul blând muge la dou oi.
*
cerea ei avea un accent fran uzesc.
*
Abia când a înv at s citeasc , a v zut c e prost.
*
Vina ei era colosal de mic .
*
Era mort dup femeia cu care tr ia.
*
Predicatul nominal e un subiect controversat.
*
În fiecare noapte m furnic un purice.
*
Vestea c va supravie ui, dup ce a încercat s se sinucid , l-a
omorât
*
Bogatul e un om muncitor pentru care trudesc al i muncitori.
*
În mintea oamenilor, ideea mor ii e mereu vie.
*
Cred c altruismul e un mic tratat de sinucidere.
*
A gândi pozitiv înseamn s râzi când te doare ceva.
*
Prin discursul s u, a ratat o t cere inteligent .

Anul V, nr. 4(44)/2014

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

9

Doina DR~GU}
(membru LSR)

I
Doina Dr gu : Poete, fiindc azi e întâi aprilie, te întreb direct: ce
tii tu despre n stru nica p leal de 1 aprilie?
George FILIP: tiu c aceast pl cut fars este o glum foarte
bun , dac este bine plasat i ticluit în limitele bunului sim
cet enesc. Subliniez aceasta fiindc uneori sub masca glumei, a
lelii, unii dintre n stru nicii concet eni întacâmeaz glume de
prost gust - b
nii. P leala aceasta tradi ional , la români, a
înc lzit sufletele multora înc din regalitatea preistoric a prunciei
mele, prin ar a comunismului - i se poart i acum - când ara
geme i baba se piapt
...
D.D.: Prin Canada voastr se poart p leala?
G.F.: Da. Dar ei au o expresie intraductibil . Aceasta ar însemna, în
traducere liber , c ... cineva i-a pus o gâsc pe b tur ...
D.D.: Tu umbli cu p leala?
G.F.: Desigur, mint lumea c sunt un POET TOTAL.
D.D.: i te crede careva dintre milioanele de pietoni?
G.F.: Mai toat lumea, de aceea to i îmi zic POETUL
II
D.D.: Acum te provoc cu o întrebare n stru nic : ce tii despre
clonare?
G.F.: T
enie mare, stimat Doina. Povestea asta cu clonatul
contaminase planeta acum câ iva ani. Toat lumea dorea s cloneze
toat lumea. Vroiau s cloneze chiar fiin a uman , adic s -l concureze
pe Dumnezeu - dr gu ul.
D.D.: i?!
G.F.: Sta i bre cumin i, îi calmam eu pe de-a rândul. Noi suntem deja
clona i... de multi or. Cum a a?, m -ntrebau pseudo-savan ii de
ocazie. P i, dup cum bine ti i din Sfânta Biblie, Dumnezeu n-a
fecundat pe nimeni. EL i-a f cut pe ADAM i EVA, i-a trimis în
EDEN, ace tia au mu cat din fructul oprit i de atunci ne tot clon m,
c-am împânzit p mântul!
D.D.: Dar de ce l-ai numit întâi pe Adam?
G.F.: Daida-haida, madam, vrei s-o lu m de la cap t cu Oul sau G ina?
III
D.D.: Cum sunt, dup tine, Poete, românii de acas i de
pretutindeni?
G.F.: R spunsul îl tiu i eu de la fratele Eminescu. Românii sunt
ni te oameni blânzi care- i ap s cia i nevoile i neamul.
D.D.: Dac -i a a, de ce au pornit r scoala din 1907?
G.F.: Exact din s cie... Totul s-a petrecut într-o conjunctur propice
i interna ional . În 1905 a fost a at revolu ia din Rusia. Activi tii
timpului i-au stârnit lesne pe rani. La noi, marii latifundiari erau
boieri români. Arenda ii îns erau lifte p gâne. i ace tia, de fapt, îi
exploatau crunt pe rani. Masele s-au r sculat mai întâi la
FL MÂNZI, în Moldova, apoi pârjolul s-a întins spre Muntenia i

Otenia. i ce-au f cut ei? Rebreanu ne spune c au dat foc la ni te
conace i au violat-o pe boieroaica NADINA. Crime de omor n-au
prea s vâr it. Când au ajuns la por ile Capitalei, orânduirea a asmu it
armata pe ei. De trist amintire este faptul c printre pu ca i s-a aflat
i ofi erul Ion Antonescu. Cifra oficial a mor ilor a fost de vreo 400
i ceva. Comuni tii au umflat cifra la 11.000! ... i t lugul istoriei ia urmat traseul diavolesc.
IV
D.D.: Cu evolu ia omului, cum stai, Poete?
G.F.: Darwin i concluziile lui sunt doar discutabile observa ii ale
evolu iei. Savantul, în laboratorul lui din Galapagos, a tras doar unele
concluzii limitate, pripite. Om fi mers noi cândva în patru labe, om fi
avut noi cozi, ne-am ridicat noi cu greu pe vertical , l rgindu-ne
orizonturile, dar din maimu nu ne tragem. NU!!! Este o p leal pe
care nu a-nghi it-o chiar toat suflarea planetei. Sunt multe de spus,
dar nu v ofer eu ast zi chiar toate acumul rile, teoriile mele despre
originea omului pe P mânt - indiscutabil: Divin i mai ales
extraterestr !
V
D.D.: Dar despre HOLOCAUST ce ai de zis?
G.F.: Despre care vorbe ti, al lui Hitler, sau despre cel al
monstruosului Stalin?
D.D.: i... îmi r spunzi cu o întrebare?
G.F.: Da! Î i voi spune sincera mea p rere când opinia public
interna ional va condamna ambele holocausturi. Pân atunci v
recomand s -l reciti i pe filozoful german MALTHUS.
D.D.: ti cam confuz, nu tii sau te temi de un r spuns cert, stimate
Poet?
G.F.: Prezum iile tale sunt nule, stimat doamn . În CONSTELA IILE
noastre DIAMANTINE nu încap deocamdat miile de pagini prin
care a încerca s elucidez întreb rile tale atât de grele...
D.D.: Deci... nu vrei s -mi r spunzi!
G.F.: Deci... nu am timp i chef s i r spund!
VI
D.D.: Ce este POEZIA?
G.F.: Poezia este un morb de origine Divin , care odat ce i-a
contaminat corpul i spiritul, nu te iart pân nu te transform în
statuie.
D.D.: Chiar a a?
G.F.: Da. Am citat din r posatul meu frate, poetul Stelian Filip. i...
despre mor i - numai binele.
D.D.: Dac zici c-a a a zis nea Stelian, zic i eu c e bine ce-a zis,
când a zis, ce-a zis.
G.F.: Am sc pat?
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Florin M~CE{ANU
VII
D.D.: Nu! Ce zici despre actuala încordare geopolitico-fizic militar aproape interna ional ?
G.F.: Sper c nu m pui s iau eu toat planeta în bra e i s
descocle enesc acum toat istoria lumii?!
D.D.: Nicidecum. M refer la pehlivanul de PUTIN.
G.F.: Pe tabla de ah a Rusiei a pune doar trei mari tartori esen iali.
D.D.: De ce doar trei?
G.F.: Fiindc m rezum la cei mai mari rinoceri ai expansionismului
rus prin istorie. UNU: PETRU cel MARE a declan at acapatorismul
rus de teritorii cam prin epoca lui BISMARK, al Germaniei, care,
concomitent, i el dresase tot în acest sens REICHSTAGUL. i este
bine cunoscut c aceste dou puteri i-au rânjit prin istorie
dintotdeauna. Pentru elucidare, citi i sau reciti i TESTAMENTUL
lui PETRU cel MARE. DOI: STALIN i-a împu cat t tucul- ar, dar
testamentul i l-a p strat bine în carâmbul cizmelor duhninde... Fostul
ho de cai i-a p lit lesne, la Yalta, pe naivii Roosvelt i Churchil.
TREI: Acest PUTIN este urma ul i hibridul cel mai reu it al înainta ilor
i. PUTIN este viclean, bine dotat militar, prev tor, diplomat i...
mai ales obraznic pân la impertinen . El nu respect legi, conven ii,
tratate interna ionale. Simultan i-a p lit pe yankeul Obama, pe
madam Margareta a Germaniei i pe francezul Hollande. S-a ales cu
acapararea Crimeii. Acum st cu labele pe hotarele Ucrainei... i le-a
promis marilor lideri naivi ai planetei c nu se va n pusti asupra ei,
dar te pui cu bol evicul?!?
D.D.: Poete, ...crezi c va fi r zboi?
G.F.: Nu va fi un r zboi total sau final, cu multe pac-pac-uri, ca în
primele dou . Dar va fi un par ial cataclism terestru - economic i
politic - care va marca un nou început UMAN pe strâmta noastr
TERRA.
D.D.: i cu marii mah ri ai planetei ce se va întâmpla?
G.F.: To i, ca noi to i, vor r mâne ni te bie i pioni, mai mult sau mai
pu in huli i, pe tabla de ah a istoriei... AMIN!

Goya - Autoportret

Convorbire telefonic Montreal- Craiova,
1 aprilie 2014.

Francisco de Goya
30 martie 1746. În provincia Aragon, în apropiere de Zaragoza,
într-un c tun pe nume Fuendetodos, se na te Francisco Jose de Goya
y Lucientes. Este una din acele figuri care, brusc, f
leg tur cu
trecutul imediat i f urm ri apropiate, ci ca o explozie a destinului,
nesc în cursul istoriei Spaniei, reliefându-se cu o for intrinsec
i absolut . Goya provine dintr-o familie modest . Î i face clasele
primare în Zaragoza dup care patru sau cinci ani, î i face ucenicia în
atelierul lui Jose Luzan y Martinez, un pictor mediocru colit in Italia
la Neapole. C tore te mult în Italia unde ia contact cu pictorii vremii
i se reîntoarce în ar prin 1771 deja format. Se c tore te, începe
primeasc i comenzi, î i face rela ii i ob ine primele succese. Î i
rge te repertoriul tematic, aducând în prim-plan scene din via a
maselor largi, cu preocup rile, portul popular i tradi iile lor. E o not
personal a lui Goya aceast preferin pentru vulgar, ca i dispre ul
pentru maniere, dar o asemenea atitudine este în acord cu gustul
dominant al societ ii spaniole din a doua jum tate a secolului al
XVIII-lea.
Geniu complet, de o agilitate, de o curiozitate i de o fecunditate
monstruoase, Goya este i un mare portretist. Pictor al Cur ii, ca i
Velazquez, a pictat regi, prin i, gentilomi i doamne nobile i o întreag
galerie de personaje importante sau de prieteni i cunoscu i. i
aceasta, când cu gra ie i afec iune, când cu ironie i cruzime, totdeauna cu un ochi p trunz tor i cu o mân capabil de toate performan ele picturii.
Goya este o figur simbolic pentru Spania, de vreme ce a dat
glas durerii i mâniei poporului spaniol în r zboiul s u de independen imortalizând scena de execu ie de la 3 mai 1808, în tragica
ei s lb ticie, cel mai teribil strig t scos de Spania, al turi de Guernica
lui Picasso.
O nenorocire îl love te pe nea teptate: surzenia. Devine retractil,
nuitor, irascibil, îns acest lucru îl elibereaz , ajutându-l s se descopere atât pe sine, cât i adev rata fa a lucrurilor. Din observa ia
direct a realit ii i din tr irea acut a celor observate, începe s
prind chip un univers de co mar populat cu fiin e fantasmogorice,
de mon tri i de vr jitoare.
În lucr rile de cabinet care vor urma, artistul d frâu liber capriciului i inven iei. Odat cu schimbarea tematicii i viziunii, Goya î i
schimb brusc i tehnica. Începe s capete din nou încredere în
via , s i redobândeasc echilibrul, s i limpezeasc gândurile.
Odat cu invazia francezilor, totul se schimb în arta lui Goya.
Cei ase ani în care poporul încerca s i apere libertatea sunt pentru
artist ani de participare activ la lupt .
Sfâr itul r zboiului nu-i aduce lini tea lui Goya. Prigonit de
Inchizi ie, îndurerat de moartea so iei, r mas cu un singur fiu, m cinat
de singur tate, boal i b trâne e, Goya p se te ara i se stabile te
la Bordeaux, în Fran a. Paleta artistului începe s se lumineze. Este
interesat de litografie, frecventeaz cercurile arti tilor exila i, particip
cu vioiciune la dispute, observ cu interes spectacolul str zii.
Se stinge din via la 16 aprilie 1828, iar ast zi r
ele sale
rinte ti se afl sub cupola bisericii San Antonio de la Florida.
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(membru USR)

Motto: „La haine de la philosophie est toujours suspecte: on dirait qu’on ne se
pardonne pas de n’avoir pas été philosophe, et, pour masquer ce regret, ou cette
incapacité, on malmène ceux qui, moin scrupuleux ou plus doués, eurent la chance
d’edifier ce petit univers invraisemblable qu’est une doctrine philosophique bien
articulée.” (Cioran, Oeuvres, 1995, pp.1567-1588).

Bilet pentru mormântul lui Sartre. Fals abandonare a filozofiei. Impostur
lingvistic la Foucault. Un histrion vesel hamletizând în momente de real
disperare. Nimeni nu tia s admire cum tia Cioran. Pascal, «un sceptic
înc
ânat s cread ». Pascal versus Heidegger. «Empechez-moi, Seigneur,
de succomber à ce Feu!». Numai un spirit religios îl poate în elege pe Cioran.
Dup ultima vizit pe care filozoful Constantin Noica i-o f cuse
la Monaco, George S ndulescu i-a amintit c unchiul s u Noica îi
spusese despre Emil Cioran c e singurul om care nu „face
impostur ”, nu vorbe te despre lucrurile pe care nu le st pâne te,
întotdeauna Cioran a tiut mai mult (1) decât a etalat verbal sau în
scris (Noica Anthology). În jurnalele de tain ale lui Emil Cioran
publicate de Simone Boué la Gallimard g sim o nota ie despre „Papa
existen iali tilor” pe care el îl considera lipsit de profunzime: „Ce
qui me gêne chez Sartre c’est qu’il veut toujours tre ce qu’il n’est
pas” (Cioran, Cahiers. 1957-1972, Gallimard, Paris, 1997; Avantpropos de Simone Boué, p. 489). Mai afl m i observa ia ( inând de
domeniul „gândirii desf urate” la care Cioran ar fi renun at de mult,
dac ar fi s ne lu m dup ni te afirma ii ale sale în care punea
aforistica, gândirea condensat , deasupra filozofiei care necesit
argumentarea ideilor): „J. P. Sartre écrit sur la mort: la non-valeur
la plus absolue. La formule est fausse également quant au fond et
à la forme. On ne peut pas dire: le plus absolu; c’est comme on
disait: le plus infini. Quant à dire que la mort est une non-valeur
c’est une pure absurdité” (p. 507). Simone Boué î i amintea c la
moartea lui Sartre - cel cu „mâinile murdare” (Les mains sales), cum
scria Horia Stamatu în rev. „Punta Europea” (Madrid, nr.1/1956, pp.
9-21, www.filosofia.org/hem/dep/pun/ta001009.htm) despre figura
discutabil a ra ionalistului francez sus inut de Moscova -, ar fi vrut
i Cioran s pun (printre multele coroane depuse la mormântul lui J.
P. Sartre) un mic bilet pe care s scrie doar atât: „Mul umesc”, iar la
semn tur s treac „Moscova”.
În Caietele din perioada 1957-1972, Emil Cioran noteaz rolul
avut de lectura lui estov în decizia sa de a renun a la filozofie
(„Chestov m’a libéré de la philosophie”, 7 mart. 1967). Spre sfâr itul
vie ii credea c trebuie s începi cu filozofia, apoi s te desprinzi de
ea, tinzând c tre adev ratul scop al filozofiei care este în elepciunea
(Convorbiri, Bucure ti, 1993, p. 254). La Heidegger i-ar fi pl cut
latura kierkegaardian , nu cea husserlian (op. cit., p. 25). De i
Husserl (audiat de Nae Ionescu) nutrea convingerea c fenomenologia ar face problematic diferen a dintre ra iune i credin . Poate

cu gândul la Blaga i la Heidegger (citi i când erau în mare vog , prin
anii treizeci), într-o conversa ie din 1982 Cioran întâi accept c exist
termeni noi din filozofie cu darul de a revela aspecte necunoscute
ale realit ii, apoi semnaleaz riscul dep rt rii de realitate pe care o
atrage dup sine tehnicizarea limbajului filozofic practicat în exces.
Ceea ce nu înseamn c încetase a pre ui vreuna din cele dou c i
(filozofia i arta cuvântului) pe care mersese el însu i în c utarea
realit ii ultime pe care a experimentat-o în câteva momente de gra ie.
Ca i pentru Nae Ionescu, pentru Cioran filozofia era, mai presus de
orice, „experien personal ”, tr ire nemijlocit .
La treizeci itrei de ani îi scria faimosului autor al Cenzurii
transcendente c este într-atât de cucerit de „o pasiune profetic de
Vechi Testament” încât î i simte umbrit bucuria pentru idei filozofice
noi. Incapabil de a uita de sine, odat intrat pe t râmul ideilor î i
percepe în mod fatal prezen a subiectiv . De aceea lumea ideilor ar fi
ajuns s -i trezeasc melancolii în loc s -i lumineze gândirea (Cioran
tre Lucian Blaga, 1iunie 1934, Muenchen). La aptezeci apte de
ani Cioran îi decriptase Sylviei Jaudeau a a-zisa lui renun are la
filozofie ca urmare a imposibilit ii de a g si la Kant urma vreunei
sl biciuni omene ti. Mai târziu aceast idee cap un aspect mai
tran ant: to i profesorii universitari de filozofie ar fi „pl ti i ca s fie
impersonali” (1992).
Citind în prim vara anului 1967 o Arheologie a tiin elor umane
(carte de succes analizat în 1988 de studen ii belgieni la un seminar
special), „pesimistul de serviciu al unei lumi în declin” (cum îl catalogase Petre
ea, bunul s u prieten din România) se distreaz pe
seama lui Michel Foucault observând cum acest filozof modern inea
i epateze auditoriul ( i cititorii) cu expresia „finitude anthropologique” ori ce câte ori ataca în Les mots et les choses (1966) problema
nimicniciei omului („misere de l’homme”, precizeaz Cioran). Autorul
derii în timp (La chute dans le temps, Gallimard, Paris, 1964), titlu
care trimite la gândirea lui Nae Ionescu (2), remarc citindu-l pe
Foucault (profesor universitar r pus de SIDA în 1984, la 58 de ani)
dintre toate imposturile, cea mai rea este cea a limbajului (3).
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Pentru c o asemenea impostur este imperceptibil „abrutiza ilor
vremurilor noastre” (Cioran). Apoi i-a amintit probabil de faimoasele
prelegeri ale lui Nae Ionescu (4), pe care îl mai înso ea la cursuri f
-i fie asistent, fascinat de naturale ea cu care acesta expunea ideile
cele mai subtile într-o româneasc pe în elesul tuturor (În Trecut-au
anii, Virgil Ierunca notase cum odat Emil Cioran i-a vorbit cu o
verv de zile mari, ore în ir, despre profesorul Nae Ionescu). Dup
lectura c ii lui Foucault, Cioran imagineaz (cu umor sub ire) mizeriile
i ostracizarea la care ar fi supus un filozof occidental care ar îndr zni
foloseasc limbajul curent: Abandonarea imposturii lingvistice
i-ar putea servi acelui nefericit drept bun prilej de a pricepe „finitudinea antropologic ” pe propria-i piele (Cioran, Cahiers, 1997, p.502).
În form aforistic , spusese într-un interviu c „societatea nu-l iart
pe omul liber” (Oeuvres, 1995, p.1774). Observând succesul imens
pe care l-a avut cu Ecartèlement (1979), volum pe care-l considera
„mai pu in bun decât celelalte”, Cioran îi scria fratelui s u c s-ar
întoarce la filozofie dac n-ar fi a a de b trân, întrucât filozofia „are
cel pu in scuza de a fi inaccesibil ziari tilor i gospodinelor” (Cioran,
25 noiembrie 1979).
Simone Boué, de care Cioran (1911-1995) s-a îndr gostit în 1942
i cu care a fost împreun pân la sfâr it, spunea în 1996 (http://
dodille.fr/Etudes/?p=717) c Cioran era vesel, c nu era de loc sinistru
cum îl ar tau c ile sale... de metafizician „privat”, confiscat din
timp în timp de imaginea Apocalipsei „deja prezent în gândirea ce
înso te via a oamenilor” (Convorbiri, 1993, p.53). Genialul Petre
ea era de p rere c Cioran s-ar preface c e disperat (5), în timp ce
un alt vechi prieten, poetul Horia Stamatu (6), nota c este pesimistul
cu cel mai mult umor, din câ i pesimi ti a cunoscut vreodat . La
rândul s u, Cioran zisese într-un interviu din 1978 c are mul i prieteni
buni, la care ine enorm, c ci doar prin ei ajunge s i cunoasc propriile defecte (op. cit., p.39). Prin anii aizeci consemna într-unul din
multele lui caiete c în lume ar purta masca omului amabil cu cei din
jur: „Je joue dans le monde le brave type. L’affabilité est mon
masque. Il est vrai que j’en ai assez d’etre sinistre - ce que je suis
toujours quand je reste seul” (Cahiers, Gallimard, 1997, p. 261).
Însemnarea ne pare îns a fi doar pe jum tate adev rat , dac inem
seam de „ultimele” nout i despre sine pe care Cioran i le transmitea
dou decenii mai târziu profesorului Alexandru Mateescu Frâncu
(7), prieten din tinere e stabilit în America de Sud:
Paris, 22 juin 1989
„Mon cher ami,
Merci pour ta lettre et pour l’envoi de l’article qui Elle a
negligé de me faire parvenir. Le plus probable est qu’on s’est trompe
d’adresse. Quoi qu’il soit, a Rio on est plus à la page qu’à Paris.
On y est aussi plus jeune… Signe de vieillesse: il m’est impossible
de lire un roman, si remarquable soit’il. Par contre je dévore le
moindre livre de mémoires.
Un autre symptôme significatif, voir inquiétant: une fatigue
injustifiée, une impossibilité croissante de m’accrocher à la
moindre illusion. La lucidité excessive est un signe, inquiétant, de
même que la diminution de toute envie de voyager. Ce que,
heureusement, je n’ai pas perdu, c’est l’envie de rire. Quand elle
m’abandonnera, je savrai que je suis fichu. Je suis encore attache
à la langue allemande, donc ton élève peut me faire signe.
Cu prietenia de totdeauna,
Cioran”
Povestind cât s-a opus Cioran „în numele prieteniei” dintre el i
editor s i se fac un caiet la prestigioasa Editur L’Herne, a a cum
i se f cuse i lui Mircea Eliade în 1978, Constantin Tâcu observa c
„pentru Cioran prietenia era mai important decât rela iile sociale ori
profesionale” (vezi Cioran, 12 scrisori de pe culmile disper rii i
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alte texte, Cluj-Napoca, 1995, p. 125), f s b nuiasc adev rata
opinie a prietenului s u consemnat de acesta în jurnal: „Caietele
L’Herne au ceva funerar, te îngroap mai r u ca Nobelul”. Unui amic
plictisit de via , Cioran îi scrisese în 1981 c poate lua decizia de a
renun a la propria-i existen doar dac nu mai este în stare s râd .
Cât vreme mai poate s râd , s mai a tepte, „c ci râsul este o
victorie asupra vie ii i mor ii” (O convorbire cu Cioran, în rev.
„Via a româneasc ”, Bucure ti, Anul LXXXVI, nr.3/1991, p.102).
Scrisoarea c tre Alexandru Frâncu, precum i un asemenea sfat
dovedesc falsitatea histrionismului declarat în 1983, prin care, pe
motive de „pudoare sau ca mecanism de ap rare”, i-ar disimula
perfect adev rata stare sufleteasc (Convorbiri, 1993, p.87).
Un prieten exilat - care nu fusese „prea blând cu Cioran... pentru
câteva pagini despre Sfântul Pavel” din La tentation d’exister (1956)
-, consemnase c „un poem citit împreun cu Cioran e de zece ori mai
frumos, o bucat de muzic ascultat cu el e de zece ori mai aprins
de în elesuri. Cum admir el nu tie s admire nimeni. Iar eu pe acest
Cioran îl aud, mai înainte de orice, în tot ce scrie” (Nicu Caranica,
Nesuferitul exaltat, în rev. „Destin”, nr.15/1966, pp.116-121, text
cuprins de G. St nescu în vol. Emil Cioran în con tiin a contemporanilor s i, Ed. Criterion Publishing, 2007, pp.89-93.). Interesant
este c la citirea volumului Précis de décomposition (1949) i Claude
Mauriac a avut acuta senza ie de prezen a lui Cioran, dincolo de
„t cerea cuvintelor”. Dar la el autorul, în chip paradoxal, d dea o
lec ie de speran , ac ionând asupra cititorului („demn de Cioran”)
prin „principiul vaselor comunicante” (rev. „Secolul XX”, Bucure ti,
nr. 328-329-330).
De fapt buna dispozi ie nu exclude dispozi iile mai sumbre, nici
momentele de gravitate sau chiar de „har”, cum a fost momentul
când a notat c nu se simte în stare s -l ponegreasc pe Fiul „nominabil doar în monologul celui însingurat” (Cioran), probabil al
celui care îngân f -ncetare rug ciunea isihast . „Credin a e o
realitate necuprins i nu vom ti niciodat ce pierdere a suferit
omul când a încetat s se roage” (Cahiers, 1965). De la fratele s u
Aurel Cioran - chinuit f nici o vin doisprezece ani în „universit ile
lui Teohari Georgescu” (apud. Petre Pandrea) unde i-a fost dat i
sorei lui Cioran s fie „re inut ” pentru „re-educare” (conform cu
etica i morala comunist ) prin b taie, înfometare i frig patru ani
condamnarea nici unui proces -, s-a aflat c Emil Cioran a citit
Biblia de la un cap la altul de patru ori.
Dar e suficient s ne gândim cât îi era de drag Pascal pe care-l
considera un sceptic înc
ânat s cread , chiar „ag at de credin
cu disperare”, în condi iile în care Cioran considera scepticismul ca
„elegan a spaimei”. Despre cele trei zile petrecute în tinere e la
mân stire (foarte probabil la Mân stirea Sâmb ta de Sus din apropierea Sibiului) spusese urm toarele: „Je n’ai pas pasee dans ma vie
que trois jours dans un convent et je ne recommencerais pour rien
au monde une experience semblable”. În Convorbiri aminte te i de
„plictisul” monastic, cel care amenin tr irea duhovniceasc a c lurilor (p.89), precizând c mistica îl intereseaz mai mult decât
sfin enia, întrucât: „mistica e tensiune” (p.272). De mileniile existen ei
istorice, omul religios s-ar dispensa în momentele de extaz, in timp ce
„abrutiza ii vremurilor noastre” ignor istoria din prostie.
Ajuns la Paris pentru studii doctorale când în ar îi ap ruse
Lacrimi i sfin i, în memoriul pentru ob inerea bursei, Cioran se
ar ta captivat de extazul misticilor ca instrument de cunoa tere (la
Plotin i la Eckhart), preluând de la profesorul s u Nae Ionescu,
„unul din cei mai inteligen i oameni de pe planeta asta” (apud.
Alexandru Paleologu, rev. „Observatorul Cultural”, nr. 283/2005),
ideea „iubirii (mistice) ca instrument de cunoa tere” expus într-o
faimoas lec ie de deschidere. Influen at de prietenul s u Mircea
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Eliade, Cioran a fost la Paris un mare cititor de spiritualitate indian .
Poate de aceea contrapune existen ei neantul budhist, când se întreab dac nu cumva „existen a ne este exil”, adev rata patrie fiindune evadarea mistic din existen („neantul”).
La cincizeci ipatru de ani nota în jurnal c orice ar face, nu poate
cread în legi fizice i c „universul nu d inuie decât printr-o
interven ie supra-natural ... Il n’est rien que j’aime autant chez Pascal
que son dégoût des sciences... Il est incroyable à quel point je
pense à Pascal. Ses thèmes sont les miens, et ses tourments aussi.
Ce qu’il a du souffrir, si j’en juge d’ après moi!” (8). Decupând din
fundalul religios suferin a lucidit ii dezintegratoare, Ion Simu îl
pusese pe Cioran al turi de Bacovia (rev. „România literar , nr. 18,
12-18 mai 1993), pe care autorul
ii am girilor îl considera „poet
al plictisului moldav”, un plictis mai coroziv decât spleen-ul. Simu
imaginase cum poetul, dac ar fi fost consecvent cu sine, ar fi putut
semna Cartea am girilor izvorât i ea din abisul plictiselii. Criticul
literar n-a inut îns cont de laitmotivul lui Cioran dup care „tot ce
vine din religie i mistic e cople itor de profund” (Convorbiri,
p.272). În 1947 mistica era pus de Cioran pe al treilea loc, dup
metafizic i poezie (vezi scrisoarea c tre Aurel Cioran în vol. Scrisori
tre cei de-acas , Bucure ti, 1995, p. 43). În Demiurgul cel r u
(1969), - carte de inspira ie bogomilic „întrucâtva lugubr ” (Cioran
tre Aurel, 4 aprilie 1969), pe care spaniolii au interzis-o în 1974 ca
anticre tin -, Cioran (care prin 1937 citise un an întreg mistici i vie i
de sfin i) scrisese limpede c mântuirea nu îi este indiferent . Dac
ar fi sigur c îi este, ar fi de departe cel mai fericit om din lume.
Poate i cu gândul la entuziasmul pentru Pascal din eseurile
prietenului s u Octavian Vuia (discipol al lui Heidegger i autor al
volumului Reg sirea în Pascal i alte „analize” heideggeriene,
Ed. Jurnalul literar, Bucure ti, 1997, traduceri din francez de Caius
Vancea), Cioran s-a declarat împotriva punerii lui Pascal i Heidegger
„în aceea i oal ” (Aveux et anath mes). El, care avusese experien e
doar în afar sau dincolo de credin (v. Conversa ia cu Sylvie
Jaudeau), a avut în vedere atât raportarea diferit a celor doi la
domeniul religiei, cât i teama de a nu se încuraja astfel confuzia
dintre soarta singular a lui Pascal i profesiunea de filozof de catedr
a lui Heidegger, care nu e în elept, „ni prétend l’être” (3 apr. 1965,
Cahiers, p.279). Filozofului german îi repro a cel mai ades în area
limbajului peste rolul s u de vehicol, de instrument de comunicare a
ideii. „Admirându-l” pe Valery gândul i-a zburat c tre obsesia limbajului: «L’obsession du langage, toujours assez vive en France, n’y a
jamais été aussi virulente, et aussi stérilisante, qu’aujourd’hui: on
n’y est pas loin de promouvoir le moyen, l’intermédiaire de la pensée
en unique object de la pensée, voire en substitut de l’absolu, pour
ne pas dire de Dieu.» (9).
În 14 febr. 1967 Cioran noteaz c „La Prédestination me fascine,
autant qu’autre fois le Malheur. En réalité c’est le même mot. Ne
pouvoir être autre qu’on est. Je suis inchangeable, et j’en souffre à
chaque instant. Donnez-moi un autre moi-même!”(Cahiers, p.472).
Alt dat m rturise te c împrejur rile îl silesc s tot vorbeasc de
politic , de i pe el nu-l intereseaz propriu-zis decât problemele
religioase: „Ne m’intéressent que les questions religieuses, et les
circonstances font que je ne parle que de politique” (Cioran,
Cahiers, Gallimard,1997, p. 302). De foarte tân r el considerase
interesul pentru evenimentele petrecute în timp ca „expresie a unei
sterilit i a spiritului” (De la istorism la metafizic , în rev. „Calendarul”, 26 nov. 1932). Fiindc Cioran a devenit celebru în anii
târzii, prietenul s u Gabriel Matzneff i-a intitulat în 1987 un text
pentru num rul închinat lui Cioran de „Figaro Magazine”: Cioran,
l’immense écrivain que vous ne connaissez pas. Titlul s-a dovedit
potrivit pentru atacatorii lui Cioran (10) dispre uitori ai geniului
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victimei lor, prezen i îns la Colocviul Interna ional „Cioran” de la
Bucure ti (iunie 1996) unde Matzneff întâi a acceptat, apoi a refuzat
apar , tocmai din cauza unor asemenea prezen e. Lui Norbert
Dodile i-a scris c nu voia s se g seasc unde se afla i „specialista
în Cioran” Alexandra Laignel-Lavastine i c însu i „le mot spécialiste
aurait fait hurler de rire (ou de rage) le maître” (Gabriel Matzneff).
În 1988 Cioran i-a zis Sylviei Jaudeau c a avut la via a sa patru
extaze mistice (11). Unul se poate b nui în 1965 când în var aminte te
de acel 23 noiembrie tr it de Pascal, dup ce scrise: „Je suis dans un
état ou physiquement (sublinierea lui Cioran) je comprends qu’on
puisse transporter des montagnes - par delà toutes les métaphores
de la foi. Empêchez-moi, Seigneur, de succomber à ce Feu, à mon
feu ou au Tien - qui sait?” (16 mai 1965).
În 1966 Emil Cioran îi trimisese uneia dintre fiicele lui Mircea
Vulc nescu acea scrisoare a c rui text se rotunje te perfect într-un
eseu, început cu evocarea unei pilde ini iatice despre posibilitatea
de existen a unor suflete neîntinate de p catul str mo esc i
dezvoltat prin descrierea Gr dinii Raiului pornind de la o amintire
legat de prietenul s u Mircea Vulc nescu (12). Un an mai târziu
consemneaz c „numai un spirit religios îl poate în elege” (28
aug.1967). Din Caiete se mai poate citi m rturisirea: „J’ai cherché
l’absolu - point de doute la-dessou. Et plus je le cherchais, plus, par
dépit ne pouvoir y atteindre, je reculais vers la doute, (Cette
poursuite, il est étrange que je la mette en passé, alors qu’elle continue
dans exactement les même conditions qu’avant” (24 mai 1967, p.512).
În prim vara lui 1967 se pare c Cioran a mai avut un extaz mistic.
Aceasta trebuie s se fi întâmplat pe 28 martie 1967. Cioran camufleaz
oarecum tr irea bucuriei dumnezeie ti, lungind pasajul printr-o
disecare conceptual pe care o noteaz imediat dup misteriosul
text despre gra ia „venit nu se tie de unde” care ne confisc pentru
o or sau dou . În continuare Cioran teoretizeaz c bucuria ar veni
omului de la Dumnezeu iar triste ea de la demon. Apoi deplaseaz
ideea într-un registru doar aparent mai pu in grav, sesizând c tr irea
bucuriei îi d acesteia atâta substan i realitate încât îi vine s
cread în existen a lui Dumnezeu din pur recuno tin pentru
aceast bucurie atât de dens i atât de plin , „si divinement lourde,
qu’on ne peut pas la supporter sans une référence suprême” (p.490).
nuind c la traducerea în române te (13) asemenea nota ii vor
ta sensul dorit de un traduc tor lipsit de coard religioas , în
aceea i zi Cioran scrisese în caiet (p.489) c un text tradus înceteaz
fie al autorului. Era ceea ce notasem i eu citind frazele f sens
apar inându-i traduc torului Andrei Cornea i puse pe seama lui
Platon de Editura Humanitas (14). Ceva similar (dar mult mai pu in
grav) s-a v zut la republicarea textului ca „inedit” (15) scris de Emil
Cioran despre Noica. În 1987 Cioran rotunjise eseul s u (Bref portrait
de Dinu Noica) despre lipsa de modestie a filozofului Constantin
Noica în jurul observa iei dup care „la modestie profonde ne laisse
pas de traces, elle est incompatible avec la création de quelque
ordre soit-elle”. Textul, citit la Radio „Europa Liber ” de Monica
Lovinescu dup trecerea lui Noica în lumea celor drep i, cuprindea
fraza: „De même qu’on ne peut pas imaginer un saint désappointé,
de même on ne se peut figurer un GRAND philosophe modeste”. La
traducerea publicat în nr.19/2013 al „României literare”, adjectivul
MARE a fost l sat de-o parte, de ca i cum Emil Cioran nu l-ar fi
considerat astfel pe filozoful Noica, despre care era convins c s-a
retras din lume (16) ca s-o cucereasc de la distan . Exact ceea
cuse însu i Cioran, retr gându-se din fa a avalan ei de premii
literare, spre a cuceri pe veci t râmul literar.
Note i considera ii marginale:
(1). C-tin Tâcu remarc i el c Cioran „î i ascunde cuno tin ele”.
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Editorul parizian pune acest lucru pe seama pudorii, elegan ei sau
chiar a scepticismului s u (C. Tacou în vol.: Cioran, 12 scrisori de pe
culmile disper rii, Cluj-Napoca, 1995, p. 123).
(2). Vezi capitolele despre „C derea în timp” în vol.: Isabela VasiliuScraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica si în dubla ei înf are,
Ed. Star Tipp, Slobozia, 2000, http://www.isabelavs.go.ro/Nae_
Ionescu/CUPRINS.html, precum si cele scrise despre Cioran în capitolul Isabela Vasiliu-Scraba, «Ideile -un decor variabil în opera
lui Emil Cioran», http://www.isabelavs.go.ro/Discip/CAP8.html,
din volumul bilingv ce se g se te în mari biblioteci europene si
americane: În labirintul r sfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii
i: Petre
ea, Emil Cioran, C. Noica, Mircea Eliade, Mircea
Vulc nescu i Vasile B ncil , Editura Star Tipp, Slobozia, 2000,
pp.36-56, sau la http://www.isabelavs.go.ro/Discip/discip.html. Pe 4
febr. 1937, dup câteva conferin e la Var ovia i Lemberg, Nae
Ionescu vorbe te studen ilor s i bucure teni despre unitatea fiin ei
(/existen ei) perceput în actul credin ei religioase, referindu-se la
gândirea a c rui obiect, prin nemijlocit tr ire, devine îns i existen a
(sau unul) despre care „nu se poate spune nimic nefiind nici o
categorie deasupra ei” (Tratat de metafizic , 1936-1937, p.99; Anton
Dumitriu, Istoria logicii, 1975, p. 149, precum i Isabela VasiliuScraba, Unitatea fiin ei. Un obscur pasaj din discursul platonic
asupra «unului» i considera iile lui Nae Ionescu despre «nimic»,
în rev. „Asachi”, Piatra Neam , Anul IX, nr. 138, august 2000, p. 5-6,
sau http://www.scribd.com/doc/215193316/Isabela-Vasiliu-ScrabaParmenide-NaeIonescu ). Aceast prelegere din 4 februarie 1937 a
fost pus de Viorel Cernica (vezi Studii de istorie a filozofiei
române ti, vol. VII, Ed. Academiei, 2012) în leg tur cu unele pasaje
din Demiurgul cel r u. Din p cate îns , el a citat din Tratat de
metafizic , 1936-1937 exact acel pasaj (p.97) ce con inea o eroare,
a o semnala: Pentru cuvântul „logic”, editorul Marin Diaconu
pusese „ilogic” (p.97), încurcând borcanele cum mai f cuse ceva
mai înainte la p. 95 când în loc de cuvântul „subiect” a pus în mod
gre it: „obiect”.
(3). Fa de „impostura lingvistic ” a unui profesor de la College de
France în spatele c reia s-ar ascunde o pre iozitate ridicol (care-i
face c ile greu de citit), la micu ul Institut de Istoria Religiilor din
Bucure ti improprietatea termenilor divulg incultura filozofic .
Evenimentul major al prim verii anului 2013, dac ne lu m dup
„Evenimentul zilei”, ar fi fost acela c istoria religiilor coordonat de
cronicarul plastic Andrei Ple u (a c rui tez de doctorat în istoria
artei nu interesase în 2006 editurile franceze solicitate de Radu
Portocal în calitate de director ICR-Paris) a produs primul masterat.
Articolul postat pe 3 aprilie 2013 o citeaz pe conduc toarea masteratului-eveniment explicând c prin „studiul aplicat al religiei”
asezonat (adic „în dialog”) cu „metodele de investigare cele mai
recente din tiin ” s-ar ajunge la o... salat (ceva vizibil si descriptibil) mistic (indescriptibil ). În fapt, ea a denumit salata mistic
prin termeni ceva mai impozan i: I-a zis „fenomenologie a min ii”,
s -i treac prin cap c „mintea” e ceva care nu apare (ceva ce nu
este „fenomen”). Iar afirma ia specialistei dup care Mircea Eliade ar
fi fost interesat de „fenomenologia min ii” este, desigur, de o prostie
fenomenal (i.e. vizibil de la o po ). I. D. Sârbu (fost de inut
politic opt ani f
nici o vin , întâi student i apoi apropiat al
filozofului Lucian Blaga) observase c „prostia cea mai modern e
legat de putere, de bibliografie la zi, de titluri i patalamale” (Adio
Europa!). Anticii, cu doctrinele lor „impregnate de misticism” (Emil
Cioran), f ceau din mintea omeneasc un derivat al lumii inteligibile.
i nici m car phiolosophia garrula (dup expresia lui Anton Dumitriu) a vremurilor noastre n-a încercat s -i defineasc esen a, s -i
schi eze „fenomenologia”.
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(4). În iunie 1990 Cioran era înregistrat (vezi Radu Portocal , Cioran:
Sfâr itul furat, în vol. Emil Cioran în con tiin a contemporanilor
din exil, Bucure ti, Criterion Publishing, 2007, p. 257-262) spunând c
îi este imposibil s i imagineze o universitate f Nae Ionescu (vezi
vol.: Nae Ionescu în con tiin a contemporanilor s i. Cresto-ma ie de
G. St nescu, Bucure ti, Criterion Publishing, 1998, p.116-120).
(5). La vremea când Petre
ea (care f cuse nevinovat 13 ani de
deten ie politic , pedepsit retroactiv pentru fapte care la data s vâr irii nu constituiau infrac iuni) era h ituit de Securitate, Emil
Cioran î i amintea de el într-o scrisoare c tre Noica. Pe 13 iulie 1970
el îi povestea lui Noica de anii când, bursier la Berlin fiind, s-a întâlnit
cu Petre
ea, cu care, într-un grup de prieteni, va concepe în 1935
Manifestul Revolu iei Na ionale (recenzat de D.C. Amz r în
„Vestitorii”, an I, nr. 4/1936), pe care nu numai c nu l-a semnat, dar
chiar i-a repro at lui
ea c i pune semn tura al turi de „Ioan
Cr ciunel i Ghe. Tite” (Cioran). În anul când, prin Rostirea filozofic
româneasc (Ed. tiin ific , Bucure ti, 1970), Noica repunea în
circula ie dup un sfert de secol idei ale filozofului Mircea Vulc nescu
(nume pe atunci absolut interzis de cenzura comunist ), Cioran i-a
amintit de greutatea pe care a avut-o la Berlin s vorbeasc din nou
germana, dup „blocarea” i „sufocarea” limbii lui Goethe prin „limba
noastr vorbit cu verva savant ” a lui
ea (Cioran c tre Noica în
vol. Scrisori c tre cei de-acas , Bucure ti, 1995).
(6). Vezi Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul na terii poetului
Horia Stamatu. Ciud enii post-comuniste, în rev. „Acolada” (Satu
Mare), 9/2012, p.19, sau http://www.isabelavs.go.ro/Articole/
IsabelaVS-Centenar6%20Horia%20Stamatu.htm.
(7). Despre jurnalistul i Profesorul Univ. Dr. Alexandru Mateescu
Francu (12 iun.1914 - 4 iul. 2013), distins de pre edintele Emil
Constantinescu i premierul Mugur Is rescu cu „Ordinul na ional
pentru merit” (Monitorul Oficial, Nr.648/ 12 dec. 2000), vezi Adrian
Irvin Rozei, L’amitie d’un grand homme est un bienfait des dieux;
http://ro.altermedia.info/cultura/lamitie-dun-grand-homme-est-unbienfait-des-dieux_7159.html precum si înregistrarea mea din 18 mai
2012 de la Universitatea din Alba Iulia http://www.youtube.com/
watch?v=w0O_gLroSCk.
(8).Cioran, Cahiers, Gallimard, Paris, 1997.
(9).Cioran, Oeuvres, Gallimard, Paris, 1995, p.1571.
(10). Alexandru Paleologu (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Un c ut tor
de în elepciune discret: Al. Paleologu, în rev. „ContemporanulIdeea European ”, ian. 2006, sau http://www.isabelavs.go.ro/
Articole/paleolo.html ) spunea c Cioran este „un mare artist al prozei
franceze” i c „numai idio ii gândesc politice te mereu”. Volumele
despre uitarea fascismului sunt „c i cretine” ale unor autoare (Marta
Petreu sau Alexandra Laignel-Lavastine) care- i închipuie ca „asta e
problema omenirii, s nu uite fascismul” (Al. Paleologu în rev.
„Observatorul Cultural”, nr. 283/2005).
(11). Cioran, Entretiens, Gallimard, Paris, 1995, 336 p., cuprinzând 20
de dialoguri.
(12). În volumul cuprinzând scrisoarea lui Cioran din 1966 (în
traducerea Margaretei Ioana Vulc nescu, so ia filozofului), scrisoarea
apare cenzurat , mania de a t ia pasaje din textele marilor personalit i
fiind permanent încurajat în comunism (vezi Mircea Vulc nescu,
Ultimul cuvânt, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1992, p.165-167). În cartea
scoas de fosta Editur „Politic ” întâi a fost cenzurat povestea
hasidic despre Adam i pomul cunoa terii. În ea se zice c atunci
când primul om cuprinzând în el sufletele tuturor oamenilor s-a
apropiat de pomul cunoa terii binelui i r ului, sufletul lui Ball-ShewTov s-ar fi desprins i a a s-a întâmplat c numai acest suflet nu a
luat parte la p catul primordial. Odat cu îndep rtarea micii povestiri
hasidice a disp rut i baza pe care Emil Cioran a în at structura
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ideatic a eseului s u, pornit de la premiza c nu to i oamenii sunt
urma ii lui Adam de dup c derea în p cat i c , într-un mod cu totul
excep ional, este posibil - cum spune povestea hasidic - s fi r mas
în rai un suflet neprih nit. Din compararea scrisorii mutilat de
Humanitas cu originalul francez inclus la sfâr itul unui volum de
Mircea Vulcanescu scos în anul 2000 de Editura Crater a d-lui Ion
Papuc (v. Ultimul Cuvânt, 2000, edi ie îngrijit de Mariuca Vulc nescu) se mai observ cenzurarea pasajului în care Emil Cioran îl
înf eaz pe Mircea Vulc nescu în Parcul Versailles. Prin 1939, cu
ocazia unei plimb ri în oaza de verdea a acestui parc, Mircea
Vulc nescu ar fi f cut o inedit teorie a Paradisului. Lui Cioran
expunerea prietenului s u i-a p rut memorabil . Astfel c la un sfert
de veac si-a amintit de ideea vulc nescian a faliei metafizice pe care
o implic Raiul, falie care-l face s semene unei monade cu o singur
fereastr spre Dumnezeu. Or fereastra Raiului de care vorbise atunci
Mircea Vulc nescu n-ar fi putut fi tiut decât de cei ale i. Ea ar fi
fost - ca s spunem a a -, dovada de net duit c Vulc nescu tia
despre Paradis lucruri pe care altii n-aveau cum s le tie. (v. Isabela
Vasiliu-Scraba, Emil Cioran proph te de la vraie sainteté ( propos
de Mircea Vulc nescu, în rev. „Origini. Romanian Roots”, vol. XV,
Jul.-Dec. 2011, pp.22-25; în române te în rev. „Acolada” (Satu Mare),
5/2011, p.25 ; sau http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IVSCioranColocviu5a.htm .
(13). Iat dou traduceri „tr toare” (tradutorre=traditore) puse pe
pia de G. Liiceanu prin Ed. Humanitas: Când Cioran zice în 1972 c
rin ii i-au fost deporta i de administra ia ungar la vremea „R zboiului pentru întregirea neamului” (M. Vulc nescu în Enciclopedia
României, vol. I, Statul, Bucure ti, Imprimeria Na ional , 1938; fi
re-editat de I. Opri an la Ed. Saeculum I.O., Bucure ti, 1999), F.
Schanz-Pandelescu traduce transporta i (Cioran, Convorbiri, Ed.
Humanitas, 1993, p. 7), ceea ce este oricum mai bine decât „teleghida i”, „teleporta i” sau „transgresa i”. În Demiurgul cel r u (2006,
p. 140), subliniind falsitatea i vulgaritatea modernilor încrâncena i
care „veulent que la raison soit tout prix partisane”, anticul Homer
îi apare mult mai civilizat în m sura în care î i permitea luxul
obiectivit ii: „ une époque tardive comme la notre, il n’y a plus de
place que pour l’attitude” (Oeuvres, p. 1248). Ideea cioranian c
pasiuni joase îi determin pe moderni s nu lase loc decât pref toriei i partizanatului apare distorsionat de Emanoil Marcu prin
urm toarea traducere de tip „furculision”: „într-o epoc târzie ca a
noastr , nu mai e loc decât pentru atitudine” [probabil ceva de domeniul eticii comuniste care cerea tovar ilor s ia atitudine împotriva
du manului de clas ]. Gândindu-se la milioanele de români care în
temni ele comuniste continuau dup r zboi „ciclul suferin elor”, Virgil
Ierunca noteaz „prostitu ia intelectual ” a „modernului” J. P. Sartre
ruia „nu i se cere decât o informa ie obiectiv . Dar el d dovad de
ipocrizii i amnezii inexplicabile” (Trecut-au anii... Jurnal 1949-1951,
Bucure ti, 2000).
(14). Vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Noica printre oamenii mici si mari
ai culturii noastre, la 25 de ani de la moarte, în rev. „Acolada”
(Satu Mare), 2/2012, p.19; sau http://www.isabelavs.go.ro/Articole/
IsabelaVS-25aniNoica4.htm. Sensibil la dimensiunea religioas a lui
Cioran, un bun traduc tor se dovede te a fi Andrei Brezianu: „Personal cred c religia merge mult mai în adâncime decât orice alt
reflec ie a spiritului uman i c adev rata viziune a vie ii este religioas . Omul care n-a trecut prin religie i care nu a cunoscut tenta ia
religioas este un om vid”. (Cioran în vol.: Convorbiri cu Cioran,
Bucure ti, 1993, p. 234).
(15). Vezi articolul jurnalistului I. Spânu postat în 5 iunie în „Cotidianul” despre revista „România literar ” care „renun la origina-
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litate” i public texte care au mai fost publicate http://www.
cotidianul.ro/nicolae-manolescu-publica-un-text-inedit-care-a-maifost-publicat-de-doua-ori-215100/. Expresia „renun la originalitate”
am citat-o din textul unei clujence care scria c Revista „Tribuna” ar
„renun a la originalitate”, text on-line cu „particularitatea” c exact
ceea ce era prezentat în prima parte a articolului ca indiciu al lipsei de
originalitate, în final era inf at drept o practic uzual a revistei
„Observatorul Cultural” care i ea „renun la originalitate”. Or tocmai
revista bucure tean era dat drept model demn de urmat la Cluj.
Referitor la sporirea calit ii unui text mai elaborat (situa ie neobservat de confuza autoare la citirea „Tribunei” scoas de dl M.
Arman), se tie c Mircea Eliade (pe când coordona cele 16 volume
ale Enciclopediei Religiilor ap rut în SUA in 1987) v zând num rul
sporit de cuvinte la pu inele fi e pe care i le d duse tân rului Culianu
le scrie, l-a trecut drept autor si pe cel care îmbun ise calitatea
textului compilat de Culianu. De aceea fi ele profesorului de român
de la Groningen apar în general cu dubl semn tur : Culianu i Cicerone Poghirc, mai in tem cu istoria religiilor decât I.P. Culianu, „un
peu ‘securist’ sur les bords” (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Himera
colii de la P ltini ”, http://www.scribd.com/doc/45916589/
Isabela-Vasiliu-Scraba-Himera-%E2%80%9CScolii-de-laPaltinis%E2%80%9D-ironizata-de-Noica i Himera discipolatului
de la P ltini , prilej de ironie din partea lui Noica http://www.
s c ri b d . c o m / d o c / 1 6 4 9 0 8 9 3 1/ I s a be l a - Va s i l i u- S c r ab a PatinisHimeric-2 ). În 21 iulie 1977 Culianu îl informa într-un post
scriptum pe marele istoric al religiilor c i-a cenzurat interviul luat la
Chicago în mai 1975 unde ajunsese cu sprijinul (inclusiv financiar) al
profesorului Eliade. Tân rul de 27 de ani modificase urm toarea
afirma ie a lui Eliade: „comunismul este o lume dominat nu atât de
marxism cât de poli ia secret ”. Ce nu-i pl cuse? Desigur, întregul
con inut: Atât constatarea terorii ideologice: „am eliminat cu totul
marxismul” îi scria I.P. Culianu, fost membru PCR încadrat în „domeniul
ideologic” prin postul de la revista Secolul XX (primit înainte de
plecarea în Italia), cât i eviden ierea ponderii Securit ii (a poli iei
secrete), a c rei teroare dep ea în comunism teroarea ideologiei
unice. In anul când faimosul istoric al religiilor fusese ales membru al
Academiei Belgiene (pe 19 febr. 1977), asistentul de român de la
Groningen (care inea în secret leg tura cu securi tii de la „controlul
secret”, trimi ându-le chiar i în anul 1985 note informative despre
academicianul Eliade, vezi Mircea Eliade în arhiva Securit ii, Ed.
Mica Valahie, Bucure ti, 2008, p.230-233) i-a scris c i-a „permis s
înlocuiasc fraza cu controlul secret i s elimine cu totul marxismul”
(I. P. Culianu c tre Eliade, 21 iulie 1977).
(16). Vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Pelerinaj la P ltini ul lui Noica,
sau http://www.isabelavs.go.ro/Articole/inculturaPaltinis6.htm.

Goya - Viscol

16

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Anul V, nr. 4(44)/2014

Corneliu LEU
(membru USR)

În leg tur cu toate nemul umirile ce
bufnesc de câte ori vreun act - mai mult
sau mai pu in oficial, dar provenind de la un
oficial al Uniunii Europene - ne plaseaz în
câte o categorie a doua, ca pe un fel de second-hand european, la limesul aspira iei ( i
drepturilor) politice ale continentului v zut
în unitatea sa, tot de atâtea ori, cât se poate
de clar, am afirmat c reac iile noastre nu
apar in acelui curent care s-a dovedit ca eurosceptic. Ci, dimpotriv , e vorba de reac ia
fireasc a unei gândiri na ionale care aspir
cu toate sim mintele sale spre europenism
iar, dac se revolt , se revolt împotriva acelor persoane i acelor fapte care provoac
euroscepticismul!... Împotriva celor care, înc
mina i de vreun egocentrism na ional cu tendin e de superioritate, nu- i dau seama c ,
eludând criteriile unei democra ii reale i ale
unui respect personalist pus la baza rela iilor
interna ionale, impunând diferen ieri ce amintesc de regretabile n ravuri de superioritate
statal , submineaz chiar organismul comunitar european pe care au preten ia c îl conduc.
Din acest punct de vedere, pozi ia mea
nu este eurosceptic , ci doar una de în elegere a euroscepticilor care iau aceast pozi ie,
dar nu cu anumite tendin e de egoism statal
în pragmatica intereselor, precum i acei lideri
europeni care nemul umesc. Ci doar a acelor
eurosceptici care i-au dorit slujirea unei
doctrine unitare comunitare, îns î i dau
seama c unele m suri i tendin e, atât în
planul vie ii materiale cât i a drepturilor
sociale, nu au destul sinceritate spre a servi
întreaga popula ie a continentului.
Asta trebuie s o spunem r spicat. Pentru
exist în conclavul european pozi ii care
înclin sau, oricum, chiar dac nu se exprim
preferen ial, con in premise spre încurajarea unor elemente de domina ie între guvern ri. Exist ca atare i nu este cazul aici
vin eu s dau exemple în aceast direc ie
de vreme ce fenomenul de euroscepticism a
ap rut în chiar interiorul organismelor Uni-

unii. A a c m mul umesc s amintesc unele
afirma ii care pretind c îns i moneda unic
Euro are mai multe afinit i decât ar trebui cu
Deutsche-Bank i c experien a implement rii
ei chiar în orice ar dintre cele mai occidentale (nu mai vorbim de cele la care se
încearc acum o oxigenare artificial i nici
nu ne gândim la turbulen ele pe care le-ar
putea aduce s ciei altora), a avut uneori
rezultate împov toare, dac nu chiar devastatoare pentru anumite economii sau
anumite categorii sociale.
Pe asemenea criterii, acum, în prag de noi
alegeri europene, în fa a apropiatului bilan
pe care va trebui s -l fac cel mai perdant i
mai superficial dintre Parlamentele care s-au
perindat la Strassbourg i Bruxelles, în fa a
multor m suri nesigure i redundante care
au caracterizat legislatura ce se încheie, cred
e momentul s formul m cu to ii, limpede
i cinstit, ce a tept m de la viitoarea legislatur continental . S ne direc ion m sufragiul, f
obliga ii ascunse i f
oportunisme, ca un adev rat corp electoral al Continentului care vine s i exprime civic op iunile cu certitudinea egalit ii fiec rui vot
exprimat, indiferent unde a fost exprimat,
dac e vorba de actul de op iune la care subscriem în calitate de cet eni europeni. Adic
fie el, votul nostru european, depus într-o
urn din Metz-Moselle, ca s dau prioritate
marii prietenii europene bazate pe Alsacia i
Lorena, sau prin preajm , la Nancy, ori Bonn;
fie el depus la Liege sau Luxembourg, ca s
recunoa tem de unde provin cei mai buni
(dar i cei mai mul i i mai bine hr ni i!)
func ionari europeni; fie c ne referim la votul
care vine cu tradi ia cultural a unor centre
precum Heidelberg, Sorbona, Praga i chiar
Cluj, fie c ne referim la urnele din zone viticole ca la Porto, la Chianti, la Gâmza bulreasc sau la zaib rul B ile tean; fie c
lu m locuri istorice de lupt ca Waterloo,
Navarone, linia Maginot, M
ti, Banska
Bistri a, locuri turistice din Baden-Baden, din

Cipru, din Malta ori de pe Valea Prahovei,
sau chiar i locuri r u famate din ast zi mutata Rue des Charbonniers, Pigalle, St.Pauli,
ateniana strad Boucourestiou sau oseaua
de centur a Ploie tilor (c i acolo se voteaz
la fel de democratic!), el, votul, s aib aceea i valoare i aceea i înc rc tur de voin
civic , spre binele popula iei Europei!
Pentru c , dac st m i ne gândim bine la
aleg torul nostru a teptat în mai s i dea
votul european, întrebându-ne ce tie el despre entitatea parlamentar pentru care voteaz , m tem c i va aminti doar m surile
coercitive ale pazei grani elor pentru care nu
suntem în Shengen i, mai degrab , pe cele
restrictive ale accizelor la carburan i, sigiliilor
pe cazanele de uic , faliment rii micilor produc tori de lapte de la v cu e autohtone;
ale restaurantelor care nu mai au voie la oliviere i la bicarbonat în mititei, ale referendumurilor a c ror gravitate nu e perceput , a
timor rii unor cre tini cu frica de Dumnezeu,
nu neap rat de preten iile îndrept ite ale
inverti ilor, ci de prea marea aten ie care se
acestora în defavoarea normalit ii.
Precum i, vorba recent a Guvernatorului
ncii Na ionale: riscul de a ajunge la o moned unic a c rei valoare confer ranului
român 80 de euro pensie; adic , nu mult
peste abonamentul de metrou al convivului
u la petrecerea acestei vie i, dar care tr ie te în ri occidentale.
Or, când ajungi la un sufragiu universal
de aceast ampl dimensiune, care trebuie
consolideze europeanului con tiin a c
Patria Unic a continentului s u îi ofer certitudini pentru care merit s lupte i chiar
se sacrifice ca s i-o apere (acesta este,
doar, i nu altul, sensul votului pe care-l dai
pentru o guvernare care tii c te reprezint !),
atunci trebuie i s tii ce aperi, sau pentru
ce lup i... C doar n-o fi prost omul s lupte
pentru m surile restrictive, oricât de în elepte
ar fi ele!!!...
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Avem, ca revers al medaliei, exemplul recent chiar al unor orânduiri foarte discutabile,
dac nu condamnabile, cum ar fi acum disruta Jamahirie a lui Gaddafi. Dictatorul a
avut sus inere pân în ultima zi i, dac n-ar
fi deranjat anumite interese confesionale, ar
fi fost mai greu de d râmat. Fiindc partea
de popula ie care-l sus inea tia clar c , de
pe urma bunului comun pe care li-l administra
acel regim dictatorial, aveau electricitatea,
spitalele i înv mântul absolut gratuite, nu
existau impozite pe imobile i locuin e, iar
creditele erau f dobând ; falsificarea medicamentelor se pedepsea cu moartea, automobilele erau vândute la pre de fabric , iar
litrul de benzin costa 0,14 $. Posibil s fie
vorba i de unele abera ii, impuse artificial;
dar ne mai pas asta când noi, în deplin democra ie european , privim cum ni se duce
bunul comun pe alte direc ii, f folos pentru
cet enii care-i sunt proprietarii de drept, la
un mod nu numai speculativ, pe care legile
pie ei libere îl accept cu jum tate de gur ;
ci de-a dreptul sub semnul speculei ilicite,
cea universal penal , care e i mama i sora
i urma a corup iei, putând veni din toate
aceste direc ii?!
O asemenea întrebare dur i regretabil
se leag de motivarea votului pe care-l d m.
Fie el i pentru Europa. Ea se conjug cu
sensul interogativ grav i nu caragialesc: „Eu
pentru ce votez?!... C doar n-o s ni se spuacuma c vot m pentru a ni se l sa mititeii
legali în Europa, sau pentru c au recunoscut
brevetul cârna ilor de aceea i sorginte cu
Doamna Udrea!... Omul voteaz pentru un
crez, pentru un interes, sau pentru c se rese te reprezentat printr-un program de guvernare, a a c avem dreptul s ne întreb m
cum ne reg sim în programele europene
pentru care vot m. Poate Europa aduce o
urare substan ial i rapid a împov rilor
noastre, sau o garantare a nivelului de trai?
... Dac spunem c da, am vrea s vedem un
program concret de m suri în acest sens. Sau,
dac nu pe un domeniu atât de larg, m car
pe unul mai restrâns, mai limitat, cum ar fi
chiar i cel m runt al proiectului de a se pl ti
pentru celulare un singur abonament european. Da, a a ceva concret i la obiect, dar
mai încurajator pentru nevoile noastre decât
telefonul. Orice: o ieftinire de benzin , de
produse industriale sau de medicamente. Un
deziderat economico-social propunând solu ii concrete pentru care s spunem: Da,
pentru a a ceva merit s merg la vot.
Iat , vorbind de medicamente, chiar c mi vine o idee prin faptul c lipsa lor acut
nu e niciodat o problem de produc ie, ci
de comercializare. Iar medicamentele, în mod
cât se poate de antiumanist dac ne gândim

la etica i morala cre tin a rela iilor comerciale, fac parte dintre produsele la care sunt
permise foarte mari adaosuri comerciale, cred
, în mai toate rile europene. Ba, atunci
când, cu chiu cu vai, se încearc un minim
de corelare cu bugetele popula iilor respective, te treze ti c dispar, ducându-se pe alte
pie e unde se vând cu un pre mai bun, ca i
cum Schengenul ar fi numai pentru am râ ii
care au bani de c uze, iar, în asemenea cazuri, picioru-n prag n-ar trebui pus.
Ei bine, o reglementare în domeniul acesta, un pachet de m suri care s impun cât
mai marea apropiere a pre urilor de pia cu
pre urile de produc ie, o serie de restric ii
care s nu permit abuzuri pe principiul
rapace: „când e vorba de s tate omul d
oricât” i o suit de programe de finan are
cât se poate de încurajatoare i stimulativ a
industriei de medicamente în fiecare ar , a
intercesiunii brevetelor i a altor m suri prin
care s se recunoasc marele adev r de natur umanitar c medicamentul nu este o
simpl marf , adic nu este o simpl inven ie
comercializat conform legilor dure ale finanelor i nu are nimic de-a face cu suratele sale cosmeticele. Ci: medicamentul este un bun
comun care asigur starea de s
tate a
popula iei continentului. Conjugând asemenea m suri i deziderate exprimate deocamdat numai în acele ac iuni sociale ale
Bisericii care î i permite s fac apel la „înaltele îndatoriri etice din lumea finan elor”;
fundamentând teoretic un anumit prag pus
comercialului fa de elementele de securitate
a popula iilor i ale fiin ei umane precum securitatea alimentar , a habitatului, a st rii de
tate, a aspira iei la educa ie în tinere e
i la activitate îndelungat prin îngrijirea social a senectu ii, pân când acestea devin
drepturi legiuite într-o nou concep ie despre
constitu ionalitate; f când ca fiin area par-
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lamentar s urm reasc exact asemenea
suri de desc rcare fiscal a industriei de
medicamente i de descurajare a adaosului
antiuman în comer ul cu ele, nu crede i c sar creiona mai bine personalitatea guvern rii
unite a Europei, pe criteriile umanismului?...
Doar, în diacronia definirii geopolitice a continentului nostru ca o entitate, acest umanism
este unanim recunoscut drept cel mai important produs al gândirii ei!
Cândva, în ascensiunea sa, democra ia
cre tin î i punea asemenea probleme doctrinare; apoi li s-a n rit unora nevoia de a
pune accentul pe pragmatismul supunerii
fa de ni te legi financiare care li se p reau
mai populare decât aspira iile spirituale n scute din morala religiilor. i iat c , pân i în
situa iile când respect m statul de drept, tot
nu tim exact despre ce fel de drept e vorba.
Pentru c , tot mai mult, de la statul de drept
umanitar, începem s e m spre statul de
drept fiscal; stat în care liderii cu viziunea
politic a valorific rii resurselor umane sunt
înlocui i de func ionarii care tiu mai bine s
le taxeze pe acestea. Iar problema bunului
comun care, prin îns i natura lui nu produce taxe, ci produce direct capital i avantaje
pentru cet eanul-proprietar al lui, nu mai
intr în atribu iile nim nui, tocmai pentru c
starea de confuzie aduce avantaje unor anumite cercuri spoliatoare.
Ideea mi-a venit întâmpl tor, printre altele.
utând i eu, pentru a m sim i mai la rostul
meu în calitate de cet ean al Europei, un
argument superior celui al l rgirii abonamentului la telefonia mobil . Dar tare a fi fericit
i tare m-a sim i motivat s merg la vot, dac
vedea în anumite programe electorale deziderate de genul: „UN COMER CU FA A
UMANA PENTRU PRODUSELE FARMACEUTICE CARE ASIGUR S
TATEA
PERSOANEI UMANE”.

Goya - Vânz torul de vesel
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Ion PACHIA-TATOMIRESCU
(membru USR)

„Dialoguri” - deloc antic-platoniene aduc în panoul central, „cu doi emi tori”, în
„sudur fin ”, neîng duind (în „binom”) vreo distinc ie („dichotomic ” / „dicotiledonatandroginic ”) în afara „monolit-liricului”,
Lumini a Zaharia i Cristian îrlea, i cu
„un singur receptor”, sub pecetea lirismului
de diminea , evident, dac ne lu m dup
copert i dup pagina a treia, sub un titlu
pronominal-înt ritor, Tu îns mi, Însu i eu
(Buz u, Editgraph, 2012)*, „cu diagonalele
rombului poetic perfect” trase i încruci ate
pentru unghiul de fug în orizont metaforic
(„realitate” surprins grafic-admirabil de
coperta i ilustra iile Alinei Ast lu ).
Dac despre partenerul de dialog nu prea
sunt „date vocalic-ereditar-inconfundabile
dinspre vreun ârlesc neam literar”, despre
Lumini a Zaharia se tie - „ca la curriculum
vitae” - c trebuie s i se d ruiasc lira unui
trandafir de rubin îmbumbitor, în 30 septembrie (în tramvai tras de cai de Bucure ti,
pe oseaua Olteni ei, nu în Turnul M gurele,
unde-a v zut lumina zilei în anul declan rii
literarei resurec ii i a paradoxismului, 1964),
-i o valah , de na ionalitate, c -i licen iat
(din 1988) a Facult ii de Finan e-

Contabilitate - A. S. E. - Bucure ti, c a debutat în anul 1991, cu versuri, în ziarul Teleormanul, colaborând apoi la o serie de
gazete - Arcad , Boema literar , Cafeneaua politic i literar , Caiete silvane,
Caligraf, Cetatea, Climate literare, Meandre, Observatorul (de Canada), Oglinda
literar etc. -, la o mul ime de antologii (chiar
dac -s la moda „ciupercilor dup ploaie”,
liric : Paisprezece poe i din sud, 2001; Ce
enigmatic e ti, femeie!, Drobeta Turnu
Severin, 2008; Mirajele vie ii, Suceava,
2008; Antologie de poezie i comentarii,
Ia i, 2008; Lira în patru puncte cardinale,
Bac u, 2010; A treia carte - poezii, , Bac u,
2012; etc.) i c publicat-a, în afar de prezentul, înc apte volume de versuri: Lec ii
de melancolie, 1997 (Alexandria, Ed. Teleormanul Liber); Singur prin Uchronia,
1999 (ibid.); Fulgerul love te o singur
dat , 2003 (ibid.); Contraste, 2005 (Bucure ti, Editura Eminescu); Totul cînt -n
jurul meu!, 2007 (ibid.); Are mama dou
fete, 2008 (ibid.); iatul cu c ile, 2009
(ibid.) etc.
Recentul volum, Tu îns mi, Însu i eu,
are un interesant cuvânt de întâmpinare a
distinsului receptor, ce-l asigur c prezentul
«s-a n scut nepremeditat, ca firul ierbii, din
dialogurile lirice purtate de doi oameni [...] în
cadrul cenaclului literar Lira21, condus de
poeta Cristina tefan...» (p. 5). În locul clasicului „cuprins”, ca „text de închidere”, apar
„dou declara ii“ ale autorilor volumului,
«dintr-un interviu „secret”» luat de Ana Maria Gîbu, „declara ii” menite a sus ine titlul
ii: «Ne deosebesc câteva lucruri: Alina,
rin ii, apartamentul, în rest..., Lumini a sunt
eu !» (Cristian [ îrlea]); «Spune-mi de cine
te îndr goste ti, ca s i spun cine e ti!» (Lumini a [Zaharia]).
Chiar dac „gura presei” ar zice c „formula dialogurilor” nu-i deloc „ie it din comun( )” - desigur, nu Comuna din Paris, ci
„comuna poemului” -, sau c „textele, în
majoritatea lor, sunt de „album de familie”,
noi ne facem datoria criticii (de întâmpinare)

i, apelând la paremiologie, cum f cut-a Lumini a Zaharia - la „tema valah a înso irii”
(supra) -, de ce s nu spunem r spicat c
nu-i r u (de valuri) ca s încerc m / cercet m
marea eternit ii lirice cu degetul nadirului
ar tor de zenit”...
Primul text al volumului, ca dedica ie la
o hologram , apar ine Lumini ei Zaharia ce- i vectorizeaz versuri-degete de câmp
electromagnetic pân -n vârsta «lui Cristian
îrlea, la jum tate de secol»: poe ii nu seating, ei sunt doar fulgi / de z dic , i
dispar când focul / realit ii îi love te-n
tâmple... / i-o hologram blând le ia locul... Îng duindu-ne a-i l sa în pace dr la ul diminutiv,
dic (pentru ilustrarea
holografiei / hologramei dinspre „oglinda
macrospart ”), mai mult ca sigur, diminutiv
înc neviscolit, spre a-i fi amendat de Titu
Maiorescu, f cându-ne a nu observa - dincolo de „l’air beau” / „les neiges d’antan” i
peste pana lui François Villon - argoticul
„m i dud ” (p. 7), trecem la textul secund,
Un înger i o îngeri la sfad cu norii, al
lui Cristian îrlea - ce nu cade neap rat în
excrementism (la mod i „de noad “) atunci
când trimite accentele-i sinestezic-balade ti
(de data asta, nu villone ti, ci topârceniene:
«s tii c am s i ard - ca-n Topârceanu! - /
nasul, norul i picioarele» - p. 10), desigur, la
nuditatea angelic (de înger / înger ): nu ma p sit / m-a d sc lit / „la Soare s te
ui i când e ti g tit”! / am ascultat smerit /
iat
-s în curu’gol, / pe un nor... (p. 9).
Mai la vale de-aceste texte ale „deschiderii“ dialogurilor lirice zaharian- ârliene,
interesantul erou al poemelor, ivit ianusbifrontic, prin „sudur în oglind ” a jum ilor
Androginului, „jum tatea-înger” i „jum tatea-înger[i ”, î i arat irepresibila-i sete
de ludic, particip la o serie infinit-cotidiancosmic de evenimente.
Ea-El / Eroul Liric „se împiedic de vise”,
se joac de-a metafora, dar inventeaz i «un
joc în doi», cu interdic ia de-a se rosti te
iubesc (p. 11), spre a constata neverosimilul
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aser iunii (co bucian în fond) c «fata care...
a fost fat / nu mai simte fiorul niciodat »,
spre a corija imediat impresia (dinspre cotidiana cea de cafea): prima iubire e cafeaua de diminea / doar ultima iubire
conteaz / în sânge / doar ultima iubire
doneaz / întregul suflet - testament olograf, / doar atunci Dumnezeu te recompenseaz / raiul sau iadul - / asta dac nu
te fac stelele praf (p. 12); observ apoi c
«mama nu este / Rhéa // nu este / Cybèle»
(p. 13), « tie pe dinafar / aluni ele inimii»
(p. 16), se culc la propria-i umbr , trezinduse speriat, când gu terele «îi gâdil visul»
(p. 21), alc tuie te scrisori «pe foi, pe trena
sor ii, / pe plaj , sau pe frunze verzi / de lumini a-nop ii» (p. 25), are «lacrim nepereche» (p. 36), creieru-i «zbur ce te prin
aer», umple «craterul / l sat de sucombarea
poeziei / cu versul t u viu» (p. 47), cocheteaz cu micropoemul-haiku / senryu
(«miros în copaci / verde de Paris gale /
zdr van final» - p. 48 / iha! în versuri / cu
perdeaua norii scunzi / trei cartofi un leu» p. 51), ori se treze te într-o ironic zari te
folcloric , într-o gorjan h ulit la titlu «hel u mama, v leu tata, v ia soarta cu
lopata» (p. 60) - i sorcovit -n con inut (cules
din „strig tura peste sat”): cu pe itu’om
primi / dar pe urm greeeu va fi / s alegem
dintre doi... / ei ca ei, dar noi... ca noi /
responsabili p rin ei / de fete i cretinei /
hai s d m în bobi, mai bine, / sau s le
m endorfine / c a a blaza i i pro ti /
puteau fi numai ai no ti... // cr natul cu
rebela / i voil telenovela...! / cumin elul
i cumintea?! / ar sta-n loc Terra i... mintea... (p. 60); în ultim instan , ianusbifrontistul erou liric mai declar (co buciantopârcenian): «pe furi în lumini / salivam
la dou fete / goale cu b lae plete / când mau prins m-au dezbr cat / i-am ajuns acas’
rbat...» (p. 63); sau „înva s s rute spaniola” (p. 65), ca «pam flecaru’ / pam fle u»
(p. 75, ori se vede i cu «lacrimile ra ionalizate» (p. 79), i dormind ca un sultan,
«cu Luna de mân », pân devine «pas re
de noapte» (p. 82), pân „se îmbrac în
sinceritate“ (p. 84) i se duce «la cules de
berze» (p. 98), în vreme ce: crabii merg în
pas de defilare / madame melc are uger /
ploaia smiorc ie speran e / taurul se îndr goste te de ro u / amintirile sunt necenzurate / capitala inimii este femeia...
_______________
* Lumini a Zaharia, Cristian îrlea, Tu
îns mi, Însu i eu - dialoguri lirice -, Buz u,
Editgraph, 2012, pagini A-5: 170;
ISBN 978-606-8310-96-1.
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{tefan DUMITRESCU
(membru USR)

O, IUBITO
O, iubito,
ti r spândit în aerul din jur pân departe
Amestecat ziua cu lumina
Cosmos de întuneric înstelat
Mirosind a mere
Când e noapte
Str tut de mângâierile vântului
Dinspre adâncul din mine înspre moarte
Plin ca un munte de cântecul ciocârliilor vara
Care pe noi sfâ ietor ne desparte
Sufletul t u este atât de dens
în v zduhul care m înconjoar
încât m strive te
îmi vine s ip
ca o trestie pe un deal singur disperat amar
Cosmosul cel atât de plin de tine
parc este fructul unei caise imense
înmiresmat adânc i frust
umplut cu miere de albine,
luminoas i dulce
iar eu sunt sâmburele lui
care-l gust,
când îmi mi c mâna prin aer
te mângâi
pe dinl untrul t u
ti atât de ginga
te-a mângâia pân
la sfâr itul lumii
cu o imens p rere de r u
i e ti atât de înmiresmat
întind bra ele c tre tine
i te respir însetat
pân în adâncul fiin ei mele
cu toate stelele
de rubine,
beat
acum e ti tot universul
din afara mea
i universul meu
interior
de începutul lumii
melancolic urlu de dor
i v d atât de limpede
aceasta este adev rata imagine
a fiin ei mele, plângând amarnic, hohotitor.

ATÂT DE MULT
TE IUBEAM
Oh, iubito,
Atât de mult te iubeam
Mâinile mele doreau însetate
te mângâie
Încât au început s creasc
Fo nind dulce
Înspre tine
Ca o câmpie
Iar pe trup mi-au crescut
Mii de mâini,
Ca ni te lujeri de crini înflori i,
Care se alungeau c tre tine
Cântând fericite
te îmbr eze
Fierbin i
Ochii mei erau atât de înseta i
De tine
Încât au început s -mi creasc
Mari în cap ca ni te cercuri
Iar pe trup au început
-mi creasc mii de
Ochi care se m reau
Ca ni te a tri,
Înspre tine,
Avizi s te priveasc pe tine
te pip ie cu privirea
Alba tri
Profund, dureros, nesfâr it, bine
i toat fiin a mea
Pe nesim ite a devenit un fluviu
Atât de limpede
vedeai pietricelele albe i ro ii
Pe fundul lui
Care clipocea atât de dulce
Curgând înspre tine
Ca s te îmbr eze
se auzea în univers!
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Józef CZECHOWICZ
(Polonia)

Józef Czechowicz (n. 15.03.1903, d. 9.09.1939) - poet polonez din
Avangarda interbelic , în anii ’30 a fost puternic legat de Grupul literar
Kwadryga. A fost un participant activ la via a literar a Lublinului (ora
ruia i-a închinat multe crea ii lirice), redactor la câteva reviste (înainte de toate
reviste literare i pentru copii), de asemenea, lucr tor la Radioul polonez, pentru
care a scris diverse emisiuni.
Opera sa poate fi cuprins în volumele editate la distan de câ iva ani:
Piatra, Lublin 1927; Ziua ca orice zi. Poezii din anii 1927, 1928, 1929, Warszawa
1930; Balad din cealalt lume, Warszawa 1932; Pietrele vechi ( împreun cu Fr.
Arnstein), Lublin 1934; Sub fulgere. Poezii, Warszawa 1934; Nimic mai mult,
Warszawa 1936; La ceas de diminea , 1937; Warszawa Teatr Nowy 1939; Nota
uman , Warszawa 1939.

Lumina copacilor fosforizan i aprinde turnurile osoase
a vibrat i torentul s-a rev rsat pe table de automobile
strada Z ota s-a umplut de z pad
suluri de fum benzinar s-au f cut aurii din albastru azur
În fluturare de voaluri i coame
se vede clar c ma ina te flateaz
peisajele se n pustesc de amiaz
zburam noi printr-un ora negru murdar
deodat a lucit periferia
ca o prevestire a ogoarelor difazate
Se zburle te fenomenal grâul
fiecare spic este altul
îns
pe toate câmpurile vechilor p mânturi
se g sesc cu miile identice
în fiecare an g sim la fel la Reims i la Przemy l
toate sunt aurii-cenu ii
Unul altfel s-a uscat
în caiet presat
lâng altul un iepure s rman
a pierit de coas
al treilea în mâini murdare s-a topit
mi-au povestit copiii
pe umeri au aripi
(trup oarele bronzate ale fetelor aveau parfum de râu
din prerie)
acum gonesc f aripi într-un citroen albicios
vântul bate din palme la viteza mea
precum la circ în galerie
i-apleac spicele la p mânt
Un spic dou trei spice
buclele galben-cenu ii
ale infinitului

dispar rând pe rând
din viteza mea
i a infinitului
KONIEC REWOLUCJI– SFÂR ITUL REVOLU IEI
i-a-ncruntat apa c mizie frun ile
presate de casele de c mid
plutea barca neagr a vremii rele
deasupra ora ului ca o silfid
Ploaia ârâia pe scânduri i ipculi e
în cur i i pe joag rele pline de tala
pe cer era-ntuneric noros ca-ntr-o fund tur
de ora
dincolo de cer se z rea un alb striu pe i e
Stindardele muiate erau ude toate
fumul se rotea pe caldarâm
be iv nit de un ro u-ce os incendiar
se chiora la tine litera mare de tipar
de pe garduri
De pe drumul dep rtat plesc it de balt
salvele cutremur apusul dincolo de cazarm
iar prin mahala
se prelungea deja în cântecelul lui Gavroche
în
nituri neostoite
de mitraliere
KNAJPA - CRÂ MA
Automobile trec mul ime
tate pisice te de faruri rotunde
ne-ntorceam de la agap
Bra e goale cu br ri se aplecau spre caldarâm
paralel la nivel i oblic
din gesturile damelor
deduceam c vor s i petreac seara în cabinete
bea-ndelung i cu pl cere

Trad uce re de Al. {ERBAN-I A{I
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Gheorghe A. STROIA
(Academia Rom@no-Ameican#)

sau
În poezia contemporan - în arealul c reia
exist o mare diversitate de tendin e, curente,
specii - lirismul adev rat, incumbând mesaj
i valoare, are din ce mai pu ine anse, poate
nu atât de a se na te, cât de a se afirma, de a
se face cunoscut ori recunoscut. Doza special de sensibilitate, tr irile împ rt ite menite s aline sau s vindece, lumina spectral-spiritual ce red „orbilor vederea”, fac
din poezie un balsam pentru suflet, un leac
valabil oric rei neputin e i adaug muritorului aripi preg tite de zbor.
Cu un parcurs ascendent, ad ugând
plus-valoare prin fiecare nou volum, aflat la
al aselea titlu de carte, Gabriel-Vincen iu
escu se dovede te a fi un nume predestinat poeziei. Volumele sale - Singur tatea
din noi1 , Ne tiutele pierderi2 ; Pavilioanele
umbrei3 ; Templul nev zut4 ; Marea de vise5
- definesc, modeleaz i îi îmbun esc profilul universului liric propriu, crescând în intensitatea tr irii, fiorul liric fiind omniprezent,

cu subtile inser ii meditative, na terea,
destinul i moartea, fiind punctele cardinale
între care poezia sa se des vâr te.
Dac în volumul anterior, Marea de vise,
poetul î i cl de te propria existen pe temeliile visului, aparent fragil, transformând
fiecare etap a devenirii sale în finalitate, prin
împlinirea unui vis, în volumul sugestiv intitulat Semne de apropiere, poetul experimenteaz o serie de tr iri noi, uneori matinale,
alteori vesperale, ce prevestesc iminen a
sfâr itului (ca un nou început) i d ltuirea în
lespedea eternit ii a propriului destin. În
aceast multitudine de st ri, poetul este asemenea me terului Manole, blestemat s cl deasc i apoi s i recl deasc templul, dar
binecuvântat s i p streze constant drumul,
s epateze prin construc ii opulent verticale, preg tite (parc ) s împung cerul.
Acest lucru denot modestia poetului,
obi nuit s respecte t cerea, s scrie, s
opteasc , s îngâne, spre a- i face - din actul
creator - un izvor de sinergii: Cl desc în
închipuire înc peri suprapuse,/ fiecare
dintre ele poart un vis nerostit.// Nu m
reg sesc nic ieri pe vertical / i atunci
aduc totul la acela i nivel,/ de unde, ca un
demiurg,/ recompun lumea6 ;
Ciclurile vie ii, sunt cu foarte mare aten ie
studiate i apoi redate în poeme de o simplitate cuceritoare, cu o evident marc
meditativ . Pentru poet, r ritul, amiaza,
amurgul, înserarea i noaptea, sunt cicluri
ale unei zile (ca, de altfel i ale „zilei” eterne),
preg tite s anun e zorii, pentru ca sisificul
tremolo s reînceap . Începutul e firesc,
obi nuit, dar poate nu atât de normal într-o
lume anormal : La început/ via a/ e o fereastr ,/ prin care prive ti/ oamenii, faptele, visele …// Apoi,/ fereastra se închide7 .
Parcursul „zilei” devine deja o lupt continu , atât cu sine, cât i cu ambientul umandezumanizat, în cotidianul ostracizant. Binele
i r ul fac parte din fiin , ciocnirea energiilor

rezultate provocând durere i rareori exaltare:
… e-o lupt acerb între bine i r u,/ din
care r zbate numai durerea8 . În acest sinuos
periplu, durerea devine obi nuin . Un modus vivendi, pe care poetul îl experimenteaz
în fiecare clip a existen ei sale. O durere
surd , datorat nu atât neaccept rii de c tre
semenii s i, ci doar neîn elegerii valurilor de
energie negativ - venind dinspre... - ce-l lovesc f niciun avertisment. În plin var ,
suflul poetic se reg se te în plin iarn , când
viscolele aspre îi amor esc sim irea: Te arunci
în viscol,/ s sim i durerea/ ca pe un exerci iu/ de autoflagelare9 . Finalitatea este
similar c derii arborelui captiv în plin
furtun sau stingerii mute, într-o t cere
abisal , dincolo de marginile z rii: Doar
furtunile î i fac sim it / absen a,/ pân
când, într-o zi,/ un fulger venit pe neteptate/ a doborât ultimul arbore10 sau:
urme de sânge pe pietre,/ lumina se
stinge la marginea z rii,/ via a se scurge
din trupul r nit,/ în col ul ne tiut al uit rii11 . În aceast finalitate, scopul fundamental este acela al urc rii c tre cer, pe o scar
cu treptele reprezentând pa ii muritorului prin
febra trecerii: Slujitorul/ a aprins candelabrul nop ii.// Lini tea s-a umplut/ de albastru.// Ochiul a desenat scara/ pe care
urc la cer12 .
Cu delicate e i f
s devin intempestiv, printr-o prozodie expresiv , ajungând
repede la sufletul lectorului avid de poezie,
Gabriel-Vincen iu M escu împarte flori de
gând, a terne pe fiecare vers amprenta imuabil ce-i caracterizeaz stilul. Vârtejurile
(pe)trecerii se in departe de spiritul puternic,
succesul i frumuse ea vie ii constând - pân
la urm - în ansa acordat fiec rui nou început i în puterea de a efectua alegerea
corect . Aceast „alegere” este indisolubil
legat de no iunea de „ales” - f
de care
orice lucru s-ar dovedi a fi f sens i urm
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de condescenden : Pe cre tetul pietrei stau
eza i/ îngeri i demoni laolalt ;/ nimic
nu pare de neînvins,/ doar s tii cine este
alesul13 . i dac tot se face vorbire despre
un Ales, cu certitudine ridicat la rang divin,
atunci poetul îi ridic un templu, în care
paznicii destoinici nu pot fi al ii/altele decât
cuvintele, ridicând rug ciuni întru nemurire:
Secundele se pierd,/ spaima se retrage-n
cuvânt,/ mii de p ri dispar f
zbor14 .
Poezia lui Gabriel-Vincen iu M escu
impresioneaz prin claritatea izvorât din
dorin a de a nu epata în niciun fel i nici de a
abate aten ia lectorului de la esen e. Versurile
sale sunt comprimate la maximum, reduse ca
întindere, la finalul c rora se afl rugul, pe
care arde sentimentul transformat în florilegiu, se coboar cerurile s i înc lzeasc
mâinile sacre, se pleac frunza plin de clorofilia lumii. Multe dintre versurile sale,
descriptiv-enun iative, poart în ele aromele
unui pastel, debordând de cromatic , de la
câmpii întinse peste care se leag
în soare
câmpuri de maci i pân la crâmpeie (în)lunate, peste care t cerea nop ii e tulburat
doar de scrâ netul penelului pe hârtie. Z pezi
de m tase, întinderi de gânduri albe, sentimente de nostalgie, rareori revolt , adeseori
ubicuul sentiment de nimicnicie în fa a Nerginirii Universului:
tasea z pezii calmeaz privirea,/ curg râuri de cea în labirint,/ dincolo de deal se ascund inimile/ din
trupuri risipite în timp15 .
Mai mult, în aceast lume sideral , poetul, f când o anamnez la rece a vie ii sale,
se întreab dac destinul i-a fost completat
sau împlinit prin poezie, dac toate restan ele
efemerei existen e au fost achitate i datoria
stins . Îns , aceast „datorie” karmic nu se
refer la ceva anume sau la un anume loc,
poetul fiind ve nicul pelerin în c utarea unui
râm de odihn , a unui pat de somn, dar mai
ales al unui loc în care visul s u s se converteasc în foc viu. Practic, a a dup cum
preceptul biblic spune - „Unde sunt doi sau
trei aduna i în numele Meu, sunt i Eu în
mijlocul lor”, a a i poetul crede cu t rie c ,
în acel loc, Muza i s-ar putea cuib ri în suflet
i l-ar trimite s smulg din t râmul zeilor
Lumina (Focul) asemenea lui Prometeu:
utându-mi locul aici,/ vreau s pot spunentr-o zi/ c mi-am f cut datoria,/ c mi-am
împlinit destinul.// Pot pleca lini tit 16...
Similitudini ideatice cu cele din opera expresionistului german Yvan Goll17 , aed al diversit ii pân la euforie/anxietate proteic .
Adev rurile enun ate în opera liric a
poetului ploie tean sunt la fel de simple i
de expresive, înl uind în chingi de foc
sim irea, mintea, eul, visul. Adev rurile des-

pre Via , Moarte, Trecere, Umbr , sunt retorici, ale c ror r spunsuri se afl doar la
îndemâna sufletului Iluminat - Ca s mori,/
trebuie s te na ti mai întâi;/ apoi, cu fiece
secund care trece/ nep toare,/ s teapropii negre it/ de ve nicie18 - sau recursuri la perceptele moral-cre tine - Dragostea,
În elegerea, Toleran a: În eleg/ s -mi a ez
cuvintele/ cât mai aproape de inim .// Nu
vreau s r spund/ la pumn cu pumnul,/ la
nedreptate cu nedreptate.// Cel ce se face
vinovat,/ nu are decât o singur cale/ de
urmat:/ s i recunoasc gre eala/ i s-o
îndrepte19 .
Privind c tre înainte, poetul ne înva s
descoperim via a pas cu pas, s con tientim c fericirea vine din lucruri m runte, c
este mult mai benefic s bucuri sau s iube ti,
decât s întristezi sau s ur ti. Iat , de fapt,
modul s u de a privi via a i de a- i face din
cale o trecere lin , departe de r ul cotidian i
de lumea teribil-îndep rtat de frumos:
lu m/ bucuria cuvintelor/ i s o d m/ oamenilor.// S lu m/ triste ea cuvintelor/ i
o transform m/ în iubire.// S lu m/
esen a cuvintelor/ i s o convertim/ în credin 20 . Semne(le) de apropiere sunt, evident, însemnele unui parcurs constant pe
râmul poeziei, ce indic o cre tere prin fiecare nou volum. Cea ca din care poetul î i
soarbe doza zilnic de poezie este lini tea
sufleteasc , din care se inspir i pe care o
împ rt
te în mod constant, o cea
pe
care o (re)g se te adesea goal , c ci: Dac
vrei s ai lini te sufleteasc , atunci trebuie
înve i s bei ceai dintr-o cea
goal 21 .
În spectrul liric actual, modele precum
Victor Sterom, Lucian Gruia sau Baki Ymeri
au influen at cu certitudine poezia lui GabrielVincen iu M escu. Marca sa de originalitate este, f
îndoial , simplitatea, c reia îi
arondeaz un suflu nou. O poezie u or
eclectic , ce împrumut câte o m sur din
toate: cupele florilor, savoarea m ce ilor,
albastrul finit-infinit al cerului, clarul nop ilor
cu lun plin , zilele toride sub ar a soarelui
i multe, multe sentimente, st ri sta ionare
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ale sufletului, c rora poetul le culege
nectarul i le transform în fagure de vers.
Semne de apropiere reprezint un punct de
cotitur în opera poetului ploie tean, pe drumul ascendent al reg sirii sale prin poezie. El
se dovede te a fi un curajos, dispus s i
organizeze în primul rând speran ele i încrederea, nu atât în al ii, cât în propria persoan . Acest lucru reconfirm , cu siguran ,
spusele lui André Malraux 22 : Curajul
presupune organizarea speran elor. Or,
apaticii tocmai la aceasta renun - la
organizarea speran elor. i r mân cu
bra ele încruci ate, considerând c i r ul,
i binele se înscriu în fatalitate...
1

Editura LVS Crepuscul, Ploie ti, 2010;
Editura RavexComs, Bucure ti, 2011, edi ie
bilingv româno-albanez , în traducerea poetului
Baki Ymeri;
3
Editura Amanda Edit, Sinaia, 2012;
4
Editura Amanda Edit, Sinaia, 2012;
5
Editura Armonii culturale, Adjud, 2013, prefa a,
coperta i ilustra iile – pictorul-poet Filip Köllö.
6
(Fluxul gândului) – op. cit.;
7
(Fereastra) – ibidem;
8
(Între bine i r u) – ibidem;
9
(Autoflagelare) – op. cit., o referire direct la
peniten a pe care omul o datoreaz naturii sale
divine, autoflagelarea fiind un mod exiguu de manifestare a zelului religios; în sens amplu, poetul
o prive te aici, nu neap rat ca pe o biciuire, ci ca
pe o sever mustrare de con tiin , pe care omul
modern ar trebui s o mai aib , în raport cu faptele
sale sau cu implica iile pe care acestea le pot avea
asupra celorlal i;
10
(Arborele) - op. cit;.
11
(Marginea z rii) – op. cit;
12
(Scara) – op. cit., subtil trimitere la Scara lui
Ioan Sc rarul, o construc ie alegoric ce unea
mântul cu cerul, semnificând nevoia etern de
cre tere spiritual spre des vâr irea fiin ei.
13
(Alesul) - op. cit. Dilema Alegerii este deja un
subiect tabu în literatur ; în romanul „Alesul” al
lui Thomas Mann, de exemplu, se prezint o
astfel extrem de dificil , dar fericit alegere - c lug rul Gregor (de spi princiar , a c rui via a
fost marcat de evenimente incredibile) devine
faimosul Pap Gregor, c ruia i se datoreaz schimbarea calendarului din iulian în gregorian;
14
(Paznicii templului) – op. cit.
15
( tasea z pezii) – op. cit.
16
(Câmpiile Elizee) – op. cit.
17
„Caravana lung a dorurilor noastre/ Nu afl
nic ieri oaza cu umbre i nimfe!/ Iubirea ne arde,
rile durerii/ Rup din inima noastr sfâ iind-o
mereu. O, auzir m i noi despre ape i adieri
coroase: Câmpii Elizee ar putea fi pretutindenea!”... (Caravana dorurilor)
18
(Na tere i moarte) – op. cit.
19
(Vinovat) – op. cit.
20
( lu m) – op. cit.
21
Shogun de James Clavell.
22
André Malraux, nume schimbat din André
Berger (n. 3 noiembrie 1901, Paris - d. 23
noiembrie 1976, Créteil) a fost un scriitor, ziarist
i om politic francez.
2
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Dan LUPESCU
(membru UZPR)
Septentrional, Binomul magic:
Constantin ZÃRNESCU - George VULTURESCU
PreaBunul Dumnezeu îmi d ghes s -i
înfr esc, sub aceea i acolad de lumin cu
gr un e înc de la începuturile lumii, pe doi
dintre gemenii întru Spirit Românesc. Unul
este prozator i autor dramatic, cel lalt - poet.
Amândoi sunt, concomitent, critici literari i
de art . N scu i în Martie. Primul, în prag de
Bunavestire, la 24.III.1949; al doilea, chiar în
zi de M
or: 1.III.1951, tradi ie numinoas
atestat înc de pe vremea dacilor, adic de
acum dou -trei mii de ani. Pe amândoi îi str lumineaz aceea i chemare: voca ia Golgotei,
izb virea prin r stignirea pe crucea Cuvântului, mântuirea prin Logos, adic prin Dumnezeu -, spre deosebire de cei mul i, care au
uitat c , la început, era Cuvântul. Iar Cuvântul era Dumnezeu.
Acela i Dumnezeu le-a d ruit câte o maladie cu str fulger ri metafizice. Maladie care
le-a sigilat destinul cu nelini ti i întreb ri
existen iale - în anii adolescen ei, mai ales,
pentru ca apoi, pe m sura decant rii orizonturilor fiin iale, s -i t
duiasc , aproape
miraculos, botezându-i în cristelni a cu ap
domoal , ap neînceput , ap vie a cerebralit ii, armoniei i ascu irii pân la extreme a
tuturor celorlalte sim uri r mase pe deplin
valide.
Omului de munte, n scut în jude ul Vâlcea (c tun Z rne ti, comuna L pu ata):
Constantin Z rnescu, Cel de Sus i-a luat, la
un moment dat, auzul de la una dintre urechi.
Celui ce a v zut lumina zilei mai aproape de
Septentrion, în jude ul Satu Mare (în lumea
viforoas , lume pe muchie de cu it, dar blând
în str funduri, a satului Tireac/ T re ti):
George Vulturescu, i-a luat vederea unuia
dintre ochi.
Via a, experien a i în elepciunea, consolidate cop cel-cop cel, i-au înv at s dep easc momentele de cump
i s i asume „pedeapsa divin ” ca pe o comoar , ca
pe o virtute, ce se impune a fi neap rat valorificat - metamorfozat în fapt literar-artistic,
în valoare estetic oferit de ei cu bucurie
iubitorilor de frumos, c torilor pe t râmul
cuvintelor magice, ini ia ilor întru arta operelor scrise.
Personalit i plenare ale literelor române ti de la cump na mileniilor, oameni de

cultur cu temeinice aprofund ri i deschideri
de z ri ale cunoa terii -, Constantin Z rnescu
i George Vulturescu mai au ceva în comun.
Amândoi sunt licen ia i ai Facult ii de Filologie din Cluj-Napoca. Munteanul din Vâlcea a f cut parte din primul val al studen ilor
care, sub coordonarea tân rului, pe atunci,
asistent universitar Ion Pop, realizau revista
studen easc „Echinoc iu”, al c rei impact
era, cel mai adesea, peste acela al celor editate
de Uniunea Scriitorilor, la Bucure ti: „România literar ” i „Luceaf rul”. Ion Mircea,
Dinu Fl mând, Marian Papahagi, Adrian Popescu, Marcel Constantin Runcanu, Ion Cristoiu au f cut parte din prima promo ie de
echinoxi ti.
De pe b ncile facult ii i din redac ia
revistei studen ti „Echinoc iu”, Constantin
rnescu a trecut direct ca redactor la revista
„Tribuna”, gra ie flerului i inspira iei marelui
Dumitru Radu Popescu, redactorul ef care
i-a angajat pe to i licen ia ii în litere de la Cluj
din 1971-’72 ce se anun au ca viitori scriitori
adev ra i. Olteanul din Vâlcea nu a mai revenit acas , din 1972 i pân în prezent adar, de 42 de ani - slujind cu devo iune
exigen ele redac ionale de la „Tribuna”.
Nu acela i fapt s-a petrecut cu George
Vulturescu. De i provenea dintr-o zon învecinat Clujului, el a revenit acas , în Satu
Mare, unde profeseaz de patru decenii, iar
de vreo 15-20 de ani este directorul institu iei
care reprezint Ministerul Culturii în jude ul
tm rean: Direc ia al c rei prim obiectiv este
respectarea legisla iei privind patrimoniul
cultural na ional. Pe de alt parte, cel ce avea
devin Poetul exponen ial al Nordului
nu s-a prea „lipit” (nu tim din ce pricini) de
revista „Echinoc iu”.
Dac prozatorul Constantin Z rnescu debuta, în penultimul an de facultate, 1971, cu
un fragment de roman în „Tribuna” (dup ce
publicase consecvent în „Echinoc iu”),
George Vulturescu i-a v zut pentru prima
oar numele tip rit într-o revist literar în
edi ia din ianuarie 1973 (tot spre finalul studen iei) a revistei or dene „Familia”, cu un
grupaj de versuri girat cu fermitate de tefan
Aug. Doina , care i-a creionat un profil liric
sub titlul Un voluptuos al imaginii. Cel ce

asigura Po ta redac iei în mensualul bihorean condus de Alexandru Andri oiu i demonstra, înc din 1970, c este în c utarea
insistent , cu Lampa lui Diogene, a cât mai
multor tineri poe i înzestra i, pe care s -i încurajeze i s -i promoveze, nu s-a în elat câtu i de pu in în ceea ce-l prive te pe George
Vulturescu. G sim de cuviin s preciz m
, în volumul (de 370 de pagini) Lampa lui
Diogene, publicat la Editura Eminescu,
tefan Aug. Doina grupase nu doar studii
substan iale despre Eminescu, Bacovia, Arghezi, Ion Pillat, Al. Philippide, Gellu Naum,
Radu Stanca ori despre Sorin M rculescu i
Nichita St nescu, dar - într-un capitol de 136
de pagini - d dea verdicte cvasi-infailibile
despre zeci de poe i care b teau la por ile
afirm rii, selectându-i adesea înainte de debutul lor editorial, pornind doar de la grupajele de versuri publicate în revistele culturale ale vremii.
Editorial, tân rul redactor de la „Tribuna”
se în urubeaz destul de rapid. Clodi Primus
(1974), romanul de debut al lui Constantin
rnescu, este primit bine de critica literar ,
care apreciaz unele înrâuriri din Jean Paul
Sartre i, în genere, din existen iali tii francezi,
care f ceau furori în rândurile studen ilor i
ale tinerilor intelectuali români din acea perioad .
Mul umit c înv celul îi confirm cu vigoare încrederea, Dumitru Radu Popescu comenteaz cu frenezie romanul cu care Constantin rnescu intra în arena literar , v zând
în protagonist „un soi de Ulise r citor pe
îndep rtatele i apropiatele m ri ale adolescen ei, c utându- i un port i un reazim simurilor sale însetate de cunoa tere i mai ales
de autocunoa tere, un Ulise înc din copirie cu un sim în derut (neacceptând ruina
acelui sim ), c torind spre sine i spre al ii,
dornic de a descoperi minunile lumii, orgolios
i cu moartea la ureche, ca o floare, neacceptând boala ca pe o condi ie a existen ei, zb tându-se s nu cedeze i s nu cad , s fie
mereu la dimensiunile pe care le cer dintotdeauna nu numai lupilor de mare, ci tuturor
cor bierilor, legile m rilor i ale vie ii”.
Revela ia pe care personajul principal o
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are asupra „anatemei” sale, dup multe i
temerare încerc ri de g sire a c ii care s -i
lumineze destinul, este exprimat , în roman,
tran ant: „Boala a f cut senza ional via a
mea, a a cum fac meandrele senza ional (sau
de excep ie) via a fluviului” - el autopercepându-se ca un ales al absolutului. Trebuie
afirmat c noi, oamenii, de i suntem crea i
dup chipul i asem narea Domnului, cu greu
accept m c , atunci când ne d ruie te o suferin , acesta are o rânduial i un rost exclusiv benefic în ceea ce ne prive te, pe care cu
destul dificultate îl descifr m.
Peste cinci ani, în 1979, Constantin Z rnescu î i încredin eaz aceleia i Edituri:
Dacia din Cluj-Napoca cel de-al doilea roman:
Meda, mireasa lumii, pentru ca peste al i
patru ani, în 1980, la Craiova, Editura Scrisul
Românesc (condus de Ilarie Hinoveanu) s i publice o carte fundamental , pentru el i
pentru cel mai mare sculptor al omenirii: Aforismele i textele lui Brâncu i, prefa at de
Marin Sorescu. Dup 1990, acest volum care include un substan ial studiu despre
universul capodoperelor brâncu iene, în care spiritul baladei Miori a i tot filonul aurifer
al folclorului i etnografiei române ti se resesc la cote astrale - va fi mereu îmbog it.
Succesul i cota de pia au fost, sunt atât
de înalte, încât, pân acum, au fost editate
înc apte edi ii!
Scris de Constantin Z rnescu înc din
1981, tragedia politic Regina Iocasta va fi
pus în scen abia în 1991, la Teatrul Na ional
din Târgu Mure . În acela i an, autorul va fi
încununat cu Premiul pentru dramaturgie la
Festivalul Na ional „I. L. Caragiale”, desf urat în Bucure ti. Aproape instantaneu,
aceast pies a fost tradus în german , francez , rus , englez . Cu un deceniu înainte,
Dumitru Radu Popescu scrisese, în revista
„Arlechin” (nr. 15/ 1981): „Regina Iocasta,
piesa lui Constantin Z rnescu, este o capodoper ”. S re inem c aceast categoric
judecat de valoare apar ine lui D. R. P., cel
mai valoros dramaturg român din perioada
postbelic , împreun cu un alt oltean de notorietate mondial : Marin Sorescu.
Încheiem acest excurs, succint totu i,
despre crea ia lui Constantin Z rnescu menionând c volumele sale din anii 1992 i 1993:
Teii înfloresc pentru Irina, respectiv, Cartea
României Mari au fost prefa ate de celebrul
universitar n scut în Gorj, dar stabilit la Madrid, George Usc tescu, prieten bun cu premierul italian Giulio Andreotti. Filosoful
Constantin Noica îl definea pe George Usc tescu - autor, printre altele, al unor c i de
referin precum: El tiempo de Ulise,
Erasmo, Brâncu i i arta secolului, Proces
umanismului, Ontologia culturii, De la

Machiavelli la ra iunea de stat, Europa
absolut , Filosofia spaimei, Europa, utopia noastr - „secretar al culturii europene”.
Ales al absolutului, prin darul divin al
surzeniei, este Constantin Z rnescu.
Ales al absolutului, prin darul divin al
întunec rii unui ochi, este George Vulturescu.
Dac prozatorului Z rnescu, o dat cu
închiderea uneia dintre urechi, i se deschide
o alta, simbolic , aidoma unui radar enorm,
care culege, din spa iile galactice, semnalele
acustice cele mai semnificative despre starea
macrocosmosului, dar are puterea s st ruie
îndelung i asupra clocotului interior i s i modeleze/ s i moduleze fiin a purt toare
dinspre înl untru înspre înafar - mân ce
mângâie infinitul, Coloan Cerului -, tot a a
poetul George Vulturescu, pe urmele lui Homer i ale lui Borges, î i deschide, l untric,
ochiul al treilea, atavicul, î i cucere te capacii de clarv tor, într-o lume „dureros de
dulce”, i porne te biruitor în edificarea unui
topos numai al lui, a unui spa iu liric nepereche, al Nordului i al ochiului care, închizându-se înafar , se deschide înl untru,
tocmai pentru a vedea genunile dintâi, izvoarele i tâlcurile primordiale ale lumii.
De i a debutat editorial înc din 1979, la
Editura Albatros din Bucure ti, în Caietul
debutan ilor (se interzisese, deh, debutul de
unul singur, din ra iuni de nimeni în elese) -,
George Vulturescu a revenit cu un volum de
autor abia peste nou ani, în 1988, cu Frontiera dintre cuvinte (poeme). În intervalul
1991-2007 a publicat, în române te, unsprezece volume de poezie i alte patru în edi ii
bilingve (în Germania, în Canada - dou , în

Goya - Cristos pe Muntele M slinilor
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Serbia). În domeniul criticii literare este autorul a trei c i, tip rite între 1995-2007.
De o consisten remarcabil , cea mai recent apari ie editorial a lui George Vulturescu - Orb prin Nord (antologie de poezie
1996-2007), Editura Paralela 45, Pite ti,
colec ia Biblioteca Româneasc , 376 de
pagini, ISBN 978-973-47-0664-8 - dovede te,
o dat în plus, c poetul din Satu Mare, fondator, editor i realizator al revistei „Poesis”
(lansat în 1990), ctitor i organizator al Festivalului Interna ional „Frontiera Poesis”,
ambele cu epicentrul în Septentrionul românesc, „reprezint una dintre cele mai puternice
voci lirice contemporane”.
Din deosebit de rigurosul, doctul i nuan atul Cuvânt înainte: Poetica Nordului,
semnat de Nicolae Oancea, spicuim câteva
secven e demne de re inut: „Ca i al i poe i
optzeci ti din provincii - Gheorghe Izb escu,
Liviu Ioan Stoiciu, C lin Vlasie .a. -, George
Vulturescu a debutat cu întârziere (aparent)
inexplicabil ”; „Volumele Poeme din EvMediul od ii (1991) i Ora ul de sub varul
pere ilor (1994) prefigureaz conturul provinciei imaginare particularizante”; „Tratat
despre Ochiul Orb inaugureaz , deocamdat
ezitant, ac iunea de (re)dobândire a identit ii
poetice. Situat ini ial în linia viguroas a
tradi ionalismului ardelean ilustrat mai cu
seam prin poezia lui Aron Cotru -, George
Vulturescu tatoneaz înc sentimental configura ia spa iului originar, între inând nostalgia rusticit ii i obsesia spa iului matrice”;
„Definit cu obstina ie într-o mul ime de poeme (...), Ochiul Orb - pandantul aedului de
tip homeric, dar asimilat în spiritul postmodernismului cu imaginea orbului Borges -,
este „privirea (care) se rupe de creier, se
smulge/ din carne”; „el te face s vezi pe
din untru”; în miezul lui „îngerul se apleac
asupra poemului/ i literele se destram , se
terg”; este „orhideea neantului” sau „ochi
barbar, ochi nebun” etc.
Pentru claritatea i juste ea cu care
ilustreaz marca identitar a poeziei poetului
tm rean, cit m integral fraza cu care Nicolae Oancea î i încheie pertinentul s u studiu critic: „Coeren a estetic a antologiei Orb,
prin Nord demonstreaz c George Vulturescu a devenit proprietarul exclusiv al unui
teritoriu imaginar (cu suport real), a c rui originalitate e confirmat de expresiva mitologie
a Nordului, orgolios delimitat ”.
Scrise cu o prospe ime i naturale e dezarmante, ca o respira ie în deplin libertate,
pe piscurile mun ilor peste care Soarele r sare i apune de milioane de ani -, poemele
lui George Vulturescu au mireasma vechilor
palimpseste, vechi, str vechi, dar str tute
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de sevele vii ale ve niciei, palimpseste pe
care scrierea este suprapaus , supraetajat ,
în epoci diferite, pierdute în timp, dar peste
care sigiliul ro u înc -i fierbinte, iar mirosul
divin al cerii de purpur a pecetei, prin care
este înt rit dovada irefragabil a autenticit ii, î i binecuvânteaz n rile, pl mânii,
inima, creierul.
Iat câteva mostre de versuri ce par la fel
de b trâne ca Sfintele Scripturi, dar sunt tot
atât de sprinten-unduitoare, cu coama l sat
în vânt i n va ocrotitoare, precum caii
de doi ani ce se încur , în primul lor derby, în
ziua senin de Sân Toader: „Amen, Nordule,
icoan înnegrit de/ fum. S-a ters chipul zeului sau ochiul/ meu obosit nu-l mai poate
deslu i dintre/ lucruri? Privesc sau sunt privit?”. A picta în Nord este amanism - îndr znim s parafraz m... „Sunt din rasa celor
care înainteaz dup / stelele din noaptea
creierului meu./ Amen, este foc i iarb . Cine
decide când/ un poet devine al m rii, unul
al subteranelor,/ altul al fulgerelor?/ Exist
un transfer între art i via :/ e noaptea fulgerelor când imaginarul din/ oglinzi se gole te în ochii Orbului.” Confesiunea liric
pare optit , abia gr it , în ceas de tain , ca
în fa a unui mare duhovnic i monah al Duhului Sfânt din mândra Transilvanie: Arsenie
Boca.
Apoi, parc pe nesim ite, poetul lunec /
urc în lumea ezoteric : „Nordul este o tiin
de grani :/ o hexagram (s.n.) care con ine
direc ia celorlalte/ puncte cardinale.” El,
Poetul George Vulturescu, cunoa te legile
de nezdruncinat i- i respect jur mântul:
,,Hai, picteaz asimetric, nu l sa indicii” (...)
„Nu l sa indicii: Nordul în care e ti este/
Nordul t u. Nim nui nu-I poate folosi febra/
ta: ea nu poate ucide microbii altui trup./
mâi la ebo : întregul e moarte,/ finitul e
neant.// Convulsie a fl rii - asta e Nordul/
nu pâlpâirea. Oamenii nu sunt într-un/ orizont
spa ial ci într-un câmp cuantic./ «Extazul
orizontalei» este complexul/ c ii: totul
trebuie s devin carte./ Heidegger ne provoac s devenim. Fii eretic: mâi!”.
Cuvintele roiesc, se adun în Poem, las
semne adânci, ancestrale în ochiul Orb de
dorul de Dumnezeu, în carnea Poemului las
urme, asemenea incrusta iilor energice i
energetice, t iate direct în carnea r bojului
str vechi, unde oamenii încrustau clipele de
eternitate, zilele i anii, ceasurile astrale i
crugul nevremuit al vremii.
În finalul poemei Noaptea fulgerelor,
Poetul are o fulgura ie de Clarv tor: „Pune
un zid,/ a az un obstacol la orizont dac
vrei s / str -vezi dincolo.”
Din poemul în ase trepte Litera deschide criptele vocalelor, citez doar versurile

de început ale fiec rui verset: 1. „Neagr ca
un viscol,/ litera deschide criptele vocalelor.”; 2. „Neagr , ca singur tatea ochiului
orb deasupra/ unui pahar de alcool”; 3.
„Negri, lichenii din jurul literei încep s
tremure”; 4. „Unde sunt litere va fi mereu o
gr din Ghetsimani”.
Iat versetul al cincilea, integral: „Fiecare
cu litera lui./ În untrul ei este cald i bine.
Aici sunt mor ii/ mei: tat l i mama. i mo ii
mei r bd tori. i fiul meu/ privindu-ne/ A a
st m deasupra literei/ precum deasupra unei
fântâni pelerinii/ precum gra ia deasupra cimitirelor”.
Pentru ca, în treapta a 6-a, ca într-o zi de
sâmb , ultima a nehodinei, George Vulturescu s încheie poema, dar i volumul antologic Orb prin Nord cu o inscrip ie într-un
lapidariu ancestral: „Ca un viscol e poemul
în jurul literelor./ Îmbrac masca i blana
de urs întoarce-o pe dos. Litera nu trebuie/
i tie numele.”
...Serenitatea Clarv torului pune, astfel,
punct unui pelerinaj la obâr ii, la locurile
sfinte ale bunilor i str bunilor, c torie dincolo de oglinda interioar a tuturor viscolirilor, îndoielilor i desghioc rilor f de sfâr it.
i astfel, cu un auz i cu un v z abisal,
duse dincolo de fizic , în transcendent duse,
în metafizic -, scriitorii pereche Constantin
rnescu - George Vulturescu privesc cu
luciditate izb vitoare în fântâna dorurilor
primordiale, aud vuietul timpului - cangur
solitar ce sare din er în er , pân în Ursa
Mare i mult dincolo de Andromeda.
Pornind de la cuvântul „totem modern”
(Gottfried Benn), mântuind cuvintele, salvându-le într-o ordine nou i, desigur, salvându-se pe ei în i -, Constantin Z rnescu
i George Vulturescu î i asum i î i tr iesc
rb te te, cu profund cutremurare, limitele
existen ei fiec ruia dintre ei, emi ând, spre
scruciurile existen ei întregii spe e umane,
fuioare magice de lumin .
Fiind contemporani cu prima zi a Crea iei,
ei nu uit - cum ar caligrafia tefan Aug. Doina - s fie contemporani cu a aptea zi a Istoriei: recreînd lumea cu ajutorul verbului...
Dând via , fiecare cu mijloacele sale literare
de valoare indubitabil , câte unei cosmogonii
înfloritoare.
Tr ind în spirit, creeaz , asemenea Demiurgului, universuri fic ionale în care ne resim cu to ii, în plenitudinea fiin rii noastre
ca gâze i fire de iarb în vremuri de pârjolire
i dec dere a tuturor imperiilor.
Constantin Z rnescu i George Vulturescu ne înal , prin for a lor de Antei postmoderni, i ne dau puterea de a crede, înc ,
într-o stea mântuitoare, astfel încât s nu mai
fim nevoi i a striga: „Opri i planeta! Vreau s
cobor!”.
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Nicolae M~TCA{
(membru USR)

Te uit , frumoas valah
Te uit , frumoas valah ,
Cum ninge cu miei peste noi
i mieii se-adun -n troiene,
Troienele-n turme de oi.
Ascult , frumoas valah ,
Cum h uie vântu-n fruntarii,
Cum url lupoaice pe creste,
Se-nh ituie cum palicarii
i strânge- i, frumoas valah ,
Mioarele toate pe plai,
Strune te- i i câinii, b rba ii,
i flinta pe-o buz de nai
i vino la paza cet ii:
Onorul de-armân str juindu-l,
Ne str juie cinstea i numele
Olimpul, Moscopole, Pindul.
Te uit , frumoas valah ,
Cum ninge cu miei peste noi
i mieii se-adun -n troiene,
Troienele-n turme de oi...
Cei mai vesti i de i-am aduce-acas
fi r mas la plug i coas -n sat,
I-ar fi-nghi it canale, gherle, ciume.
Cu traista-n b , zbici i, s-au durigat,
Podbal, susai, ciurlani prin lume.
Cu harul lor de Dumnezeu l sat,
S-au împlinit, inând la stirpe, nume,
Iar chinul de martiri l-au preschimbat
i numele - modeste - în renume.
Câ i mari români, români de vi -aleas ,
Cu-aleanul lor, cu dorul lor de cas ,
Dorm în total , groaznic ne tire
În sol str in? Etern pomenire!
Cei mai vesti i de i-am aduce-acas ,
Nu ne-ar ajunge-n ar cimitire.
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Ion RO{IORU
(membru USR)

O zi cât apte ani-lumin
O zi cât apte ani-lumin din via a mea te-ai dislocat:
ti o mireasm de sulfin , sunt un nevrednic exilat!
O zi cât apte ani-lumin pe alt ecran te-ai str mutat:
ti o-nserare levantin , sunt un amurg întemni at!
O zi cât apte ani-lumin pe alte z ri te-ai preumblat:
ti o nestins cavatin , sunt un avânt din cer picat!
O zi cât apte ani-lumin te-am a teptat înfrigurat:
ti o perpetu ondin , sunt un adânc de dor secat!

De- i bate-n geam ora ul
De- i bate-n geam ora ul zâmbind auroral,
Deschide-i c ci i-aduce un nou poem astral!
De- i bate-n geam ora ul cu pesc ru i în zbor,
Deschide-i c ci i-aduce un nou poem de dor!
De- i bate-n geam ora ul cu degete de crin,
Deschide-i c ci i-aduce un nou poem divin!
De- i bate-n geam ora ul cu primul curcubeu,
Deschide-i c ci i-aduce un nou poem ce-s eu!

Iubirea mea a scris o carte
Iubirea mea a scris o carte cu care evadeaz din
Banalitatea existen ei nefastuoase i din spleen!
Iubirea mea a scris o carte care-o teleporteaz prin
Târgovi te, Pite ti, Craiova, Br ila, Turnul Severin!
Iubirea mea a scris o carte cu mare miz în destin
i care-o s -i prilejuiasc un str lucit sejur alpin!
Iubirea mea a scris o carte-noroc i ad post deplin
Pe Terra i pe Stella Canis spre care va pleca pu in!

La geamul meu
La geamul meu dinspre livad s-a stins mireasma de gutui:
O s -l deschid ca-n gura mare s -mi strig iubirea care nu-i!
La geamul meu dinspre p dure s-a stins c rarea sub om t:
O s -l deschid ca-n gura mare s -mi chem iubirea înd t!
La geamul meu dinspre poveste s-au stins luminile din ceas:
O s -l deschid ca-n gura mare s -i spun iubirii bun r mas!
La geamul meu dinspre niciunde s-a stins ce mai era de stins:
O s -l deschid ca-n gura mare s -i strig iubirii c m-a-nvins!

Lumina rugului din noi
O dat . Dou zeci i unu. A treia. Câte vor mai fi
La fel de roze cum tustrele i nici m car vreuna gri?
O dat cum o alta nu e mai poleit cu noroc
Chiar dac în aceast via nu ne vom mai vedea deloc!
O dat de la care-ncoace atâta dor s-a întâmplat
Încât ne-adulmec totemic zefirul lui înmiresmat!
O dat când în cifra unu se buluce te cifra doi
Ca-ntr-un poem în care plânge lumina rugului din noi!

La ceas de purpur târziu
Eu sunt de nic ieri, iubire, i doar exilu-i rostul meu:
Scriind ascuns prin cimitire, sfâr itul mi-l ratez mereu!
Eu sunt de nic ieri, iubire, i caut drumul cel mai lung:
Fiind i moarte-n împlinire, evit prea repede s-ajung!
Eu sunt de nic ieri, iubire, i-s înh itat cu piaza-rea:
Întârziind în am gire, te lecuiesc de soarta mea!
Eu sunt de nic ieri, iubire, i-a vrea s nu-ncetez s fiu
Scanat de tine-n amintire la ceas de purpur târziu!
Iubirea mea se înte te
zboiul s-a sfâr it i sor ii izbânzii nu s-au mai decis
Cetatea mea e pe o stânc , ora ul t u e-n câmp deschis!
zboiul s-a sfâr it i seara nu iese nimeni la raport:
Fregata mea e-n largul m rii, barcazul t u e într-un port!
zboiul s-a sfâr it i fo tii solda i în crâ me s-au retras:
Speran a mea-i la ani-lumin , n dejdea ta e la un pas!
zboiul s-a sfâr it i pacea e una care n-a mai fost:
Iubirea mea se înte te, destinul t u î i intr -n rost!

Din volumul în preg tire Mâinele meu începe azi

Diminea a grea de noime
În zori m-ajunge oboseala ca pe oricare noctambul:
Pe marea lui învolburat Ulysse-a r cit destul!
Pe Cultural ascult o pies de teatru lung la microfon:
Chateaubriand anticipeaz c derea Casei de Bourbon!
La ora opt mi se n zare c-aud prin step zvon de cai:
ze ul moldovean r pe te-o cadân din Bahcisarai!
Astfel, nesomnul meu haotic m-a aruncat din rol în rol
Ca-n diminea a grea de noime s m trezesc de tine gol!

Blestemu-i mai rapid ca luntrea
În cuibul dragostei persist mireasma dulce de pelin:
De ce întârzie Frusina? De ce a teapt Constantin?
Albastre fl ri reci se isc sub mult prea rusticul c min:
De ce întârzie Frusina? De ce a teapt Constantin?
Trei tigve goale stau de paz pe un ulcior de galbeni plin:
De ce întârzie Frusina? De ce a teapt Constantin?
Blestemu-i mai rapid ca luntrea ce i-ar fi scos pe rm str in:
De ce întârzie Frusina? De ce a teapt Constantin?
Plou rece
Plou rece. Unde-i oare ploaia noastr de-ast var ?
Fericita-i amintire va începe s ne doar !
Plou rece. Unde-i oare ploaia noastr de-ast var ?
Bucuria nu mai face curcubeul s apar !
Plou rece. Unde-i oare ploaia noastr de-ast var ?
ne poleiasc visul luna nu se mai coboar !
Plou rece. Unde-i oare ploaia noastr de-ast var ?
Soarta preget iubirii socoteal s -i mai cear !
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Antonia BODEA
(membru LSR)

La Editura NICO din Târgu
Mure a ap rut de curând cartea
„FAMILIA ENE - Destine contemporane”, autoare fiind scriitoarea i publicista Mariana
Cristescu. Volumul se constituie
a fi un omagiu adus unei familii
de scriitori, c rturari de seam ,
care, de-a lungul vie ii lor, i-au
ruit talentul, harul i priceperea literaturii române.
Cartea se deschide cu o ampl retrospectiv asupra vie ii i
mai ales a operelor scriitorilor Al.
Florin ene i Titina Nica ene,
personalit i care au fost onorate
cu multe premii, diplome i distinc ii na ionale i interna ionale.
Sunt aminti i fiii acestora, Florin
ene, specialist în televiziune, i
dr. Ionu ene, istoric i scriitor,
autor de c i reprezentative în
istoria contemporan . De asemenea sunt analizate cu mult profesionalism cele 64 de c i ale
lui Al. Florin ene: romane, volume de eseuri i critic literar ,
dar i zecile de c i de poezie i
proz ale Titinei Nica ene, o
parte din articolele pre edintelui
Ligii Scriitorilor, care au v zut
lumina tiparului, peste 5.799, reportaje, recenzii, eseuri i critic
literar . Se subliniaz c Al.
Florin ene este membru corespondent al Academiei American
Român , din care fac parte mari
personalit i române i str ine,
cum ar fi: Augustin Buzura, dr
Ilie Rad, dr. Ioan epelea, prof.
Alain Bencon, din Fran a, rev.
Gheorghe Calciu-Dumitreasa,
prof. George Palade, care a primit
Premiul Nobel, dr. Dumitru Prunariu, astronaut, prof. Ladis K.
Kristof din Statele Unite, Gabriel
epelea, acad. Virgil Constantinescu, dr. John Cepoi, din Statele
Unite etc.
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Sunt amintite c ile care au
ap rut despre operele acestei familii, printre care „Al. Florin ene
- Literatura, ca mod de via ”, de
Petric Bir u. Se redau articole
ap rute despre c ile acestei familii sau despre evenimentele importante, cum ar fi acordarea marelui Premiu la Festivalul Internaional de Poezie din Serbia sau
acordarea Diplomei de Excelen
a Universit ii de Vest scriitorului
i c rturarului Al. Florin ene.
Sunt amintite sutele de manifesri culturale organizate de acest
scriitor i promotor cultural, ctitor
de cenacluri literare, a 17 reviste,
i a Ligii Scriitorilor Români.
Emo ionante sunt paginile
despre c ile scriitoarei Titina
Nica ene, care eviden iaz originalitatea i sinceritatea scrierilor acesteia, pentru care „a câ tigat Premiul I la Concursul Interna ional de Poezie pentru românii din întreaga lume, organizat de revista interna ional
STARPRES 2012 - Director general Ligya Diaconescu”.
Mariana Cristescu concluzioneaz : „Am dorit doar s v
spun c prietena mea, admirabil so ie, mam i bunic , este
OM deosebit i c m bucur c
ne-am încruci at destinele”.

Sunt reproduse poezii reprezentative din opera celor doi
scriitori omagia i, o parte din
coper ile c ilor acestora, fotografii reprezentative din multiplele activit i pe care le-au
organizat i la care au participat.
Cartea se încheie cu reportajul „Pentru tata, strig «Prezent!» i s rut drapelul...”, semnat de Mariana Cristescu, care
este o oglind a evenimentelor
petrecute la Iernut în cadrul „Zilelor ora ului Iernut “, din 17 august 2012, eveniment la care au
participat i contribuit protagoni tii acestei c i. „Frumoasa,
memorabila întâlnire (care) s-a
încheiat cu cuvântul... poetic al
talentatei oltence-clujeanc
prin... adop ie cultural - Titina
Nica ene, i cu momentul artistic prezentat de elevii iernu eni
Maria Alexandra Iag r i Rare
Vl du M cinic , care, îmbr ca i
în splendidele costume populare
ale locului, sub Tricolor, au interpretat Balada Oarbei de Mure i cântece din folclorul mure an.” (Cuvântul liber, Confluen e române ti, 19 august 2012)
Volumul a ap rut, ca o surpriz , cu ocazia împlinirii a 50 de
ani de c torie a scriitorilor Al.
Florin ene i Titina Nica ene,
oglindind via a în iubire a celor
doi i dragostea comun fa de
cuvântul scris. Cartea a fost lansat la Colocviile „Cuvântul liber
- Pun i de Lumin ” edi ia a II-a,
21 iunie 2013. Au vorbit Nicolae
ciu i prof. Petre Curtic peanu, cu participarea lui Laz r
dariu, prof. univ. dr. Victor Cr ciun, general în rezerv dr. Mircea Chelaru, Constantin Toni
Dâr u i a unor mari personalit i
din ora ul de pe Mure , Ia i i
Bucure ti.
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Emil BUCURE{TEANU

Luca CIPOLLA
(Italia)

Amicus Plato, sed amica veritas
Aristotel
Nu scriu aceste rânduri pentru a epata i
nici din alte motive prea omene ti, cu ur ,
cu p rtinire, invidie etc. Încerc s fiu cât se
poate de drept i s spun ni te adev ruri
despre Antologia scoas la Bucure ti de Editura „Cetatea C ii” sub egida Ligii Scriitorilor Români.
Titlul, Antologia scriitorilor români de
pe toate continentele, are o sfer prea larg .
Realizarea unei opere care s cuprind pe
to i scriitorii români din lume practic este
imposibil i pentru simplu motiv c i Antarctida este un continent i nu cred c s-a
dus vreun român s fac poezie pe acolo.
Trebuia folosit o sintagm cu caracter particular. De pild : Scriitori români de pretutindeni - Antologie.
Dar s deschidem volumul. Prima surpriz . Autorii sunt prezenta i în ordine alfabetic nu dup nume ci dup prenume. Înc
de la clasa I primar tim c eram striga i la
catalog dup numele de familie. Poe ii î i mai
permit s nu foloseasc semnele ortografice,
dar nici chiar a a postmodernism. Ne mai
trebuie s schimb m
ordinea orelor, a zilelor i
ne-am postmodernizat cu
totul. Pe lâng caracterul
literar, antologiile sunt i
opere tiin ifice, documentare. În acest caz, ele
trebuie întocmite dup un
anumit tipic, s cuprind
date complete i exacte
despre autori. Ori în antologie, la unii autori, în
special la doamne, nu
este trecut data na terii.
La al ii locul na terii. Unii
au spus cu cine sunt c tori i, câ i copii au, ce
profesii au ace tia. Cu tot
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respectul ce îl port femeilor, trebuie s le
amintesc zicala: Dac ai intrat în hor
trebuie s joci. tiin a nu se face cu mofturi
de domni oar de pension.
Prezentarea fiec rui autor s-a f cut începând cu o pagin impar . O asemenea prezentare l-a for at pe tehnoredactor la o solu ie
jenant . Aproape dup textul/textele fiec rui
autor urmeaz o pagin alb . În total sunt 34
pagini de acest fel. Pentru lectorul c ii este
ceva nepl cut. Eu folosesc paginile goale
pentru însemn ri. Bineîn eles pe marginea
textelor autorilor.
Problema avea mai multe solu ii pentru a
fi rezolvat : a) Scrierea textului, numele autorilor cu litere mai mari; b) Solicitarea de noi
texte pentru completare paginilor libere; c)
Ilustrarea c ii cu o iconografie adecvat ;
d) Reducerea volumului la dimensiunea A5.
O alt chestiune pentru domnul tehnoredactor: portretele trebuie a ezate cu fa a
spre interior, spre scris, nu s ias din pagin .
La pre ul pl tit, m a teptam la o carte cu
un aspect deosebit. Lumea actual este îns
în goan dup bani (târfa
universal , cum le-a zis
Marx), parc mai mult ca
oricând.
E drept c f ei nu se
poate tr i, de i unii zic c
banii nu aduc fericire. Eu,
totu i, prefer nefericirea
celor cu mul i bani, desigur nu ca a clanului Becali, dar, dat fiind faptul c
de la locul meu de ba tin
i pân la Humule tii lui
Creang nu sunt decât
cincizeci de kilometri, înc
conduc dup preceptul de la el citire, Nu dau
cinstea pe ru ine.

Nuca
O, astfel a cules-o i admirat,
cu o mân i-a deschis drupa,
acoperirea ei extern ,
apoi cu un ciocan i-a for at
i sf râmat coaja
ca s scoat rodul...
Astfel noi suntem s mân a lui
i câte ghinde ale lui Jupiter
au o via scurt în materie..

Alb
i azi aparen a
nu absoarbe distan ele,
ti o intercalare,
cruce pe o paji te,
copil printre b rba i,
cerea static a iluziei,
uluire.
i- i spuneau bravo
dar furtuna nu se potole te
i br ara ta cu buline
azi
are pete pe care nimeni nu le cur
igien o lume
te reduce la ecran,
la apa st toare de o vedovella.

Nea Persepolis
Din punctul vernal
mândr curgerea timpului,
zace legiunea în turnul t cerii,
tace roiul,
aplecat la frecven ele lui.
Ultima mil ,
mânt i r cini,
râvnind coasta
de sare însetat ..
i peste majolicii în dep rtare
eu citii pelicula
a soarelui uscat ,
omul la sfâr itul omului..
Oglinda nu reflect
câmp de b taie,
nici chiar o gean
care s schi eze Ahuramazda
precum floare de damasc.

,
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Nicoleta ONICA

POEZIE }I METAFIZICÃ
Nicoleta Onica: Dic ionarele v consemneaz ca fiind poet, prozator, eseist, traduc tor. Care hain considera i dumneavoastr c v ade cel mai bine?
Eugen Dorcescu: Cea de poet. A a i sunt
încadrat în orizontul recept rii. Proza mea
îns i e poetic , traducerile mele vizeaz ,
prioritar, texte poetice, eseurile mele, la rândul
lor, sunt dedicate, mai cu seam , poeziei.
NO: Cum a i descoperit poezia? Când a i
început s scrie i versuri?
ED: Foarte de timpuriu, în copil rie, i tot pe
atunci am prins s schi ez, la r stimpuri, un
vers, o strof ... i am continuat a a mult
vreme. i ca elev, la liceul „Fra ii Buze ti” din
Craiova, i ca student, la Filologia din Timioara. Dar am fost mul umit (cât de cât) de
încerc rile mele relativ târziu, spre treizeci de
ani, când am i publicat primele texte. Debutul
în revist (Luceaf rul, 1971) mi-a fost vegheat de Al. Philippide, tefan B nulescu i
Cezar Baltag. Debutul editorial (Cartea Româneasc , 1972) - de Mircea Ciobanu, Marin
Preda i Mihai Gafi a. Le-am fost recunostor acestor mari i genero i scriitori, le sunt
recunosc tor i ast zi. Dup cum le sunt recunosc tor i celor care au contribuit, peste
ani i decenii, fie la receptarea scrierilor mele,
fie la difuzarea lor în alte spa ii culturale
(Valeriu Anania, Virgil Nemoianu, Marian
Popa, Adriana Iliescu, Cornel Ungureanu,
Alexandru Ruja, Cezarina Adamescu, Andrés
Sánchez Robayna, Coriolano González
Monta ez, Rosa Lentini, Mónica Delia
Pereiras, Fernando Sabido Sánchez, Jaime
Siles, M. Cinta Montagut .a.).
NO: i transpus în versuri Psalmii, Proverbele, Ecclesiastul, Rug ciunea regelui
Manase... Cu ce scop a i versificat aceste
texte biblice? Având în vedere c timpurile
pe care le tr im par a fi „cele de pe urm ”,
lectorii ar trebui s se apropie mai mult de
cele sfinte...
ED: Nu am avut un scop, în în elesul pragmatic, ori strict intelectual, al termenului, dar
presupun c , stihuind C ile poetice i sapien iale ale Bibliei, fiin a mea, în tenebra i
misterul ei, va fi avut unul. Probabil acela de
a se salva, de a- i supravie ui. Am m rturisit
i cu alte prilejuri: Psalmii, Ecclesiastul,
Pildele, Rug ciunea regelui Manase, lucr ri

publicate, pe rând, începând din 1993 pân
în 2001, i adunate în volumul antologic
Biblice (Editura Marineasa, 2003), sunt c rile paradisului meu l untric. În timp ce Cronic (1993), Abaddon (1995), Exodul (2001)
sunt c i ale infernului meu personal.
NO: i afirmat în nenum rate rânduri c
singura carte pe care o citi i mereu i o
cerceta i este Biblia. Spunea i c „nu exist
alt carte în afar de Biblie”. Aceasta înseamn c sunte i o persoan credincioas .
În ce m sur influen eaz acest lucru via a
dumneavoastr literar ?
ED: Via a mea literar nu e de conceput în
afara persoanei mele (empirice i artistice).
Iar persoana mea nu e de conceput în afara
credin ei. Credo, ergo sum. Pseudo-dilema
pe care se sprijin poezia mea ar fi tocmai
aceasta: pe de o parte, „fiin a întru moarte”
(Heidegger); pe de alta, ceea ce am îndr znit
a numi, într-un studiu dedicat poeziei misticoreligioase (Poezia mistico-religioas , structur i interpretare, cf. Eugen Dorcescu, Poetica non-imanen ei, Editura Palimpsest,
Bucure ti, 2009, n.n., N.O.), „fiin a întru mântuire”...A adar, ca s r spund la întrebare:
în totalitate.
NO: Spunea i într-un interviu c nu scrie i
poezie religioas . Cum pute i cataloga poezia care Îl are în centru pe Dumnezeu?
ED: Orice poezie mare, orice poezie important Îl are în centru pe Dumnezeu, fie c
e con tient sau nu de aceast Prezen . Dar
revin la propriile-mi str danii. Într-adev r,
eu nu scriu poezie religioas , stricto sensu.
În eseul amintit, propuneam o distinc ie net ,
din unghi teoretic, dar i metodologic, opera ional, func ional, în teritoriul literaturii,
între no iunea de „religios” i cea de „mistic”.
Poezia mea, care este i a fost întotdeauna
de factur necondi ionat spiritual , are, în
centrul ei, „fiin a” (eventual, Fiin a), nu cultul, nu religia, nu ritualul, a a încât poate fi
calificat , la rigoare, drept „mistic ”, dar cel
mai adecvat cred c i-ar fi calificativul de
„metafizic ” (poezia metafizic Îl are în centru
pe Dumnezeu). Profesorul Andrés Sánchez
Robayna de la Universitatea din La Laguna,
Tenerife, a definit foarte limpede specificul
crea iei mele, într-un studiu-prefa la volumul Poemas del Viejo (Poemele B trâ-

nului), ap rut în 2012, în Spania, la Editura
Igitur, Montblanc (Tarragona), în traducerea
Rosei Lentini.
Spre un plus de informare: acest eseu al
lui Andrés Sánchez Robayna a fost preluat,
curând, de revista „Analecta Literaria”, din
Argentina, precum i, în traducere, de numeroase i prestigioase publica ii române ti, din
ar i din str in tate, ceea ce probeaz , în
opinia mea, interesul pe care îl manifest ,
totu i, elitele literare i academice fa de
lumea Spiritului. El se afl i în crestoma ia
critic Poezia lui Eugen Dorcescu, comentat de... , edi ia a III-a, Ed. Calameo, 2013,
alc tuit de Sorina Ianovici-Jecza i Olimpia
Berca. (1).
NO: i scris poezii pentru copii, pove ti i
povestiri. De unde aceast dorin de a scrie
pentru copii?
ED:
referi i, desigur, cu deosebire, la
Basme i povestiri feerice, tom ap rut la Editura Eubeea, Timi oara, în 2005. El cuprinde
toat proza fantastic pe care o publicasem
anterior. Aceast „proz fantastic ” nu e neap rat „pentru copii”, sau numai pentru copii,
nici despre copii. Este, pur i simplu, proz
fantastic . În ea sunt desf urate, epic, discursiv, o parte din temele, motivele, simbolurile pe care le codific i le decodific poezia (poezia mea, fire te).
NO: Unde crede i c se încadreaz cel mai
bine activitatea dumneavoastr liric tradi ie sau modernitate? Cât la sut este
tradi ie i cât modernitate?
ED: E greu, e chiar fastidios, pentru mine, s
hazardez la un atare r spuns. N-am încercat niciodat , i nu voi încerca nici acum,
fiu comentatorul propriilor scrieri, dup
cum n-am încercat niciodat , i nici nu voi
încerca, s fiu impresarul lor. Am convingerea
r spunsul cel mai corect, cel mai argumentat i cel mai conving tor la aceast întrebare
l-a dat tot profesorul Andrés Sánchez Robayna, un mare creator, un om de litere profund
i erudit (2).
NO: Exist momente în care v afla i în
pan de idei? Cum trata i lipsa de inspira ie
i ce anume v inspir , atunci când scrie i?
ED: Cu un calm tensionat, nelini tit, dac se
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poate spune a a. În acel r stimp, din câte
mi-am dat seama, textul se elaboreaz l untric, tacit. A a c a tept ca el s se rotunjeasc - semantic i chiar stilistic - i s ajung
„scriptibil”, comunicabil. A tept s am dispozi ia propice scrisului. În toat cariera mea
literar , atâta cât este ea, i a a cum este, nam pus pe hârtie nici m car un stih c znit,
cut, pl nuit. Nici m car unul singur... Scrisul meu este vital, nu conven ional. Selec ia,
definitiv rile, renun rile (drastice, poate
chiar prea drastice) etc., întotdeauna laborioase i îndelungate, sunt posterioare scrierii propriu-zise, care este spontan , generoas , chiar impetuoas uneori.
NO: Reflect versurile pe care le scrie i
momente din via a dumneavoastr sau
sunte i altcineva în scris, f
a avea vreo
leg tur cu realitatea?
ED: Via a mea, existen a mea, sublimat , îns ,
se afl , întreag , în poezia mea. De pild : ceea
ce se nume te, în termeni biblici, „lupta dintre
carne i duh”. Aceast confruntare a fost,
este i acum, în ce m prive te, una din sursele majore de tensiune existen ial . La palier
literar, liric în spe , ea r mâne, mutatis-mutandis, o surs , poate chiar privilegiat , de
tensiune estetic .
NO: Ce proiecte de viitor ave i?
ED: Am întocmit, cu mare trud i migal , i
am publicat on-line (deocamdat ) o antologie
de autor, 111 Poezii (Ed. Calameo, 2013), pe
care inten ionez s-o imprim într-un viitor
oarecare. Acesta este un proiect conturat,
circumscris. Apoi, ca proiect mai larg, mai
extins, a dori, pur i simplu, s m bucur de
via , în familia mea, s tr iesc în pace, cu
mine însumi, cu semenii, cu veacul, i, de
asemenea, s scriu, s mai scriu câte ceva,
dac ( i atâta vreme cât) Iah Elohim va îndui.
NO: În final, a i putea s îmi spune i câteva
versuri care v reprezint ?
ED: Într-un fel sau altul, tot ce scriu m
reprezint , chiar dac într-o manier difuz .
Ceva mai exact, mai dens, m reprezint cele
111 Poezii, selectate din întregul meu parcurs
liric. i, înc mai exact, a zice, dar, fiind fatalmente subiectiv, n-ar fi cu totul exclus s
în el, m reprezint poezia În t cere. Ea
deschide, în chip de Prolog, antologia pomenit . Poate fi g sit , deci, cu u urin . (3).
Interviu telefonic,
6 noiembrie 2013
______
NOTE:
(1) „O adânc scrutare a sensului transcenden ei uneori inseparabil unit cu lec iile misticii occidentale - î i d mâna, în aceast poezie, cu o viguroas
utare metafizic („metafizic , nu filozofic ”,
insista Juan Ramón Jiménez), al c rei centru sau

ax este fiin a în fa a eternit ii...” (Andrés Sánchez
Robayna, Eugen Dorcescu, între esen
i existen , „Orizont”, 3, 2012). (N.n., N.O.).
(2) „...Marea tradi ie a poeziei române, de la Mihai
Eminescu pân la Tudor Arghezi - o tradi ie pe
care în Spania, sau în limba spaniol , o cunoa tem,
din nefericire, cu totul insuficient -, se vede asumat în fiecare vers al lui Dorcescu, sublimat în
fiecare din cuvintele sale, i se leag cu unele dintre
marile procup ri care, de la Mallarmé pân la
Luzi sau Bonnefoy, determin limbajul i lumea
celei mai vii poezii europene a modernit ii. Nu
va fi inutil s se atrag aten ia asupra lui Dorcescu
ca poet european, în ciuda faptului c împrejur rile
sociale i culturale ale rii sale, pe durata prea
multor ani, l-au izolat, în mare m sur , în limitele
propriei limbi, i doar în vremea din urm aceast
oper a început a fi cunoscut în restul continentului. Fiindc important este c în crea ia lui Dorcescu sunt puse unele din cheile cele mai adânci
ale modernit ii poetice....” (Ibidem). (N.n.,
N.O.).
(3) Am g sit-o i o reproducem mai jos (N.n.,
N.O.):
În t cere
N-a fost cu neputin . N-a fost greu.
Asear am vorbit cu Dumnezeu.
La fel de clar, de simplu, de senin,
Cum ai t if sui cu un vecin...
E drept c El t cea. Sau, mai curând,
Iradia în fiecare gând,
În fiecare oapt i impuls,
În fiecare zbatere de puls.
Doar eu gr iam. i iat c , treptat,
Discursul în t cere s-a mutat,
cerea s-a umplut de sens i el,
cerea era drumul c tre El.
a-I vorbeam. Spunându-I tot, deschis,
a-I vorbeam: Abis lâng abis.
(Din Eugen Dorcescu, 111 Poezii,
Editura Calameo, 2013).
Interviul a fost luat domnului Eugen Dorcescu, într-o sear de noiembrie, telefonic. De ce
telefonic? Chiar i dumnealui m-a întrebat...
spund: pentru c este o senza ie inedit ! Nu îl
cunosc personal pe domnul Eugen Dorcescu, nu
am vorbit niciodat cu dumnealui (pân zilele
acestea), dar mi-a dat senza ia c îl cuno team
de-o via . O persoan excep ional : cald , relaxat i atent . Îi mul umesc înc o dat pentru c
a acceptat o astfel de provocare.

Goya - Incanta ie
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Contemporary Literature Press, sub
auspiciile urm toarelor foruri:
Universitatea din Bucure ti, The British
Council, Institutul Cultural Român i
Ambasada Republicii Irlanda,
Anun publicarea volumului
New Europe Writers
Bucharest Tales
ISBN: 978-606-8592-44-2
Editat de Lidia Vianu
Contemporary Literature Press public acum
un al doilea volum din seria New Europe
Writers. Primul a fost volumul trilingv Warsaw
Tales, ap rut în englez , român i polon i
tradus în române te de masteranzii în Traducerea Textului Literar Contemporan.
Bucharest Tales, care poate fi citit i online,
a fost tradus în limba englez , dar i subeditat , corectat i ilustrat de studen ii
aceluia i MTTLC.
Seria New Europe Writers a debutat în anul
2005 i a ajuns la al cincilea volum: Povestiri
din Var ovia, Praga, Bucure ti, Budapesta
i Liubliana. Fondatorii acestui proiect sunt
John a'Beckett (n scut în Australia, el locuie te în prezent la Var ovia), James G. Coon
(n scut în Statele Unite, a locuit în Polonia
timp de zece ani, iar acum se afl la Bangkok)
i Andrew Fincham - poet englez. Pagina New
Europe Writers pe Facebook are peste 700
de membri, scriitori din întreaga lume.
Intent ia acestui proiect a fost de la bun început s promoveze imaginea unei "Europe
unite". Editura noastr este specializat în
Lexicografie Joyce, ceea ce înseamn implicit
vede Europa cum o vedea James Joyce adic unit spiritual i lingvistic. Era firesc,
prin urmare, s avem foarte multe lucuri în
comun cu NEW.
John i Andy au vizitat masteranzii MTTLC
la Bucure ti atunci când au început s lucreze
la Bucharest Tales. Masteranzii urmau s
traduc textele scriitorilor români în limba
englez - ceea ce au i f cut. Cartea pe care
Contemporary Literature Press o public
acum este alc tuit din povestiri i poeme
despre noul i vechiul Bucure ti, scrise de
poe i i prozatori români din dou genera ii
diferite, precum i de scriitori din alte ri
care au c torit ori au tr it în România.
Cele cinci c i de pân acum ale grupului
NEW sunt o dovad c europenii sunt to i o
mare familie. Ideea unor c i dedicate
"cititorului c tor" i a perdelelor trase
deoparte tocmai ca s atrag un voyeur
"dornic s se uite în untru" ar fi fost f
îndoial i pe placul lui James Joyce.
Volumul poate fi consultat i desc rcat la
adresa de internet:
http://editura.mttlc.ro/bucharest-talesedited-vianu.html
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Jean BLEAKNEY
(Irlanda de Nord)

Traducere de
Alexandra Munteanu,
masterand MTTLC

Jean Bleakney (n. 1956) - s-a n scut în Newry,
Irlanda de Nord, i locuie te în prezent în Belfast,
unde lucreaz într-un centru de gr din . A studiat
biochimia la Universitatea Queen din Belfast,
îndreptându-se c tre poezie abia în jurul vârstei de
treizeci de ani, dup na terea copiilor s i. Pasiunea
crescând pentru poezie a coincis cu cea pentru
horticultur , multe dintre poeziile sale ilustrând simbolistica i paradoxurile gr dinilor. I s-a încredin at
amenajarea gr dinii pentru Centrul de Poezie Seamus
Heaney din cadrul Universit ii Queen, rezultând
astfel, metaforic vorbind, o gr din -poezie.

Înainte, f

cuvinte

Nici nu tiu cum s i spun
(de când tot vreau s i spun)
cum e s conduci înainte, glon ...
uimirea profund
de a vira la col
i de a da nas în nas
cu Venus - nelipsit -n aste nop i i
care e complet netulburat de felinare.
Tot uit de men ionat
acest fenomen localizat.
Niciodat nu-l prind la momentul
potrivit - pe strada ta cu sens unic,
la cap tul gre it.
Odat acolo, nu mai pot da înapoi,
dar într-o noapte, voi da. i-apoi,
în mar arier - ai face bine s crezi!
te voi târî într-acolo, pe Venus s o vezi...
Vom edea, sc lda i în ironie
- miopul de tine, contemplativa de mine.
Nu vom vorbi numai despre vreme;
Astfel ilumina i, îmi voi aminti,
presupun, ceea ce voiam s i spun,
ceva legat de statornicie...
Deocamdat , aici ad cuminte,
Stóic , f cuvinte.

Dup aceea
dup Hardy

De ce?
Unii oameni sunt precum luna,
crescând i descrescând necontenit;
operând pe o alt scar temporal , a adar
Ne vedem mâine sear , acela i loc,
aceea i or ... e cam în zadar.
Nu-i mai vezi cu zilele, cu s pt mânile.
Ba chiar, î i pare c-ai spus ceva nepotrivit,
când tu n-ai spus de fapt tot ce-ai gândit.
i î i tot închipui cum ei - n-ai ce-i face!
aduc în via a altora lumin i pace.
Astfel, ezi lâng fereastr , a teptând cu frica de a privi, nepricepând niciodat
povestea toat . De îi iube ti, îns ,
(De ce îi iube ti mereu, oare?)
le ier i c ile migratoare.
Le ier i tot, de fapt.

Fizica unei c snicii
potrivi i, spun despre noi. Mie mi-e clar
simetria a fost doar jum tate din pahar.
Suntem pe aceea i lungime de und ,
presupun. Da, scumpule, noi suntem
experimentul cu bazinul cu unde
care-a func ionat i de i podeaua
s-a cam udat, modelul, cumva, a rezistat.
tiam c a a va fi. Ondula iile acelea
s-au contopit. Dar, vai, noi tim prea bine,
lipsa de sincron i de-amplitudine.

Când n-oi mai fi - când se vor strânge-mprejur i vor vedea
Cercurile cafenii l sate de c ni i petele de pe perdea
Colbul, dezordinea, discurile n cl ite - vor spune vecinii oare
“A fost o femeie pe care lucrurile astea n-o interesau prea tare”?
Aceste poeme sunt
traduse în cadrul Proiectului
Interna ional Poetry PRO,
coordonat de Lidia Vianu, Director
al Masteratului pentru Traducerea
Textului Literar Contemporan Universitatea din Bucure ti,
http://mttlc.ro
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Ionu] CARAGEA
(membru USR)

* Iubirea este precum puiul de pas re care p se te cuibul inimii, încercînd s zboare peste orice
pr pastie cu aripile imaginare ale sufletului.
* Adev ratul pictor al cuvintelor este acela care
i face autoportretul cu ochii închi i pe pînza imaculat a sufletului.
* Nu ai nevoie de aripi pentru a fi un înger i nici
de al i îngeri pentru a- i cre te aripi.
* Uneori ura este implozia dragostei, cînd sufletul
pe care l-ai trimis celui pe care-l iube ti se love te
de zidul indiferen ei i se întoarce în vidul din tine.
* Indiferen a este pr pastia de netrecut între oameni. Deasupra pr pastiei, Dumnezeu încerc s
le smulg un zîmbet, dansînd cu razele soarelui i
cu norii. Apoi tun , fulger i plînge în toate culorile curcubeului.
* Oamenii alearg mereu dup tot felul de fantome,
s in cont c umbra, fantoma mor ii eterne,
îi urm re te la tot pasul.
* Moartea este unica religie a timpului. Toate semnele timpului sînt rug ciuni c tre întunecata
doamn .
* Degeaba vrem ca ceilal i s ne în eleag perfect
i s aib o impresie cît mai bun despre noi, dac
îi l m s citeasc numai anumite capitole, pagini
sau citate din cartea vie ii noastre. Oamenii se
pot îndr gosti de noi, dar pentru a ne iubi cu
adev rat trebuie s ne cunoasc i s ne accepte
trecutul.
* Dintre to i dasc lii, durerea este cea mai darnic :
medita ii gratuite pentru to i cei care trec prin
examenele necunoscute ale vie ii.
* Dac le spui unora adev rul, îi va durea cel mai
tare. Ace tia prefer mai degrab o minciun . O
vor folosi pe post de calmant, ajutîndu-i «s
doarm » mai bine.
* Sunt oameni neîmplini i care vor s fie cunoscu i
i aprecia i pe m sura valorii pe care i-o atribuie
singuri, pentru c aceast valoare iluzorie este
singura care îi salveaz de ghilotina despera iei.
Problema este c vorbele pe care le folosesc sînt
atît de lipsite de con inut, încît îi fac s devin
eminamente ridicoli.
* Oamenii sînt ferestre prin care putem privi gropile, drumurile sau cerul. Pe unele ferestre trebuie
le închidem, pe altele trebuie s le deschidem
larg pentru a adulmeca nemurirea.

Constela\ii diamantine
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Leit-motive
î

Motto: „cât timp e ti viu ca to i cei vii/
te umfli-n gu te dai mare/
apoi în clipa urm toare/
parc -ncepi s nu mai fii/
i umbra ta treptat dispare”
din „MEDITA IILE la gura ninsorilor”
a cum am intuit într-o cronic pe care
am scris-o anul trecut în luna iunie, talentul
tumultuos al poetului FLORIAN SAIOC a
erupt din nou cu prolifica sa for creatoare,
reu ind ca, în mai pu in de un an, lava fierbinte a poemelor sale s se adune în dou
volume consistente, publicate la sfâr itul
anului 2013, de editura „M IASTRA” din
Târgu-Jiu. Este vorba de cele dou c i, intitulate: „MEDITA II la gura ninsorilor” i
„GEOMETRIA SENTIMENTELOR”.
Poetul-tribun, poetul-cet ean nu s-a dezmin it nici de ast dat . A r mas acela i vajnic
iubitor al românilor, pe care îi laud , îi ceart
atunci când trebuie, apoi îi iart i sper întrun destin mai bun pentru ei. („cât oi tr i aici
vreau s r mân/ c b mi-e drag c m-am
scut român/am pentru neamul meu eu un
alean ce, dac -s cet ean european, p i când
aud eu limba româneasc /sufletul meu începe s -nfloreasc ...”).De i mul i consider
ast zi c patriotismul este un sentiment
vetust, perimat, cu o îndârjire care îl caracterizeaz , poetul îl manifest în plenitudinea
sa, înv luindu- i toate poemele în mantia
tricolor a iubirii neamului s u derutat, umilit,

@n poezia lui
FLORIAN SAIOC

confuz, s cit, furat mereu de bunurile sale
materiale i spirituale, manipulat i men inut
continuu într-o stare letargic de c tre conduc torii s i, pe care-i voteaz -n prostie din
patru-n patru ani. Datorit acestui fapt patriotismul s u este dureros, disperat, transfigurat în ip t de clopot lovit în dung , rostogolit în valuri de tunete spre con tiin ele
anesteziate ale concet enilor s i: „poporul
este baza spun politrucii/el este sporul i
viitorul/ i-l bat pe bietul popor/cum se bat
toamna nucii/îi scutur i-i fur cu toptanul
tot rodul/ iar poporul-norodul/tace n rodul/
cei care-l bat îl mint i îl fur /au b gat iute de
seam /c poporul-norodul/a devenit de fapt
o adun tur /lipsit fiind de mintea cea de pe
urm ”.
De regul , orice poet autentic este un om
cu suflet mare, ale c rui fibre rezoneaz cu
suflul existen ial al vie ii, în unduiri mai mult
sau mai pu in armonioase. Dar sufletul poetului Florian Saioc este o cutie de rezonan
uria , hipersensibil la orice adiere de r utate i nedreptate omeneasc . El le recep ioneaz pe toate i le doare i le strig , confirmând parc maxima lui Heraclit: „sunt om
i nimic din ce e omenesc nu-mi este str in!”
Acea „panta rhey”, curgerea evenimentelor de via pe albia gr bitului, interminabilului i necru torului Timp, îi provoac
poetului un noian de sentimente dureroase,
nostalgice, care se scurg în el, la... „gura ninsorilor”, într-un v lm ag de reflec ii metafizice. Apoi, medita iile sale le transpune
în monologuri i în dialoguri morome iene.
În dialogurile lui îl implic deseori i pe Dumnezeu cu sup rile Sale, cu atitudini de repro fa de lene i i pro ti, c rora le aplic
pedepse aspre, boli, secet , s cie. i Moartea este un personaj omniprezent în poemele
sale „moartea-mi pare-o entitate,/doarme-n
noi ca pe-o saltea/n-o vedem i n-om vedeao/când ne-nha i ne ia/-ai de tine grij lume/
e ti singur pe lume”. De fapt, poetul,
ajuns la vârsta senectu ii, are dese conver-

sa ii cu aceast „doamn ”, uneori metafizicohazlii, alteori o persifleaz mucalit, dar sfârind deseori în medita ii lirice-grave.
Poemele sunt uneori mu toare, ironice
i autoironice, sarcasmul s u caustic, lirismul
lui dramatic are îns i nuan e umoristice,
care-l învioreaz i-l face atractiv. Farmecul
poemelor sale const i în culoarea limbajului, pigmentat cu alocu iuni pl cute: „b
fra ilor” „voi tia tineri/ tia mai moderni/
voi nu ti i b /nu ti i ce-s alea ierni”.
Tematica poemelor sale din cele dou volume este divers i complex , precum via a:
de-o vreme poezia mea înva /c via a-i o
politic de via /iar via a plin trist i z lud /
con ine poezia vie ii crud ”. Cu sim irea sa
fin , el înregistraz toate anomaliile, prostiile,
ut ile i tic lo iile din via a concet enilor
i, repro ându-le toate acestea, în stilul s u
caracteristic: „nu mai umbla i b alandala/c
e a a cum zice zicala/ cum gr iesc proverbul
i cimilitura/ghici cine închide ochii/apoi
casc gura”.Astfel de motive devin adev rate obsesii pentru poet, fiind reluate sub
alte forme în mai multe poeme, iar aceast
reluare multipl d for mesajelor transmise,
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prin îmbr carea metaforic divers . De fapt,
aceste „obsesii”devin un m nunchi de leitmotive ale volumelor, împletite-ntre ele, care
dau un farmec deosebit ambelor c i. Ele se
reg sesc în toate poemele i îmbrac acel
ve mânt armonios similar unei simfonii.
Spa iul nu-mi permite s analizez fiecare
motiv obsesiv al poetului. M voi limita s le
identific aleatoriu, ca s ar t multitudinea i
frumuse ea lor, prin reluare în mai multe
poeme:
- motivul „ninsorii”: „dac -a putea-a
striga cu mii de guri/ c -s fericit când ninge
pe p duri/ când vântu-n stre ini zumz ie ca
stupii/ când url -n codri criv ul i lupii”
(poezia „n-a r mas filozof”).
- motivul „Crea iei divine”: „El l-a f cut
pe om întâia dat / minunea lumii cea mai
minunat ” (poezia „minune i minuni”).
- motivul „trecerii prin via ”: „prea tretorule drume / i-e drumul cât vremelnicia/
vei fi cu-adev rat m re / când ai s i vezi
nimicnicia” („medita ii la gura ninsorilor”).
Tem reluat i în poezia „Retro”: „când m
gândesc cum ar tai/ simt inima cum mi se
frânge/ erai ca îngerii din rai/ erai ca iepele
pur sânge... pe cei trei din i ce i-au r mas/ î i
e fixat -acum proteza/dar pudr tot mai dai
pe nas...”.
- motivul „misterului feminin”: „peste-ale
Zidirii creste/ peste marginile firii/ tot femeia
- a fost i este/ EVAnghelia iubirii” (din
„Medita ii la gura ninsorilor”). Alt „Medita ie”... cu alt fa et : „frumoaso-ntâi ne
sco i din min i/ te joci cu noi i ne alin i/ apoi
doar gheare e ti i din i”.
- motivul b trâne ii: „iubito i-a mai face
curte/ din zilele ce mi-au r mas.../ dar unul
râde ca un bou/ f i b mai bine un cavou/
mai mare sau mai mititel/ c în curând te mu i
în el („idilele”)
- motivul minciunilor politice: „România
mi se pare o gogo erie uria / în care de zor
se prepar gogo i f
cusur... pl
dite,
pr jite, servite/ de gogo arii cei de elit ” (Gogo ari i gogo i”).
- motivul ve niciei: „poate tie mintegoal / poate nimenea nu tie/ c exist -o
doctorie/ care vindec -orice boal / -gel sau
sprei sau alifie/ i se cheam ve nicie”
(„ve nica vindecare”).
- motivul revoltei populare: „îmi strâng
ca to i durerile m nunchi/ i-mi rog i-mi strig
poporul în genunchi/ spre mincino ii care-i
stau în frunte/ doar o sprâncean baremi s i încrunte/ i pe corup i
gari sau neglijen i/ s -i lase pe vecie repeten i” („Determin ri”).
- motivul lenevirii: „nu-Mi mai cer i întruna de-ale gurii/ c Eu nu sunt ministru-agri-

culturii/ tiu c necinstea, lenea i prostia/
sunt în concubinaj cu s cia/ s nu muri i
de foame v-am dat minte/ ea-i cea mai sfânt
dintre cele sfinte/ e prea destul bun tatea
Mea/ de minte folosi i-v de ea/ i tot la fel
de cele patru labe/ la rug ciuni l sa i-le pe
babe” („R zvr tirea”).
- motivul schimb rii: „în cor, un grup de
tineri m-a strigat/ ce b tu e ti cumva inchizitorul?/ î i spunem noi dar nu ne-ai întrebat/
de vrei s-o duc bine tot POPORUL/ chiar
EL, POPORUL trebuie schimbat” („Sondajeroare plus,minus 3%”).
- motivul minciunii: „s inem to i post
negru de minciun / minciuna poate s devin fatal / avem nevoie de o detoxifiere naional / minciuna vede i bine c se identific /
cu licheaua politic ” („Principiul amar”).
- motivul ho ilor i trântorilor: „din cer
pân -n p mânt/ noi to i aproape to i/ avem
apuc turi/ de trântori i de ho i... ne cumm ne vindem/ noi între noi pe noi/ dup
conven ii hoa e/ sau dup mici nevoi” („trist
durere”). Aceast obsesie este reluat mai
vehement în poemul „niciodat n-a mai fost
neamul prost atât de prost”: „în ara asta prea
mul i sunt pu i pe furate/ fur de-a valma
case b nci c i ferate/ fabrici uzine asfalt
combinate/ porcul oaia vaca g ina din b tur / portofelul po eta totul se fur ”.
Poetul are multe motive obsedante i în
volumul „Geometria sentimentelor” de
exemplu:
- motivul l comiei omene ti: „a a e omul
prost ce-ajunge la putere/ vrea totul vrea
onoare femei ma ini avere/ i crede cu t rie
doar ce îl excit / va face na iunea fericit ”
(„punctul de orbire”).
- motivul z rniciei: „voi pleca spre a
deveni o oarecare amintire/ sau numai uitare
un altfel de nimic/ toate acestea m înva
cât z rnicie este/ în toat zbaterea noastr
i cât ridicol în:/ b tii cine sunt eu p i eu/
numai eu...” ( „z rniciile noastre”).
- motivul vremuirii („panta rhey”): „sunt
fascinat i nu mai prididesc/ în sinea mea s
uimesc/ de-aceast nesfâr it i curgere
rea / de ceruri i de stele i de via ”
(„uimiri”), sau: „c d-aia/ vremea iar întoarce
foaia/ vin iar/ ploaia bruma cea a/ vremea iar
întoarce via a/ vine iarna cu n me i/ i guvernul cu ce vre i/ vine vremea cu de toate/
iar guvernul cu ce poate/ numai noi i numai
noi/ venim ve nic cu nevoi/ hai nu v mai
izmeni i/ important e c veni i” („pe dos”).
- motivul trubadurului: „ i Giambolina
mai avea/ doi ochi cu-ntunecimi profunde/
i pielea brun -catifea/ i dou olduri b
rotunde.../ mureai cu ochii-nfip i în ele/ i tengropai cu l utari/ între superbele ei pulpe...”
(„Cântec pentu Giambolina”).
- motivul triste ii: „mare-i triste ea pe la
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noi/ o vezi în ochi o vezi pe fe e/ b fra ilor
doare-n suflet/ b moare ara de triste e”
(„triste ea”).
opresc aici. Pentru mine este o pl cere deosebit s descop r atâtea variate motive ale poetului într-un poem i s am surpriza reg sirii acestuia în alte poeme, îmbr cat
în alte figuri de stil i g tit cu alte bijuterii de
sensuri i în elesuri. Acestea constituie farmecul ascuns, inefabil al poeziei lui Florian
Saioc, cu jerbele de mesaje pe care le r spânde te în sufletul cititorului. Intuind întrebarea mea de cititor nedumerit (de ce ne
dai, b , poezii?), poetul s-a sim it parc dator
cu un r spuns: „poezia... e floare de suflet i
rar / poezia ne este mereu necesar / poezia
ne suie sufletu-n bolt / e stea e triste e-i
revolt / e dragoste de dragoste plin / ea esten întuneric lumin / e chemare de lupt -n
istorie” („poezia”). Eu a completa cu afirma ia c multe poezii din cele dou volume
sunt adev rate poeme-manifest ce pot fi citite
în fa a mul imilor (înc ) nedumerite pe cine
voteze sau ce trebuie s fac pentru binele
lor i al rii. A exemplifica doar câteva dintre aceste poeme-manifest care pot cutremura
i trezi din amor eal con tiin ele c zute în
letargia manipulatoare provocat de politrucii avizi de putere i îmbog ire rapid :
„dac ave i minte”, „mâzg li ii”, „între presim ire i spovedanie”, „un poem scurt cu
taie lung ”, „încurcate confuzii”, „durerile
unei mari iubiri”, „un manifest al demnit ii”,
„s fie o percep ie stranie?”, „univoc”, „niciodat n-a mai fost neamul prost atât de
prost”, „d -ne Doamne tuturor” i, poate,
cea mai vehement poem este chiar ultima
din volumul „Geometria sentimentelor”: o
chemare-ntr-o urare c tre-o sfânt s rb toare”, din care nu m ab in s citez o strof :
„auzi-m române auzi-m tu ar / trezi i-v
voi tineri speran a e în voi/ în clipa ei din
urm nu o l sa i s moar / dar clasa cea
corupt politic -abuziv / zvârli i-o cât mai
iute la groapa de gunoi/ c are e deja plecat
în deriv ”.
Acesta este poetul Florian Saioc, un altfel de Marin Preda, dar care creeaz liric un
Moromete al POEZIEI ROMÂNE, un om trist,
revoltat de ceea ce li se întâmpl românilor,
ruia îi pas de neamul i ara româneasc ,
pe care le poart în sufletul s u mare.
i înc ceva ne mai spune poetul, citi i i
fi i pe recep ie:
„mul i vor ca adev rul s mi-l nege
am o întrebare, auzi i cum sun :
nu tim s-alegem sau n-avem ce-alege?
nu ti i r spunsul? bine, noapte bun !
visa i c sunte i regi i împ ra i
nu mai sunte i pro ti i nici s raci
visa i c sunte i ceea ce visa i
visa i c sunte i ierburi i copaci”.
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Daniel MARIAN
(membru USR)

Daniel D#ian

„Treizeci ]i cinci de ploi…” , dar
„]i numitori comuni dintr-o parte
@n alta a sufletului…”
De la con tiin a eventualelor
împliniri i pân la con tien a
faptului în sine ar putea fi o
aureol nu neap rat boreal dar
hiperbolizant de m suri ne-înstare s m soare prea-gr bit universul într-un gram de l cuire
dup ce-l scorojiser to i poe ii,
în c utarea de to i pere ii... Daniel
ian nu chiar întocmai se simte
pe sine în încercarea disperat de
profund , poate fi i cu riscul de
rnicit de supra-real, dar care
ajunge unde nu te-a tep i mai
pu in dintr-o vâltoare f
sean, nici vorb de precedent; el
simte acea boare de absolut care
nici într-un caz nu se obose te
de a fi, dincolo de cuprinsul ei în
pur formidabilul ideii. F a avea
preten ia de a- i în elege dumnezeul în mod ortodox, ca pe o scacu trepte de urcat într-o via
de ajuns. Luând propriul s u
dumnezeu ruia majuscula de
început urmeaz a i-o geometriza
mai târziu, când dovedi-se-va c
îl ajunge cu propriul mers ca pe
ceva suficient de palpabil, ca s
mai i merite.
Daniel D ian zice astfel pe
facebook: „Jum ile sunt dou
cuvinte care ar trebui s se
uneasc într-o form sau alta.
Dac legi un prezent de alt prezent se ob ine o realitate. Asta
sperie cel mai mult !” i, se
pare c-a fi zis eu: „...realitatea
fiind uneori din când în când
paralel cu o alta, iar dac nu,
intersectat tot e, prin simpla ei
relativitate...”; „În încercarea de
a-l lega pe Dumnezeu de absolut,
abia atunci, acolo i astfel vei pricepe i una i alta...”
Ei, i abia acum despre „jutatea dumnezeului femeie”,
care e un vaccin contra purului
idealism, o form de c utare a interiorului prea puternic, orbitor,

dar la îndemân , pentru a-l lua în
bra e; pentru c de-a dreptul sar putea, de ce nu, s frig -n acele bra e. i atunci, e de preferat
te la i „...înfiltrat în departele
revoltat al apei/ i pentru c nu
am înv at niciodat / de ce nu
îmi pot s ri umbra/ te-am renunat de în imea acestei îngrop ri/
în care nu mi-ai putut fi/ din care
nu am reu it niciodat s -mi
alung mâinile/ am s pat în tine
tot trecutul meu...” (pag. 14); din
fluviul unei nelini ti pe care o
tiam, era chiar într-atât de personalizat încât o puteam striga
pe nume i ar fi venit... - dintr-o
matrice cu multe numere de unu
care rareori d un rezultat matematic concret...
Iar din eterna boem , natural înspre obligatorie, „...pentru
ca noi/ restul b utorilor de rând/
nu ne temem de fiecare dat
înainte de marele final/ s ne
ascundem frica din spatele gingiilor/ într-o cutie de lemn cu
mâinile scobite în piept/ de parc
la dracu abia acum am înv at s
fim...” (pag. 54). Sau: la dracu nu
puteam s ne ducem, c erau indicatoarele gre ite (?)...
Într-o faz spiritual pe cares de-a dreptul pizma spre a deveni n stru nic a ijderea, îl g sesc
pe Daniel D ian cu for a de a se
reinventa, nu c-ar fi trebuit, ci doar
pentru c-a a a vrut el - pentru c
„...sunt toat ziua tu i toat noaptea eu/ iar în restul necultivat al
drumului/ suntem echilibrul coliviei/ din or fix în or nefix /
din virgul simpl pân în dou
puncte/ apoi cineva a anun at c
urmeaz i mâine...” (pag. 67-68).
Evident c e de a teptat acest
mâine, care f a conta prea mult
cât seam
cu ast zi, cu ieri sau
alalt ieri, se traduce prin simplul
mai departe...

Theodor R#pan

Pu\in mai tânãr decât se poate
– ]i mai b[trân decât e]ti
teptare i reg sire. De ce
a? - pentru c „Fiind ecou nespuselor cuvinte/ port gând
smerit de înz uat iubirea/ Pohtirea ochiului aduce tirea: / Ah,
gura sufletului nu m minte!...”
(Sonetul 1). Construc ii la puterea magiei, mai devreme sau mai
târzii, trecute prin pragul por ii acolo unde se îmbin , mai zis i
în eueaz cu smerenie ve nicele pove ti mai aduse lâng aproape decât ai crede c e ti. Plecat ceva oare iute dintr-o consonan verbal decât dintr-o alta
adjectival ; prea pu in substantivat, pentru c nici nu trebuie! E
dus pe-o plut dac neavând
yacht-ul la îndemân ; dar cu sirena lâng el. Theodor R pan
într-o practic a reînnoirii jur mintelor pe le care c tuie te pentru
a nu avea dedesubt, prima încercare de consona a eului i anume: iubirea. Romantic modernist
întârziat, ori un modernist romantic apucat pe nea teptate?...
Vine astfel poetul i zice: „...
Doar nepererche-mi mistuie simirea,/ Zarz rii î i croiesc ve minte/ i m -nlumin str fulgerând morminte/ Cu m ti de ierburi miruindu-mi firea...” i, c tot
veni vorba: unde e poetul i unde
e poezia?; într-o parantez nepus / nespus . tiind c nu se
moare-n nicio parantez , cu semne de punctua ie, cu semne de
circula ie - unele chiar valabile.
Pân la urm , nimic nu are
calitatea de valabil, dac nu se
mai i chinuie între un timp i alt
timp. Nimic nu e, ca s-o zic de-a
dreptul pe cât pot, dac nu trece
prin acea fant în care po i s faci
ce vrei, cât vreme bine faci. Cuvinte, expresii, un joc de sentimente de fapt, se adun pentru a
se caracteriza unele pe altele îm-

preun , la un loc zeie te cu ceea
ce e i nu e; dar trebuie s fie... i
ceva rost de împ care dup
întreb rile de care nu scapi oricând i oriunde, oricât ai vrea:
„...Plânsu-ma-au iambii? Corbii
scurm -n lun / Cu gheara-ndurerat i nebun / Sub primele silabe translucide...” La sfâr itul
sonetului, în schimb, nu m voi
referi de nicio culoare alb , albastr sau gri - din dou m car
motive: pentru c nu-mi place; i
pentru c nu-mi place s se termine.
Dar: „De tine azi sunt trist
ca niciodat ,/ Zei a mea cu noaptea prins -n plete,/ Izvoarele
iubirii Lui in de sete,/ Cum s te
las splendorilor furat ?...” (Sonetul III). Dar chiar a a. Împletirea ideilor cu sentimentele se
face brusc, f a rezulta neap rat
o împlinire, vorba poetului: ca
niciodat ; unde fiind pân i astfel, întru totul; fiind i fiind. Ca
nu mai vorbim, de fapt de ce
nu, despre: „...Parfumul rotunjimii din sonete/ mi-l d pe fluturi
slova-ngândurat ,/ În smirna
rug ciunii, neaflat ,/ Tope te-mi
versul pref cut p cate!” i curge
versul, nu e de oprit nici m car
transpire între acelea dou înmul ite st ri de fapt unde se nu e
/ a fi fi de înlocuit nicicum, niciodat , nici. „...Sorbit s te iubesc
nebun - ce via !/ M url lupiin cruda diminea :/ de ce-am plecat? Cum? Te-au uitat Poe ii?//
Mai d -mi la schimb fantasme înmiite/ i buzele eternelor ispite:/
Pr dat -mi fu averea tinere ii !”
De pe plaiurile noastre, câteodat mute, ciute i da: „Cuvintele nu dorm ! M vor cu tine,/
Amor, pândarul ine s m lege,/
Uitarea crie, mâna m -n elege/
El d obol atât cât se cuvine !”
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Dominic DIAMANT
(membru USR)

Gân

George PETROVAI
(membru USR)

dur

DECALOGUL LUI
PAULO COELHO
- scriitor brazilian de circula ie universal
1.Circumstan ele i mediul ne influen eaz
vie ile, îns suntem singurii responsabili
pentru noi în ine.
2. Nu trebuie s ne schimb m prietenii dac
în- elegem c prietenii se schimb .
3. R bdarea cere mult practic .Sunt oameni
care ne iubesc,îns pur i simplu nu tiu cum
s-o arate.
4. Nu este întotdeauna suficient s fii iertat
de c tre cineva,în majoritatea cazurilor
trebuie s te ier i pe tine însu i mai întâi.
5. Nu trebuie s -i spui niciodat unui copil c
visu-rile sunt false, ar fi o tragedie dac ar ti
a ceva.
6. Poate c Dumnezeu vrea ca noi s întâlnim
to i oamenii nepotrivi i înainte de a întâlni
persoana potrivit nou .Pentru ca atunci
când, în sfâr it,îl întâlnim pe cel potrivit, s
fim recunosc tori pentru darul respectiv.
7. Indiferent de câte buc i din inima ta sunt
frânte, lumea nu se opre te ca s le repare.
8. Uneori persoana despre care crezi c te va
ni i te-ar face s cazi,se va dovedi a fi în
schimb cea care te va ajuta s te ridici.
9. Trebuie s î i controlezi ac iunile sau ele
te vor controla pe tine.
10. Sunt momente în via când î i lipse te
cineva atât de mult,încât î i dore ti s îl iei
din visele tale i s -l îmbr
ezi deadev ratelea.

i

am r mas ca o stan de piatr , iroindu-mi
lacrimi grele i fierbin i pe obrajii încremeni i.
Via a lui se afla într-o mare i grea cump ,
pe care nu tia cum s-o dep easc iar sfaturile mele, ca om mai vârstnic i p it, nu
puteau avea nicio eficien .
3. Societatea în care tr im este atât de corupt
i dezintegrat , sistemul - atât de hulpav i
tic lo it, încât, p rinte fiind i având copii
care exceleaz ca inteligen i instruc ie, nu
mai tii cum trebuie procedat, dac e mai
nimerit s -i trimi i la studii în universit ile
renumite de pe mapamond, cum fac în general
nomenclaturi tii, securi tii i marii po-tenta i
autohtoni, sau s înfrun i, la modul patriotic, sistemul, dinl untrul lui, cu posibilit ile
reduse de care dispui.
4. A fi infinit mai lini tit, împ cat i bucuros
dac televiziunea i mass media ar promova
cu prec -dere programe artistice, culturale
i tiin ifice re-prezentative, la un standard
european. Ar fi un act de normalitate.
5. Complacerea în ipocrizia i minciuna
generalizat e mai nociv i nefast chiar
decât o epidemie de cium , întrucât aceasta
ar afecta specia în esen a ei, distrugând-o.

CÂTEVA REFLEC II
DIAMANTINE
1. Cum se mai desprind i cad la p mânt în
taia vântului petalele roze i catifelate ale
magnoliei! O triste e dureroas i dezn jduit m cuprinde realizând c a a se
petrece i cu noi oamenii, desprin i din
arborele vie ii.
2. Prietenul mi-a prezentat cu atât patos i
determinare paroxistice avatarul iubirii lui
imposibile, supraomene ti, încât, amintindumi de propria experien e uat din tinere e,
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Goya - Teresa Sureda

Cuvintencuminî\ite
1. Obrazul gros cu mult cheltuial se ine, în
speran a c odat i odat va fi i el sub ire.
2. Ciocoiul - patrupedul care face tot ce neomene te este posibil pentru a intra în rândul
antropoizilor.
3. Cumsec denia - piatra unghiular a
caracterului unui om.
4. Fiecare cu caracterul lui, chiar i aceia care
nu mai au caracter.
5. Nu se cade s i faci de lucru cu cineva
despre care nimeni nu spune c ar fi un om
cumsecade.
6. Caracterul de-i distins / din hâd face un
fain ins, / iar dac -i p tos / nici frumosul
nu-i frumos.
7. Când c pitan de nav e trufia, secund nu
poate fi decât prostia.
8.De-abia un deal a biruit i muntele-i pare
sfrijit.
9. Oricât de scund ar fi un munte, de sus
prive te dealu-n frunte.
10. În sinea lui orice delu se vede-un munte
mai micu .
11. Etica este evanghelia social pentru via a
de-aici, morala este evanghelia spiritual
pentru via a de-apoi.
12. Dup disponibilizarea moralei pentru
rezultate din ce în ce mai slabe, conducerea
comportamentului uman a fost încredin at
eticii.
13. Etica (de pild , etica socialist ) ine mor
salveze forma, în ciuda faptului c fondul
a fost devastat cu premeditare.
14. De trai morala nu-i dorit , de existen -i
lit .
15. Tot p lind ce-n cale i-a picat, la urm -n
lici s-a transformat.
16. S crezi c ho u-i om cinstit / dup ce
legile dribleaz , / este totuna cu a crede
-n lume cinstea guverneaz .
17. Un zero a ezat în fa a / oric rei cifre-i de
prisos - / în spatele cuiva i-n zecimale / el
este de-un real folos. / În via îns nu-i la fel
ca-n universul matematic - / zerourile in
mor / s stea în fa sistematic.
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Crengu]a VI{INESCU

NEUTROSOFICAREA
Crengu a Vi inescu:
pre ui i mai mult
ca matematician - inventator de concepte
ma-tematice - sau ca scriitor i artist?
Florentin Smarandache: Acord mai mult
importan lucr rilor mele tiin ifice. Literatura i arta îmi in loc de relaxare i de experiment. Literatura i arta îmi complementeaz crea ia tiin ific .
CV: tiu c a i publicat 190 de c i, un
num r record. Iar în 2011 a i fost nominalizat la Premiul Nobel în Literatur . Ce a
însemnat acest lucru?
FS: Nominalizarea Nobel m-a încurajat s -mi
continui seria fotojurnalelor cultural- tiinifice, fiindc literatura o cam abandonasem
- preocupat în special cu cercet ri de matematic aplicat , îmbinate cu fizic i filozofie
practic . Frecvent c toresc i scriu ce v d,
ce aud, despre ce citesc, cu cine m întâlnesc
(în special pe la conferin e interna ionale i
evenimente culturale). Cam jum tate dintre
ile publicate sunt de tiin , iar cealalt
jum tate sunt de literatur i art . Iat coperta fotojurnalului c toriei din America
Central .

CV: Ce crede i c este mai important în
secolul XXI? Frumuse ea, estetica matematicii i aplica iile ei în domenii noi ale
cunoa terii (cum ar fi în elegerea artei) sau
aplica iile matematicii în tiin i tehnologie?
FS: Frumuse ea femeii, a zice, i aplicabilitatea (nu estetica) matematicii în tiin i
tehnologie. De asemenea transdisciplinaritatea. Eu am introdus multispa iul i multistructura în câteva domenii. M-am gândit

Teoria Marei Unific ri din fizic nu poate
fi efectuat decât într-un multispa iu înzestrat
cu o multistructur .
CV: Considera i c exist o limit a gândirii, s zicem logico-matematice, peste
care inteligen a artificial nu va putea niciodat s treac ?
FS: Inteligen a Artificial tinde asimptotic
spre imitarea inteligen ei umane. Gândirea în
general este infinit . tiin a este infinit . Arta
este infinit . i crea ia la fel. Mereu procedee
noi, stiluri noi. Apoi combin ri ale acestora.
i tot a a: noi descoperiri, noi inven ii.
CV: Solomon Marcus spunea c „a fi poet
înseamn a fi în stare s vezi într-o frunz
toate frunzele, într-un copac to i copacii
lumii”. Ce vede matematicianul într-o
simpl i banal cifr ?
FS: Depinde de matematician. Se poate vedea i invers, sintetic: în toate frunzele la un
loc, frunza esen ial ; în to i copacii la un loc,
copacul esen ial. Eu am scris i un articol,
intitulat În Imperiul Numerelor. Deci, într-o
simpl cifr po i vedea un spa iu magic al
tuturor cifrelor.
CV: Care este componenta ludic din matematic - apropo de „geometriile Smarandache” i „structurile algebrice Smarandache”?
FS: Combinatorica, un domeniu solid stabilit, este partea ludic a matematicii. Geometriile mele se bazeaz , a a cum a i intuit,
pe combinarea de spa ii euclidiene i neeuclidiene într-un spa iu hibrid. Iar structurile
algebrice, pe care le-am introdus, pe studierea
de „insule” de structuri puternice incluse în
structuri mai slabe; dar i reciproc: structuri
slabe incluse în structuri mai puternice. Apoi
lan uri de astfel de structuri incluse una în
alta.
CV: i încercat s imprima i literaturii
frumuse ea matematicii sau mai degrab
invers?
FS: Am încercat s introduc noi genuri literarartistice, folosind procedee tiin ifice. Iat
cum le descrie Dr. Geo Stroe, Pre edintele
Academiei DacoRomâne, în recomandarea
pe care mi-a f cut-o:
- Noi tipuri de poezie cu form fix , precum: Distihul Paradoxist, Distihul Tautologic,
Distihul Dualist, Ter ianul Paradoxist, Terianul Tautologic, Catrenul Paradoxist, Ca-

trenul Tautologic, Poemul Fractal, NonPoemele (1990) i alte experimente poetice
avangardiste dincolo de limitele poeziei în
„Encyclopoetria (Totul este Poezie i Nimic
nu este Poezie)” (2006);
Noi tipuri de povestire, precum: Povestirea Silogistic , Povestirea Circular
(„Poveste Infinit ”, 1997);
- Noi tipuri de dram , precum: Drama
Neutrosofic , Drama Sofistic , Drama Combinatoric (o dram ale c rei scene sunt permutate i combinate în atât de multe moduri
încât produc peste un miliard de miliarde de
diferite drame! („Upside-Down World” / „O
lume întoars pe dos”, 1993);
- i Noi tipuri de genuri science fiction în
proz , precum:
1) science fiction de tehnologie informatic :
„Inform Technology”, 2008;
2) science fiction politic : „International
Fonfoism (Manual of Therrory)”, 2008;
3) science fiction militar : „The Art of
antiWAR / paradoxistINSTRUCTION
Notebooks of Captain Gook (or Kook)”,
2008;
4) science fiction de afaceri i finan e:
„Reproduction’s disOrganization”, 2009;
5) science fiction psihologic: „Textbook of
Psychunlogy (MASTER DECREE Thesis)”,
2009;
6) i science fiction educa ional: „Treatise
of Parapedagogy (Ph D Dissentation)”, 2009.
- i experimente lingvistico-literare în
volumele: „Florentin’s Lexicon” (2008), interpretând, în sens contrar, cli eele de limb ,
omonimele etc. [„Dac ceva poate s o ia
razna, paseaz -l altcuiva (Florenitn’s Laws /
Legile lui Florentin)”; „Dictatorul a ridicat
starea de urgen cu o macara (Florentin’s
Clichés / Cli eele lui Florentin)”; „Trimitemi un... e-male (Florentin’s Homonyms /
Omonimele lui Florentin)”; etc.].
- De asemenea, a realizat o combina ie de
poezie foarte scurt , art i tiin în volumele
„Lyriphoto(n)s / At Mind’s Infinite Speed” //
„Lirifotoni / La viteza infinit a min ii” (2009),
and „Aph(l)orisms in Unistiches” (2008).
- Un alt experiment literar este cartea sa
olograf (carte publicat cu scris de mân
integral!): „oUTER-aRT, Vol. 5”, 2006:
http://fs.gallup.unm.edu//Outer-Art5.pdf.
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- Drama sa antidictatorial , „ ara animalelor”, pies f
cuvinte!, a fost reprezentat la Festivalul Interna ional al Teatrelor
Studen ti, Casablanca (Morocco), 1-21
Septembrie, 1995, a fost pus în scen de
trei ori de c tre Teatrul Thespis (produc tor:
Diogene V. Bihoi) i a primit Premiul Special
al Juriului;
Aceste c i pot fi desc rcate de pe site-ul:
h tt p: / /fs .g al l up . un m. edu / /e Books otherformats.htm .
Iar invers, am încercat folosirea paradoxismului literar în tiin e. Paradoxismul este un
current literar pe care l-am îni iat prin anii
1980 în România, i se bazeaz pe folosirea
excesiv de procedee contradictorii (antiteze,
antinomii, oximoroni, paradoxuri, etc.) în
crea ia literar .
Ei bine, inspirit din literatur am aplicat acelea i procedee paradoxiste în diverse domenii
tiin ifice la nivel interna ional:
- filozofie (neutrosofia, care-i o generalizare
a dialecticii hegeliene);
- logici moderne (logica neutrosofic - o
generalizare a logicii fuzzy intui ioniste);
- teoria mul imii (mul imea neutrosofic - o
generalizare a mul imii fuzzy intui ioniste);
- fuziunea informa iei (vezi Teoria DezertSmarandache);
- fizic cuantic (vezi „nemateria”, paradoxurile cuantice Sorites);
etc.
CV: Nemateria este un concept definit i
sistematizat de dumneavoastr . Pe mine m
duce cu gândul la necuvintele lui Nichita
St nescu... Oare exist în plan metafizic o
astfel de legatur ?
FS: Nemateria este entitate fizic real , spre
deosebire de neparticula lui Howard Georgi
care, deocamdat , este doar o specula ie;
tept m s vedem ce zic experimentele.
Exemple de nematerie: pionium, positronium,
helium antiprotonic, protonium, muonium
etc. Nemateria este o stare între materie i
antimaterie. Necuvintele lui Nichita ar trebui
fie no iuni între cuvinte (-le potrivite ale
lui Arghezi) i anticuvinte (-le nepotrivite).
Deci, nemateria este valabil în fizic , în timp
ce necuvintele sunt valabile în metafizic i
metaforic .
CV: Lucra i în prezent în cercetare la Universitatea de Tehnologie Guangdong, din
ora ul Guangzhou, China. Descrie i-ne activitatea dumneavoastr .
FS: Am fost invitat s fac cercetare tiin ific
în China pe durata întregii veri a anului 2012.
Fiind obi nuit s locuiesc i s lucrez perioade lungi prin diverse ri str ine (Maroc,
Turcia, Statele Unite, Fran a), am acceptat i
aceast ofert ca o nou „aventur tiin ific ”
- mai ales c -n China fusesem deja de dou

ori: în 2002 la Congresul Interna ional al
Matematicienilor (în Beijing), i în vacan a
de iarn (decembrie 2011- ianuarie 2012) întrun turneu tiin ific la diverse universit i i
institute de cercet ri din Beijing, Xi’an, i
Shanghai. Cercetarea pe care o fac se refer
la aplicarea Extenicii în rezolvarea problemelor conflictuale. Am fost sponsorizat de
Universitatea de Tehnologie Guangdong.
Lucrez împreun cu profesorii Cai Wen [se
cite te Âai Uen] - fondatorul Extenicii în 1983,
Yang Chunyan, directoarea Institutului de
Extenic i Metode Inovative, i Weihua Li.

Weihua Li, Florentin Smarandache, Cai
Wen,Yang Chunyan, o student ; la Universitatea de Tehnologie Guangdong, din ora ul
Guangzhou, China, în mai 2012
Eram familiarizat cu idei filozofice antice
chineze (Lao Tzu, San Tzu, Confucius) fiindc
studiasem „neutrosoficarea” Analectelor lui
Confucius, Artei R zboiului de Sun Tzu, sau
Tao Te Ching de Lao Tzu [se cite te Lao î],
i I Ching (Cartea Schimb rilor) de Wenwang. Prin neutrosoficare se în elege o tripl
hermeneutic : interpretarea pozitiv , negativ , i neutr a unei entit i (o idee, o teorie).
Studiem metode de transformare a unei probleme contradictorii (care nu poate fi rezolvat cu un aparat matematic) într-o problem
necontradictorie (care poate fi rezolvat ma-
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tematic). A avut loc i o conferin electronic
interna ional dedicat aplicabilit ii neutrosofiei in fizic .
CV: derea teoriei relativit ii (sus inut
de dumneavoastr din 1972) ar putea avea
consecin e majore asupra fizicii moderne,
poate o va revolu iona. Un nou domeniu
va trebui explorat: fizica superluminal . Ce
este fizica superluminal ?
FS: Fizica Superluminal (ori Supraluminal )
se refer la studierea comportamentului legilor, teoriilor i no iunilor fizice la viteze mai
mari decât viteza luminii. Eu sus inusem ideea
vitezelor superluminale de când înv asem
la liceu despre Teoria Relativit ii. Considerasem nu numai existen a unor particule care
în mi care dep esc viteza luminii, dar chiar
i faptul c lumina în sisteme de referin
diferite are viteze diferite. Am publicat i o
carte în 1982, pe când func ionam ca profesor
de matematic în Maroc, emi ând o ipotez
superluminal (criticat , bineîn eles, de Enciclopedia de Fizic ), i-am dezvoltat o Teorie
Absolut a Relativit ii, opus celei a lui
Einstein, prin care eliminam numeroasele
paradoxuri relativiste - paradoxuri ce fac o
teorie inconsistent ... Scriitoarea Marinela
Preoteasa a editat o carte, „Românul care l-a
contrazis pe Einstein”, în 2012.
CV: În „spa iul” infinitului, partea e uneori
tot atât de bogat ca i întregul. Acest ra ionament ne poate face s suportam mai u or
ideea de singur tate, ideea de moarte?
FS: Partea poate fi i mai bogat ca întregul.
Prin asamblarea ei în întreg, partea se uniformizeaz (dezindividualizeaz ). Via a este un
punct luminos pe spirala timpului, iar moartea
poate fi privit ca o proiec ie în infinit. Nu
tr im singuri, ci cu noi în ine. Oamenii f
pasiuni sunt oameni goi... Dac avem preocup ri, ne putem fi suficien i nou în ine.

Goya - Nunta
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Florin M~CE{ANU

PICTURA LIMBAJ UNIVERSAL
specializ rile tale, dar nu de sinele u adânc,
cel despre care nu putem spune decât atât:
e un imens altceva, o suprem , dar
indicibil , instan .
Pictura din ara lui altceva nu are speciali ti. A fi specialist înseamn a ti ceva
anume i a evita, cu pruden , aventura lui
altceva. Este un mod de via i o solu ie de
via . Dac i-e dat , o vei tr i pân la cap t,
patetic, inevitabil, cu d ruirea ultim . Dac

Fl. M ce anu - Co mar

Fl. M ce anu - Anotimpurile

Pictura!... Pictura nu este ceea ce mult
lume tie c este. Este altceva. i numai când
o tr ie ti ca pe un altceva, când o intuie ti
ca pe un dincolo, ca pe o aventur în ara lui
metafizic, po i beneficia de farmecul ei real.
ara lui altceva e ara contingentului dep it,
a libert ii creatoare, ara paradiziac a posibilului. Este ca o saturare de sine i o acut
nevoie de p sire de sine. Este ca atunci
când, iubind, treci, cu tot ce ai mai bun, înspre
altcineva i descoperi, poate,
acest lucru sublim: c tu însu i,
cel de care te saturase i, e ti,
de fapt, altceva. Te saturase i
doar de rutinele tale, de

nu, devii specialist.
În arta sa, pictorul se afl la el acas .
Aceasta constituie lumea lui, în care te invit
generos, i unde el concepe. Conceperea
este un gest originar. Schi a stimuleaz conceperea. Poetul simte gândurile venindu-i
împreun cu suratele cuvinte. Pictorul vede
desenând. Romancierul cunoa te un suflet,
descriindu-l. Muzicianul este c uzit de sunet spre melodii.
Crea ia este, în primul rând, o experien
efectuat mental. Tabloul trebuie s fie mai
întâi executat în spirit. Pictorul nu-i d na tere

pe pânz . Mai întâi exist fulgerul inspira iei,
apoi, travaliul mental.
Inspira ia este un oc; asemenea emo iei,
asemenea aten iei brusc fascinate. Înseamn
ruptur de echilibru i readaptare, sistematizare nou . Ritmul vie ii se opre te. Un ritm
nou î i face apari ia. Un ir de opera iuni
mentale se întrerupe; ceva nou intr în ac iune.
adar, o stare afectiv , mai mult sau mai
pu in violent , care poate merge pân la entuziasm, sau pân la exaltare, i un brusc aflux
de idei i de imagini care se impun con tiin ei.
Desigur, mijloacele tehnice nu sunt de
neglijat. Dac unei compozi ii, deja interesante, prin alegerea subiectului, îi adaugi o
dispunere de linii care spore te impresia, un
clarobscur frapant pentru imagina ie, o culoare adaptat caracterelor, ai rezolvat o
problem .
pun de acord compozi ia i concep ia,
adapteze liniile, clarobscurul, culorile, la
caracterul pe care vrea s -l fac s prevaleze,
îmbine jocul policrom, jocul linear, jocul
psihologic, limbajul tonalit ilor i limbajul
sentimentelor, iat idealul oric rui artist care
nu se resemneaz s vad în tablou o simpl
suprafa colorat .
La drept vorbind, nu exist art plastic
dac între frumuse ea suprafe ei pictate, idei
i emo ii nu exist un sistem de coresponden . Ca i un poem, ca i o bucat muzical ,
un tablou treze te gânduri i sentimente întro alt lume.
Lumea artei este lumea în care spiritul se
afl la el acas . Ea desfat spiritul, îl înv luie
i i se impune ca o lume sensibil . Se pare c ,
în aceast lume, constrângerea i libertatea,
aparen a i realitatea se îmbrac în chip armonios: lumea frumoasei aparen e i a frumuse ii realizate, unde valorile omene ti se
manifest sub form de figuri sensibile care
încânt sim urile i sufletul, o dilatare a întregului suflet sub form de magnifice acorduri.
Pictura constituie o lume exclusiv uman ,
un univers în care spiritual se reg se te i
se reflect , la toate treptele lui de tensiune,
este un limbaj universal, este o iluzie
con tient . Este altceva.
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Fl. M ce anu - Lec ia de muzic
Fl. M ce anu - Arte

Fl. M ce anu - Geneza

Fl. M ce anu -
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Petre GIGEA-GORUN
(Ambasador)

UN MARE CÃRTURAR OLTEAN:
MIHNEA GHEORGHIU
Motto:
Toate izbânzile se întemeiaz pe lucruri
spuse sau f cute la timpul lor.
Voltaire
Atunci când l-am cunoscut pe omul de cultur Mihnea
Gheorghiu, s-au derulat imagini cu tat l s u, de care aveam cuno tin din perioada când eram copil, elev la Liceul Comercial din
Craiova, i m îndr gostisem de carte.
Frecventam biblioteci i cenacluri literare precum i anticariatul
lui Dumitru Gheorghiu de pe strada Madonna Dudu din Craiova,
tat l lui Mihnea, devenit mai târziu scriitor, traduc tor, cineast i
membru al Academiei Române. În locuin a acestuia, la parter, în dou
înc peri, era amenajat un spa iu pentru vânzarea de c i vechi i
unde deasupra u ii de intrare scria „Anticariat”. Era un loc unde te
sim eai bine, întrucât aici se g seau c i vechi, unele rare, cu coper i
îng lbenite de vreme, care se r sfoiau cu sfial i interes. C ile,
aveau, de regul , pre uri mai mici decât apari iile noi din libr rii,
având avantajul nu numai al pre ului mic, dar i al mul umirii c se
seau exemplare epuizate, disp rute din libr rii.
În anticariatul domnului Dumitru Gheorghiu, pe care îl re in ca
un om de în ime medie, blond i deosebit de primitor dup ce
clopo elul suna la deschiderea u ii de la intrare. Avea un zâmbet
binevoitor, ochi sfredelitori i p trunz tori, afla i dup rama ochelarilor, avea r bdarea necesar pentru clientul care frunz rea, cu
încetineal , c i vechi expuse la vânzare. Din când în când, la cererea
vreunui client care solicita o carte aflat pe rafturi mai înalte, se urca
pe o scar ce nu lipsea niciodat din înc pere.
Dar, la acest anticariat craiovean, devenit între timp cunoscut i
apreciat, nu avea loc numai activitatea de vânzare i cump rare de
i vechi. Aci, veneau unii intelectuali, iubitori i amatori de carte
i de discu ii literare, unde se schimbau opinii competente în domeniul
literaturii i al istoriei literare. Eu i al i colegi de liceu, iubitori de
literatur , st team cumin i i asistam la aceste dezbateri ca la un
spectacol literar plin de farmec. Cei prezen i se obi nuiser cu unii
dintre noi i ne tolerau existen a cu în elegere i r bdare.
Îmi aduc aminte c , printre cei prezen i aci, se aflau scriitori i
profesori de liceu, printre care Ion Schintee, profesor de francez i
de limba i literatura român , pre edinte de cenaclu literar, Nicolae al
Lupului, scriitor, tefan Bossun, scriitor, C. S. Nicol escu-Plop or,
arheolog, scriitor, devenit mai târziu membru al Academiei Române,
Traian Mateescu, profesor de limba român i al ii.
Doamne, ce dezbateri aveau loc aici, ce lucruri interesante erau
puse în discu ii i pl cute s le ascul i! Se discuta despre scriitori,
dramaturgi i poe i, despre noile apari ii ale acestora. Am auzit atunci
aprecieri despre Emil Gârleanu, St. O. Iosif, Octavian Goga, Liviu
Rebreanu, Ion Creang , Mihai Eminescu i alte personalit i ale
literaturii române cât i universale.

rturisesc, cu mâna pe inim , c eram numai ochi i urechi. O
bun parte din timpul liber îl petreceam aici, la acest anticariat. În
anumite perioade, era prezent i Mihnea Gheorghiu, un tân r cu o
fa deschis , mai scund de statur , cu mers sigur i ap sat. Cred c ,
atunci, urma cursuri universitare i era prezent aici în timpul
vacan elor.
Ca elev, eu scriam versuri i epigrame i devenisem participant la
edin e ale Cenaclului literar organizat în Craiova i condus în diferite
perioade de profesorul Ion Schintee sau scriitorul Nicolae al Lupului.
La edin ele de cenaclu, se citeau versuri, fragmente de nuvele
sau romane, schi e, epigrame, dup care se f ceau aprecieri mai mult
sau mai pu in elogioase, cu unele recomand ri pentru activitatea de
crea ie literar . La unele edin e, am citit i eu versuri i epigrame,
pentru care am primit aprecieri bune cât i critici. Îmi aduc aminte, c
la o edin , în cuvântul pe care l-a luat C. S. Nicol escu Plop or,
sc rpinându- i barba sa lung i neagr , vorbind despre versurile
mele, a spus printre altele: „Ce pot s spun despre acest tân r elev,
copiii de anul acesta sunt mai afurisi i decât cei de anul trecut”.
M-am bucurat pentru acestea.
Nu tiam atunci, c soarta, destinul ne va h zi s ne întâlnim,
ne apropiem i s ne împrietenim. i aceasta s-a întâmplat în anii
´60, când eu eram primarul municipiului Craiova, iar academicianul
Plop or era director al Filialei Craiova a Academiei Române. Despre
întâlnirile i discu iile purtate împreun , am scris, pe larg, în alte c i
ale mele.1
Dar amintirile m-au prins în mrejele lor vr jite i m-am dep rtat de
ceea ce am dorit s scriu în rândurile de fa i anume despre persoana
i activitatea c rturarului Mihnea Gheorghiu precum i întâlnirile i
discu iile pe care le-am avut cu acesta.
Pentru ca cititorul meu s cunoasc cine este Mihnea Gheorghiu,
se cuvine s prezint în continuare câteva date biografice legate de
via a i activitatea profesional-politic , întrucât cei care nu au fost
contemporani cu acesta, tiu pu ine lucruri. Întrucât în una din c ile
mele consacrat cet enilor de onoare ai municipiului Craiova, l-am
prezentat cu o scurt biografie, îmi îng dui s o prezint în continuare:
Mihnea Gheorghiu - scriitor, traduc tor, cineast
S-a n scut în Bucure ti, la 5 mai 1919, i a decedat la 11 decembrie
2011. A urmat cursurile colii primare „Madonna Dudu” i, în
continuare, cursurile Liceului „Fra ii Buze ti” din Craiova. A absolvit
Facultatea de Litere i Filosofie (specialit ile: englez , francez i
istoria artei) a Universit ii din Bucure ti (1941).
În anul 1947 i-a sus inut doctoratul în litere i filosofie, iar în
anul 1964 a ob inut titlul de doctor docent. A continuat specializarea
în Fran a, Italia, Marea Britanie, SUA.
A fost conferen iar de limba englez la academia de Studii
Economice din Bucure ti (1946-1948), profesor, ef al catedrei de
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Limba Englez la Universitatea din Bucure ti (1948-1950), profesor
i ef al catedrei de tehnologie i Filmologie la Institutul de art
Teatral i Cinematografic din Bucure ti (1964-1969), redactor
fondator al revistei Secolul XX, pre edinte al Uniunii Cinea tilor din
România.
În anul 1937 a debutat în literatur . A scris versuri, romane i
piese de teatru, scenarii de filme, studii i eseuri.
Mihnea Gheorghiu este un scriitor polivalent, fiind poet, prozator,
dramaturg, critic, eseist, traduc tor, scenarist i jurnalist.
Din lucr rile sale, amintim: Anna-Mad (1941), romanele „Dou
ambasade”, „Enigma din strada presei”, poemele istorice „Tudor
din Vladimiri”, „Capul”, „Zodia Taurului”, „Patetica ’77”,
„Fierul i aurul”, scenariile de film: „Porto Franco”, „Tudor”,
„Zodia Fecioarei”, „Hyperion”, „T nase Scatiu”, Burebista”.
Se remarc ca un des vâr it traduc tor din operele lui William
Shakespeare, Robert Burns, Fr. Cooper, Charles Dickens, J. R. Kipling,
G. Marquez, Arthur Miller.
Este scenarist la 10 filme artistice de lung metraj: „Porto Franco”,
(1961), „Tudor”, (1962), „Zodia Fecioarei” (1966), „ durea
pierdut ” (1971), „Cantemir”, „Hyperion”, „Mu chetarul român”,
„T nase Scatiu” (1975), „Burebista” (1980).
A scris 5 piese de teatru, critic de teatru, film i istoria culturii la
10 c i, 8 volume de poezii i proz , traduceri din autori str ini.
Este membru al Academiei Na ionale de Istorie din Caracas,
membru al Asocia iei Interna ionale „Shakespeare”, membru al
Asocia iei Interna ionale a Autorilor de Film i Televiziune, membru
al Societ ii Europene de Cultur de la Vene ia .a.
A primit premiul „Ion Luca Caragiale” al Academiei Române,
premiul Uniunii Scriitorilor, premiul Uniunii Cinea tilor, premii speciale
ale festivalurilor interna ionale de film de la Barcelona, Buenos Aires
i Cork.
Ca premii interna ionale a primit Premiul special „Crucea Sudului”
la Buenos Aires pentru filmul „Tudor”, Statueta de Argint la Cork
(Irlanda) pentru filmul „Tudor”, Premiul Special („Doamna cu
Umbrela”), Barcelona, pentru filmul „Zodia Fecioarei”, Premiul
„Erasmus” (Olanda).
Printre premiile na ionale men ion m: Premiul Academiei Române
pentru dramaturgie, Premiul Uniunii Cinea tilor (ACIN) pentru scenariul „Cantemir”, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru piesa „Zodia
Taurului”, Premiul de stat pentru filmul „Tudor”.
A primit unele distinc ii interna ionale: Cet ean de Onoare al
ora ului New Orleans, Ofi er al Ordinului „Artelor i Literelor”
(Fran a), Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Italiene,
Comandor al Ordinului de Merit cu Stea al R.F. Germania, Comandor
al Ordinului Regal „Orania i Nassau” (Olanda).
Dintre distinc iile române ti men ion m: Cavaler al Ordinului
:Meritul Cultural” (1946), Cavaler al Ordinului pentru Merit (1998),
Premiul de Excelen al Ministerului Educa iei i Cercet rii (2003),
Premiul de Excelen al Centrului Na ional al Cinematografiei (2002),
Ordinul Meritul Cultural cl. I, Ordinul Ap rarea Patriei, cl. I, peste 20
de medalii comemorative (România, Spania, Italia, Mexic, Venezuela,
Polonia, Ungaria .a.).
Este membru corespondent de la 1 martie 1974 i membru titular
al Academiei Române de la 13 iunie 1994. Este pre edinte al Sec iei
de Arte, Arhitectur i Audio-Vizual a Academiei Românes din anul
1992.
Este tat l Manuelei Gheorghiu, cunoscut critic de film i apreciat
profesor universitar doctor la UNATC.
Minhea Gheorghiu a încetat din via , la 92 de ani, pe data de 11
decembrie 2011.
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În anul 2001, Prim ria Municipiului Craiova i Consiliul Local
Municipal, într-o edin solemn , i-au acordat titlul de „Cet ean
de Onoare” al Municipiului Craiova.2
„Prin întreaga sa oper i activitate, academicianul Mihnea
Gheorghiu r mâne în memoria noastr ca un reper al vie ii
culturale din ara noastr , ale c rui contribu ii se înscriu în istoria
culturii române ti contemporane”, se arat în comunicatul
Academiei Române.
*
În perioada când am îndeplinit func ia de primar al Craiovei (4
ani) i în continuare pe aceea de primvicepre edinte al Consiliului
Popular Jude ean Dolj (9 ani) i coordonam activit ile administrative
social-culturale ale ora ului i ale jude ului m-am întâlnit de mai multe
ori cu Mihnea Gheorghiu. În aceste întâlniri, printre altele, am avut i
discu ii legate de sistematizarea localit ii. Una dintre probleme era
i aceea, dac în acest proces se avea în vedere ca prin modernizarea
str zii Madona Dudu, casa sa p rinteasc se va demola sau nu.
rturisirea sa era sincer , direct i sentimental :
- Cred c ne în elege i, domnule primar, cât de legat sunt
suflete te de casa p rinteasc . Aici m-am n scut, am tr it, aici vin
destul de des i dup plecarea mea pe alte t râmuri, tot aici, se va
putea organiza, eventual, o cas memorial , un mic muzeu, dac
se va socoti de cuviin .
- V în eleg, îi r spundeam eu, pentru c , la rândul meu, sunt
legat de casa p rinteasc prin mii de fire.
Interlocutorul meu a zâmbit binevoitor i desigur cu speran .
- S ti i c aceast cas , a continuat Mihnea Gheorghiu, nu
stric arhitectura str zii Madona Dudu. Prin stilul s u, ca i al
imobilelor al turate, se încadreaz i cu „Hanul Hurez”, aflat în
continuare, în stilul arhitectonic al secolului XIX i nu ar intra în
conflict cu blocurile noi de locuin e aflate în imediata apropiere.
Ce zice i?
- Ce s zic, ave i dreptate i împ rt esc pe deplin cele sus inute
de dumneavoastr . Dar mai este un hop.
- Care ar fi acesta? m-a întrebat pu in încruntat, oaspetele meu.
- Eu, desigur, fac parte din conducerea administrativ cu responsabilit i pentru aceste locuri. Dar, oamenii de specialitate,
arhitec ii i proiectan ii au viziunea lor. Ei v d, uneori, altfel decât
gânde te administra ia.
- Sigur, a a este. i totu i, în fa a unor argumente social-istorice
i tradi ionale, proiectan ii pot fi convin i c se poate i altfel.
- Da, da, am zis. S vedem. În orice caz pe mine m-a i convins,
mai ales c i eu am amintiri despre casa dumneavoastr de când
aceasta ad postea un vestit anticariat”.
i i-am povestit perioada adolescen ei mele, ca elev, când frecventam aceast cas i gustam frumuse ea clipelor când r sfoiam
i i ascultam discu ii literare cu farmec deosebit pentru mine. Neam antrenat apoi în aceast discu ie, r scolind în amintirile vremii,
constatând c i-a f cut pl cere. Apoi, l-am informat despre planurile
de viitor privind dezvoltarea economic i social-cultural a ora ului
Craiova. Am insistat pe activitatea cultural , a institu iilor de profil,
aprobându-m cu pl cere cu vorbe sau dând din cap afirmativ.
În cadrul vizitei pe care am f cut-o la Paris, ne-am întâlnit i am
discutat destule, unde, în calitate de primar, am avut o întâlnire prietenoas cu oficialit ile ora ului Nanterre (în suburbia Parisului), cu
care ora ul Craiova era înfr it în cadrul ac iunilor de jumelage.
Tot atunci, am avut satisfac ia ca la Ambasada Român din Paris
întâlnesc pe acad. tefan tef nescu, istoric de seam , medievist,
care este primul meu prieten din copil rie, fiind amândoi din aceea i
comun .
men iona, cu aceast ocazie, c în timpul scurs to i trei, res-
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pectiv Mihnea Gheorghiu, tefan tef nescu i subsemnatul, am
fost onora i cu înaltul titlu de „Cet ean de onoare al municipiului
Craiova”.
Venind de la Paris la Bucure ti, cu un avion „TAROM”, am avut
posibilitatea ca timp de trei ore s discut m, de câte toate, i s ne
cunoa tem, reciproc, mai bine. Intrând pe t râmul literaturii, unde
amândoi am g sit destule subiecte de discu ii, Mihnea Gheorghiu sa bucurat c i eu scriu versuri i c am „suflet de poet”.
Trebuie s men ionez c ori de câte ori amintea de casa p rinteasc
i dac a fost prins în planul de sistematizare al ora ului a a cum
este, i-am dat asigur rile necesare.
La rândul meu, sunt mul umit c atât serviciul de sistematizare al
ora ului condus de arhitectul Liviu Fusaru cât i proiectan ii Direc iei
Jude ene de Arhitectur i Sistematizare (DSAPC) condus de arh.
Teodor Cocheci, au dat dovad de în elegere pentru a proteja casa
respectiv i acea parte a str zii care a r mas, pân ast zi, a a cum a
fost atunci.
*
Prin func iile sale îndeplinite în cadrul organelor centrale, ca om
de cultur i dramaturg, a c utat, ori de câte ori a fost solicitat, s
sprijine ora ul Craiova i unele institu ii de cultur . În orice caz,
leg tura sa cu Teatrul Na ional din Craiova a fost permanent i de
bine augur, sprijinul s u fiind evident pentru care s-au ob inut bune
rezultate, inserate în istoria acestei importante institu ii de cultur .
Totodat , unele piese ale sale care au fost incluse în repertoriul
teatrului craiovean, au îmbog it tematica dramatic .
Astfel, în stagiunea teatral 1957-1958 a na ionalului craiovean,
în ziua de 2 octombrie 1957, la deschiderea ei, în semn de admira ie i
respect, s-a jucat piesa „Tudor din Vladimir”. La sfâr itul spectacolului,
publicul craiovean a aplaudat atât jocul actorilor în acest spectacol
patriotic, dar i a autorului, Mihnea Gheorghiu, prezent la premier .
La cinci p trare de existen , a avut loc stagiunea 125 a Teatrului
craiovean, fiind o nou confirmare a tinere ii teatrului, eveniment
împ rt it de actorii i cet enii B niei. La acest minunat jubileu, la
stagiunea aniversar , în prezen a autorului, a fost jucat piesa
„Capul” de Mihnea Gheorghiu, prins în repertoriu pentru ziua de
23 decembrie 1975. Rolul lui Mihai Viteazul a fost interpretat de actorul
Petre Gheorghiu-Dolj, sobru, cu patos dramatic, iar Ion Pavlescu pe
generalul Barta. S-au remarcat, de asemenea, Leni Pin ea Homeag, în
rolul doamnei Stanca, Manu Nedeianu, în Sultanul, i Vasile Cosma,
în Banul Mihalcea. Publicul a aplaudat la sfâr it frenetic, însu indui mesajul patriotic al spectacolului. Autorul, Mihnea Gheorghiu,
fiind în sal , la sfâr it, la întreb rile ziari tilor s i spun p rerea, a
spus, printre altele: „La sfâr it s-a produs o manifestare patriotic
spontan , întreaga sal a c utat, împreun cu interpre ii „Eroi
au fost, eroi sunt înc ”, corul prin care, în textul dramatic se încheie
piesa. Spectatorii, vârstnici i tineri cântau cu lacrimi în emo ie
pe obraz. Spectacolul a devenit cu atât mai frumos”.
Alexandru Firescu, secretar literar i jurnalist a f cut remarca
„Acest veritabil imn na ional s-a c utat astfel, prima oar la
Craiova, dup decenii de prohibi ie total , publicul tiindu-l bine,
înainte de a fi fost „lansat” în Cenaclul „Flac ra”.
A fost un succes veritabil, mesajul istoric al piesei, a aprins inimile
spectatorilor craioveni. Mihnea Gheorghiu era fericit. A spune c
se afla în al nou lea cer.
Fiind prezent la spectacol, în sal , al turi de dramaturg, l-am felicitat cu c ldur i sinceritate i ne-am îmbr at prietene te. Atunci
îndeplineam o func ie de conducere în cadrul jude ului Dolj, în calitate
de primvicepre edinte al Consiliului Popular al jude ului Dolj.
Au fost momente memorabile, în toare.
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La Teatrul Na ional din Craiova s-a montat „reportajul dramatic
Zodia Taurului”, scris de Mihnea Gheorghiu, în care autorul a evocat
din nou un erou al istoriei române ti i anume Tudor Vladimirescu.
Premierea a avut loc la 10 martie 1971, primit bine de publicul
craiovean, unde evenimentele din anul 1821 ale revolu iei Vladimirescene au fost prezentate i derulate într-o evocare dinamic
tr it de spectatori. Rolul lui Tudor a fost interpretat de actorul
Valeriu Dogaru, care a compus un chip de efigie cu tr iri mesianice.

*
Mihnea Gheorghiu a asistat la punerea piesei „N pasta” de Ion
Luca Caragiale, în care au jucat actorii Iancu Goan , Maria Ciochin ,
Vasile Constantinescu, Victor Fuiorea.
Iat cum aprecia scriitorul, în calitatea sa de spectator în sal :
„Spectacolul pe care l-a întreprins Teatrul Na ional din Craiova,
are drept merit scoaterea piesei din universul restrâns al cârciumii
de pe malul Topologului i extinderea con inutului ei tragic i
protestatar pe amplul orizont al oric rui peisaj i al oric rui timp
de dinaintea eliber rii ranului român. Piesa începe cu silueta
lui Ion „nebunul” r cind la marginea acestei c i, ca ranul
în zdren e al lui B ncil ”.
Leg tura dramaturgului Mihnea Gheorghiu cu Craiova a fost
una permanent , acesta fiind legat cu mii de fire de locurile în care s-a
scut i a copil rit. Aici, s-a sim it acas de fiecare dat . Ora ul Bucure ti a fost doar un popas al vie ii sale de maturitate i al senectu ii.
a se face, c a fost un permanent spectator al teatrului craiovean, fiind prezent la multe premiere aflate în repertoriul teatral.
La premierea piesei „Unchiul Vania”, de Anton Pavlovici Cehov,
jucat de actorii craioveni în mod magistral, au fost prezen i i Mihnea
Gheorghiu i Dumitru Radu Popescu, eu, ca autoritate local , bucuros
sunt gazd pentru asemenea oaspe i.
Iat ce a declarat, la sfâr it, Mihnea Gheorghiu pentru presa
local : „Spectacolul este o reu it deplin , un spectacol de stil, de
gândire, de atitudine creatoare fa de o capodoper a literaturii
universale. Cred c Mircea Corni teanu a început s se clasicizeze.
Nu remarc niciun cusur la vreunul din interpre i, iar echipa
func ioneaz excelent.
Sunt emo ionat de felul cum interpreteaz cele dou absolvente
(n.m. Diana Gheorghe i Nata a Raab) la primul lor rol.
Îmi face pl cere s observ c decorul tefaniei Cenean este de
mare poezie. Am re inut foarte interesant rela ia de stil care se
creeaz între reprezentan ii genera iei mai vechi în teatrul
(Constantin Sassu, de exemplu) i Valer Dellakeza i tinerele
interprete, iar în ceea ce prive te peisajul creat de Nata a Raab
cred c este unul dintre cele mai tulbur toare pe care le-am v zut
în ar i în multe spectacole cehoviene din lume”.
Desigur c Mihnea a fost sincer, impresionat de spectacol c nu
apreciaz de complezen .
La rândul s u, scriitorul, dramaturgul Dumitru Radu Popescu,
legat i el de Craiova, prezent la premier , a declarat, printre altele:
„Unchiul Vania este cel mai bun spectacol pe care l-am v zut
pân acum. Regizorul demonstreaz c Cehov nu poate fi f cut
Cehov. Am v zut Cehov i cu al ii, vom mai vedea, dar acest
spectacol sunt sigur c va r mâne de referin , dac nu unicat”.
M-am bucurat s -l aud pe Dumitru Radu Popescu, care, astfel, a
dat nota zece actorilor i regizorului Mircea Corni teanu.
1

Petre Gigea-Gorun: Despre Craiova, cu dragoste - Oameni i evenimente,
vol.I, Funda ia «Scrisul Românesc», 2001; «V. G. Paleolog i Brâncu i - un
dialog etern», Funda ia «Scrisul Românesc», Craiova, 2003.
2
Petre Gigea-Gorun, Antonie Solomon: Cet eni de onoare ai municipiului
Craiova, Ed. SimArt, Craiova, 2009.

continuare în nr. urm tor
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Dr. Stelian GOMBO{
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Guvernului României

In memoriam:

Înaltpreasfin\itul Pãrinte Arhiepiscop
Gherasim Cristea al Râmnicului (1914-2014)

Iat c de dou milenii încoace, adic de la întemeierea credin ei
cre tine, suntem capabili s ne cinstim i s ne omagiem eroii istoriei
sau martirii credin ei precum i personalit ile marcante, universale
i na ionale, care au amprentat istoria, veacurile i locurile cu
activitatea, cu via a i cu înv turile ori scrierile lor mult folositoare!...
Iat c anul acesta, din ziua de 09 aprilie 2014, ne facem p rta i la
na terea în via a cea ve nic a Împ
iei Cerurilor a unui mare
cunosc tor i m rturisitor al istoriei bimilenare române ti, totodat
i propov duitor al dreptei credin e cre tine - Arhiepiscopul Gherasim
Cristea al Râmnicului, dup ce i-a purtat cu toat demnitatea,
onestitatea i încrederea în Dumnezeu crucea cre tineasc a vie ii, a
slujirii i pastora iei misionare, vreme de foarte mul i ani, i care urma
ca la 14 noiembrie s împlineasc venerabila vârst p mânteasc de
100 de ani…
De aceea, pentru noi, din acest moment, vom comemora
totdeauna, acest eveniment închinat vrednicului logof t spiritual al
inutului Râmnicului - Noului Severin, a sfâr itului de secol XX i
începutului de secol XXI - care a p storit aceste meleaguri, ca episcop
eparhiot vreme de trei decenii, între anii 1984-2014, fiindu-i succesor
i urma pururea pomenitului Episcop Iosif Gafton al Râmnicului i
Arge ului.
Înaltpreasfin ia Sa Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului, sa n scut la data de 14 noiembrie 1914, în localitatea Muntenii Buului, jude ul Ialomi a, din p rin ii Dumitru i Maria Cristea, ca al
doilea copil i a primit la botez numele Gheorghe. Dup 36 de ani de
via monahal Sfântul Sinod îl alege în demnitatea de ArhiereuVicar al Eparhiei Dun rii de Jos, cu titulatura de Const eanul. În
toamna anului 1975, la 16 octombrie, a fost ales în demnitatea de
Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului i Arge ului, cu titulatura
de Pite teanul. În ziua de 30 septembrie 1984, a fost ales Episcop
titular al Eparhiei Râmnicului i Arge ului, fiind însc unat în
str vechiul jil arhieresc râmnicean la data de 2 decembrie 1984. În
data de 19 iunie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
hot rât ridicarea Înaltpreasfin itului P rinte Gherasim în demnitatea
de Arhiepiscop al Râmnicului.
Drept urmare, în iure ul zilei i în vârtejul timpului mi-am adus
aminte, pentru câteva momente, de Înaltpreasfin itul P rintele
nostru Arhiepiscop Gherasim a c rui plecare o regret m foarte mult
ast zi... De ce acest lucru, pentru c îi regret m calit ile sale, personalitatea sa remarcabil , abilit ile sale foarte competente în buna

chiverrnisire administrativ i în cea pastoral - misionar , pe care ni
le-a cultivat i colaboratorilor s i în orice prilej cu atâta d ruire i
abnega ie... El este i va r mâne în continuare, în con tiin a discipolilor, profilul organizatorului i a omului de cultur i autentic
tradi ie, cu deschidere spre istoria acestui neam i popor, spre
restaurarea i reabilitarea bisericilor i m stirilor vechi - vestite i
renumite monumente istorice, toate acestea transmise nou cu foarte
mult d rnicie, generozitate, noble e sufleteasc i vrednicie... Cu
vaste i avizate cuno tin e în diverse discipline culturale, istorice i
teologice, rintele Arhiepiscop Gherasim inspira tuturor foarte
mult seriozitate, sinceritate, demnitate, mult discern mânt i foarte
mult fermitate, tenacitate i cumin enie sufleteasc ... Tocmai din
aceast cauz era foarte apreciat, foarte admirat i probabil, i invidiat... El, Arhip storul, a fost întotdeauna, consecvent probit ii
sale intelectuale, morale i suflete ti... De aceea, a fost mult iubit de
tinerii elevi-seminari ti, studen i-teologi, preo i i c lug ri, ajutândui pe foarte mul i dintre ei prin recomand rile i sfaturile pe care le-a
dat fiec ruia în parte, ori de câte ori a fost solicitat...
Colaborator apropiat i sfetnic luminat al multor personalit i
culturale, profesori i ierarhi, îndrum tor a multor seminari ti i
studen i buzoieni sau vrânceni, p stor duhovnicesc a atâtor genera ii
de preo i i c lug ri, membru a foarte multe asocia ii sau funda ii
culturale, na ionale i patriotice din inuturile binecuvântate ale
Râmnicului, am observat cum, la înmormântarea sa l-au plâns i regretat cu to ii, fiind con tien i de marea pierdere ce li s-a pricinuit...
A fost o prohodire a unui distins ierarh i slujitor al Bisericii la care
am participat, i care m-a impresionat profund datorit atmosferei de
reculegere, decen ei i sobriet ii în care s-a desf urat, i la care au
participat mul i ierarhi ai bisericii noastre, fo ti seminari ti i studen i
– fii duhovnice ti ai Înaltpreasfin iei Sale, precum i foarte mul i
preo i i c lug ri...
Cuprins fiind de emo ie, respect i recuno tin m-am tot gândit,
pre de mai multe zile cum s -mi pot exprima, cât mai bine, în câteva
rânduri, aceste st ri i sentimente fa de Înaltpreasfin ia Sa, acum,
la na terea sa în via a cea cereasc , având aici, 100 de ani de via
mânteasc , tr i în spiritul bunei noastre în elepciuni i cumin enii
tradi ionale i autentice a poporului nostru românesc...
Constat, cu oarecare strângere de inim , c nu este u or s faci
un asemenea lucru mai ales pentru unul ca mine care l-am cunoscut
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de, relativ, pu in vreme pe cel ce a fost slujitorul i arhip storul
duhovnicesc a preo ilor i a credincio ilor, care vie uiesc în cuprinsul
acestei eparhii...
În viziunea, în mintea i în inima mea personalitatea Înaltpreasfin iei Sale s-a conturat i s-a identificat prin câteva tr turi i
calit i distincte: - i anume, în primul rând prin maturitatea i bogata
experien sau în elepciune pastoral i duhovniceasc , prin
ata amentul fa de valorile spirituale, perene ale poporului nostru,
prin felul s u de a fi foarte firesc i mai pu in sofisticat sau complicat;
dup aceea prin tenacitatea i perseveren a, prin dispozi ia pe care o
avea spre intensificarea eforturilor în vederea rezolv rii unei probleme, atunci când situa ia o cerea; prin ata amentul fa de monumentele istorice i de patrimoniu, cultura istoric i nu numai cu care
era înzestrat, datorit muncii i tenacit ii Înaltpreasfin iei Sale –
deoarece a fost un autodidact înn scut i foarte consecvent cu el
însu i de-a lungul întregii sale vie i; prin luciditatea i spiritul critic
înso it de foarte mult în elegere i condescenden ; pe urm prin
spiritul de disciplin , în primul rând cu propria lui persoan , revelat
cu fiecare slujire ori cu fiecare predic sau cuvântare, sus inute întrun mod foarte clar, limpede, concis, coerent dar i consistent, în
diferite împrejur ri sau cu diferite ocazii!...
De asemenea, mai avea i calitatea de a fi un om de o sinceritate,
discre ie i modestie ie ite din comun care î i inspirau foarte mult
încredere, confort sufletesc i dragoste fa de valorile autentice i
eterne ale spiritualit ii noastre rom ne ti i ortodoxe...
Cugetând la activitatea i la personalitatea Înaltpreasfin iei
Sale, care este foarte bine conturat i cât se poate de autentic i
de fireasc , m gândesc la darul omului providen ial cu care l-a
înzestrat Creatorul i St pânul nostru al tuturor - Domnul Dumnezeu i Mântuitorul nostru Iisus Hristos - pe care prea sfin ia sa la cinstit i l-a slujit cu toat sinceritatea, dragostea i abnega ia...
M-a bucura s tiu, c atât contemporanii cât i posteritatea
îi vor acorda, totdeauna, cinstea, recuno tin a i pre uirea cuvenit
pentru tot ce a f cut, pentru ceea ce a fost i însemnat (sau ar
trebui s însemne) în con tiin a i în memoria noastr colectiv ,
care, m rog lui Dumnezeu s nu fie alterat i o spun aceasta cu
mare înfrigurare fiindc , din p cate, noi cam avem „darul” acesta
de a ne uita foarte repede binef torii i înainta ii no tri, dar
încerc totu i, s -mi fac un act de încurajare i de optimism i s
cred c ori de câte ori va fi pomenit numele s u va fi pronun at cu
venera ie i respect pentru tot binele pe care l-a f cut atâtor oameni
i care fapte sunt consemnate de c tre Mântuitorul nostru Iisus
Hristos - Arhiereul Cel Ve nic în Împ
ia Sa cea cereasc i
ve nic de care, ne rug m Lui, s aib parte...
adar, sunt încredin at, c sunt foarte mul i oameni de rând,
credincio i i slujitori ai Bisericii noastre str mo ti, care se roag
Bunului Dumnezeu, s -l ierte, s -l odihneasc i s -i r spl teasc
pentru faptul c i-a f cut pe ei ori pe copiii lor oameni cu coal
teologic serioas , i pe care, apoi i-a hirotonit preo i i diaconi,
dup care i-a instalat în parohiile încredin ate lor spre p storirea
turmei celei cuvânt toare, spre Slava lui Dumnezeu - P storul cel
Bun i Arhiereul cel Ve nic; apoi a târnosit i binecuvântat atât
de multe biserici i l ca uri de închinare - fapt care nu poate fi
uitat în istoria acestor locuri - marcate de prezen a i activitatea
Înaltpreasfin iei sale, atât de prodigioas , care s-a desf urat pe
parcursul atâtor ani; rug ciuni c rora m al tur i eu, avându-l
permanent în cinstirea i pre uirea mea...
Dumnezeu s -l ierte i s -l odihneasc !
Ve nic s -i fie pomenirea! Amin!
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Virgil CIUC~
(SUA)

Bat câmpii
Bat câmpii cu-nver unare, poate aflu adev rul
Despre-armata neloial care ne-a tr dat poporul
Bate i câmpii, m acuz un confrate de condei,
Tem tor c poate-l aflu i pe el printre mi ei.
Bat câmpii i-acuz neghiobii, biserica i to i popii
Cu speran a-n judecata ce condamn interlopii.
Bate i câmpii, m acuz un confrate de condei,
Tem tor c poate aflu c -i i el printre lachei.
Bat câmpii i bat în poarta ferecat cu l cate
ci chiar poarta ne ascunde multe crime i p cate.
Bate i câmpii, m acuz un confrate de condei
Tem tor c poate aflu c -i unul din farisei.
Bate i câmpii, bate i câmpii, m amenin cu sfântul
Popa de la catedral , de l-ar înghi i p mântul!
Bate i câmpii, m acuz mai marele din sobor
Tem tor c poate aflu c el a fost turn tor
ti b rda , m-acuz unul sosit în str in tate,
ti b rda i lup i degeaba pentru bruma de dreptate
Bate i câmpii, m acuz un confrate de condei,
Tem tor c poate aflu c -i din neam de derbedei.
Am b tut i-oi bate câmpii, dând cu barda i toporul,
Cu gândul c am s aflu cine este tr torul.
Cin’ ne sunt du mani de moarte? pe cât aur ne-au vândut?
Care e noua putere care ne-a impus tribut?

Goya - Treierat
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Mihaela ROTARU
(Prof. dr.)

VIA|A CA O PUNTE...
SAU CA O PRAD{,
TOT TREBUIE TRÃIT{
Volumul de proz semnat de
Titina Nica ene, „Via a ca o
punte”, de la Editura Dacia XXI,
Cluj-Napoca, 2011, a ap rut în
colaborare cu Prim ria
ani, în
Colec ia Dual, Seria „Scriitorii la
ei acas ”. Ne bucur un astfel
de remember, menit s ne aduc
o clip de r gaz, de ve nicie petrecut la ar , în sânul familiei,
în c ldura c minului printesc. O
reeditare a copil riei, cum spuneam, o reiterare a vârstei inocenei, abordat din tot atâtea unghiuri... câte titluri.
Proza scurt continu s atrag , s exercite chiar o fascinaie asupra cititorilor mici i mari,
poate tocmai prin prisma „scurtimii” i a condens rii „multului
în pu in” (într-o er a virtezei,
când nu mai e timp de nimic, nici
car pentru lectura tomurilor
groase care f ceau odinioar deliciul cititorilor cumin i i r btori, care dispuneau de timp i
de alte resurse necesare parcurgerii c ilor de mii de pagini). Sau
poate c autoarea consider c

explica ia, cheia st chiar în multul
ideatic concentrat în câteva vocabule, în iruite ca m rgelele pe
un fir, sub o singur copert :
atragerea prin vivacitatea neobositelor povestioare, istorisiri
de via , de sat, de copil rie, de
adolescen , de maturitate, de senectute, în umbra anotimpurilor
vie ii.
Proze scurte, care se succed
alert, inându-l pe cititor în priz ,
de la prima pân la ultima pagin ,
mai multe perspective, diverse
abord ri, ca atare incitante, vii,
pline de energie, de dinamism, de
vioiciune - specifice, de altfel,
acestui tip de scriere în general menite s alungeorice urm de
plictisoride monotonie, teme, fire
narative, trame, conflicte, personaje, scrieri care nu seam
una
cu alta, i care, ca o consecin
fireasc , trezesc interesul viu al
lectorului, men in aten ia i captiveaz . Relat ri i frânturi de tr ire autentic , într-un spirit al sincerit ii absolute i al autenticit ii. Parc u or camilpetrescianul „s nuscriu decât” ceea
ce au înregistrat sim urile, auzul,
zul, inima, sufletul, întreaga
fiin în lungul i sinuosul drum
al destinului. Fatum, moira,
soarta, ursita, destinul, cum am
numi acel drum care ne este
trasat i pe care ni-l mai tras m i
noi singuri, c de multe ori omul
cu mâna lui i-o mai face, sau,
norocul omul i-l croie te, potrivit unor vechi vorbe de duh,
sintez a în elepciuniii populare,
de veacuri.
Cu o leg tur între ele, puternic sau, din contr , inexis-

tent (secven ele se succed,
uneori, f o leg tur bine conturat , fapt ce transpune cititorul
de fiecare dat în alt cadru, pe
alte dimensiuni spa io-temporale,
în alt univers, incitant, provocator totodat ), istorisirile prind
via , ca într-un palpitant foileton. Cititorul este chemat s fie
rta unei bucurii a scrisului de
nedescris în cuvinte! Delectare
pe care numai retr irea prin scris
o poate furniza omului! Într-o
complicitate des vâr it , cititorul tie i simte aceasta, r spunde grabnic chem rii autoarei.
Scrieri pline de neastâmp r, iu i
i vioaie, vii i atr toare prin
noutate, prin ineditul abord rii,
prin neprev zutul anun at înc
din titluri incitante: Pietre de
aducere-aminte (prima sec iune),
Na terea, Curca, Dracu-n farfurie, L-am cunoscut pe Dumnezeu,
Focul, Cântecul sapelor, Furtuna,
Prima zi de coala , Cr ciunul,
Tata i colectivizarea agriculturii,
Ora ul, O boac
cât casa, Povestea unei fete care trebuia s
se nasc b iat, P rul cu pere pitulate, Gâ tele, Dezam girea, Am
luat cu împrumut... foc, Stafiile,
Îngerii din vis, Bucuria întoarcerii
în timp (al doilea capitol) Canicula, Catinca i... „iubitul”, Catinca i... E-urile, Întrebare f
spuns, Livada de pruni, Detectiv voluntar, Via a netr it ,
Umilin a, Puntea, Întoarcere
(poezie).
Cum ne-a obi nuit i în versuri, Titina Nica ene încheag
în forme precise un spa iu al
vis rii, al reveriei. Un univers
aflat sub semnul crepuscului,

sau apus de mult. În orice caz,
plin de însufle ire i de agerime,
pictat într-un colorit viu, coad
de p un creat din cuvinte, dac
ar fi s materializ m gânduri i
idei, s le d m o form palpabil .
Penele sunt fiin ele care populeaz acest univers, membrii familiei, calda familie, caldul sat i
min al copil riei; penele sunt
deopotriv oamenii i stelele care
lumineaz acest microunivers,
format din bucurii i lacrimi,
candoarea vârstei fragede îngem nat cu suferin e f nume
i f leac de-a lungul întregii
vie i!)
Prezen e subtile sau autoritare, personajele î i joac rolul
sub ochii no tri, ca într-o scenet . Dialogul poten eaz aceast impresie, animând atmosfera i degajând ardoare,
înfocare, patima scrisului i a
exprim rii fiin ei prin nara iune,
un soi de rug ciune adresat
semenilor (m ritul cititorul devine, nu-i a a?, demiurg, capabil
proiecteze opera pe un ecran
al eternit ii, sau, din contr , s
o coboare în straturile cele mai
profunde ale ignoran ei, ale uirii, ale dezaprob rii) i, desigur,
divinit ii. Cu scrierile Titinei
Nica ene accedem astel într-un
spa iu neglijat poate, de fiecare
dintre noi, în tumultul vie ii trepidante, acela la vis rii cu ochii
deschi i, acas , la ar , în anii nevinovatei tinere i. Pledoarie pentru frumos, inocen , sinceritate,
apanaje ale copil riei, desigur,
dar u or de redobândit printr-o
cercetare l untric f cut cu luciditate.

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

46

Mihai HORGA

Mariana ZAVATI GARDNER
(Anglia)

La
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bancã

Ei bine, dup cum v-am explicat, am venit
la sediul b ncii ca urmare a scrisorii i a telefonului dumneavoastr .
Doamn Money, v-am chemat la banc
pentru c a i dep it limita fondurilor de
credit din contul curent.
- Ei bine, nu în eleg s fie vreo problem ,
pentru c salarul meu merge lunar i este
depozitat direct în contul curent la banca
dumneavoastr .
- Doamn Money, dup cum am subliniat
în scrisoarile mele c tre dumneavoastr
trimise regulat din septembrie încoace cum
a i dep it continuu suma depozitat în
contul curent.
- Ei bine, nu v în eleg îngrijorarea.
Maniera în care aborda i aceast problem
minor m ofenseaz peronal.
- Doamn Money, v amintesc politicos
banca are regulile ei. Trebuie s le urmez
ad litteram!
- Ei bine? Adic ?
- Înseamn c va trebui s v cerem s
acoperi i deficitul din contul dumneavoastr
current pân la finele lunii.
- Ei bine, cred c v pripi i în a lua deciza
a considera situa ia real . Nu am alte
venituri, economii sau bunuri de valoare, cu
excep ia salarului lunar.
- Doamn Money, trebuie s v informez
sunt for at în a v trimite o firm de reposesori la proprietatea dumneavoastr .
- Ei bine, v doresc noroc. Proprietatea
i bunurile din proprietate nu sunt pe numele
meu. Dup cum v-am spus, sunte i prea pripit
i nechibzuit.
- Doamn Money, v anun cu regret c
sunt obligat s v anulez cardul bancar.
- Ei bine, nu-mi fac griji de asta. Vede i
sunte i prea emo ionat negativ. V-a i controlat pre-siunea arterial în ultima vreme?
Poate s fac ravagii cu s tatea dumneavoastr !
- Doamn Money, nu v-am chemat aici
discut m starea s
ii mele!
- Ei bine! ti i, nu în eleg de ce sunte i
a preocupat de starea finan elor mele.

Doar nu suntem c tori i. Este posibil c
banca este în dificultate? Îmi dau seama de o
posibil închidere a acestei b nci?
- Sper c nu împr s.tia i aceste zvonuri!
- Ei bine, vecina mea, o persoan de
absolut încredere, care cu banca dumneavoastr de ani de zile, a fost de asemenea
în coresponden cu dumneavoastr , dar nu
a elaborat motivul.
- Doamn Money, aceste zvonuri sunt
periculoase!
- Ei bine, nu-s eu cea care a introdus subiectul în discu ie. Reprezint numai opinia
publica!
- Doamn Money, m gândesc c a
putea s reconsider i s amân punerea
deciziei în practic pentru înc o lun s v
dau timp s v pune i treburile în ordine.
- Ei bine, nu v d ce diferen poate face
o lun de zile. Jum tate de an ar fi cu
certitudine mai bine i ar dovedi bun voin .
Sunt un clint vechi al b ncii dvs i nu este
decent s m amenin i cu scrisori
terorizante!
- Doamn Money, dac con inutul
întâlnirii noastre r mâne între noi în spatele
acestor u i închise, sunt preg tit s v
reconsider situa ia.
- Ei bine, nu-mi place tonul argumentului
dvs. Am fost întotdeauna cinstit fa de mine
îns mi i nu m pot ascunde în spatele orirui fel de antaj.
- Doamn Money, nu implic nimic de
acest fel! V rog mult numai s bugeta i cu
grij în lunile viitoare.
- Ei bine, sper c -i ultima dat când aud
de as.a ceva. Nici de scrisori sau ultimatum
prin telefon. Am standurile mele!
- Doamn Money, v mul umesc i v
doresc toate cele bune! Închide u a i se
pr bu te în fotoliul din spatele biroului.
La pag. 38 din nr. 3 (43) / 2014 s-a
strecurat o gre eal . Titlul corect
al cronicii este: Viziune, Inspira ie,
Revela ie, în “Sonetarul” lui
Theodor R pan.

CRONICA NOP II
La lumânare, în fapt de sear ,
Aleg cuvinte din c limar ...
Ca pe m rgele puse pe a
Le-n ir în stihuri dându-le via
Pun la uscat cuvintele ude
Dang t de clopot, trist se aude
În paraclis lumân ri s-au aprins
Înc un suflet, de lut s-a desprins...
Tr ind, i-a dus crucea în suferin
Prime te-l Doamne, cu îng duin
Pace, sfin te-i pe veci mormântul
Noaptea vopse te cu tu p mântul
i tot în noapte, un prunc se va na te
Lacul din vale d -n clocot de broa te
Palid , luna contempl rece
Pe bila de lut, ce se petrece
O via s-a dus, alt via pulseaz
În noaptea ce doarme,
în noaptea ce-i treaz !

LA SEMAFOR
Mi-ai ap rut la cap tul de zebr
Incon tient cât e ti de superb
Fragil , sperioas , ca un pui
Mitraliind cu tocurile-cui
Asfaltul, ce s-a terne la picioare,
Umbrit i ru inat de-a ta splendoare
Ce i s-arat ca un paradis
Privind în sus, secretul interzis...
Corabie cu pânzele în vânt
i-e mersul tineresc, plin de avânt
Tentant e ti vederii, ca un sfârc
Periculoas poate, ca un smârc
Cum iarba-n eap neaua, cu s ge i
Ghicesc ascunse, vagi intimit i
Tr date de rochi a diafan
Ce î?i dezbrac trupul de lian
Dar vraja s-a topit, altu-i decorul
Par iv cameleon e semaforul...
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Boris MARIAN
(membru USR)

CULE UL

Douro str bate ora ul duios,
Sub pletele vântului leg nat,
Ora ul vechi se înal frumos,
Pe Ponte de Louis, descântat,

durea mea, tr ie ti mereu în mine,
Poienile- i de brebenei sunt pline.
scald în roua ta când mi-este dor,
Copacii mi-i mângâi i mi-i m sor,

Privirea mea se duce, se duce,
Colinele seam
cu un rai,
Turnul Clerigose se vede-n r scruce,
Natura cânt cântec de nai,

tie mierla, mi-a cântat ades
i-n jurul meu, poienile î i es
Covoare lungi s le-mpreuni cu ochii,
Iar ploaia îmi întinde-n fa stropii,

Trec din Porto în Gaia, pe podul înalt,
Ce miracol, ce minune a lumii!
Turul ora ului l-am f cut dintr-un salt,
Sub v paia aprins a lunii.

tie iarba i m tie luna,
Mi-a luminat poteca-ntotdeauna,
Câmpul cu fagi, ferigi i alb strele
i-acum alerg i m mai scald în ele.

BABELE

VIDRARU

Muntele st r stignit c tre cer.
Aici, e lini te i r coare.
Îngerii zgârie bolta-n culoare,
Totul e-nv luit în mister.

Te-nf ori în razele de lun ,
Sus, pe culme, unde-s mun ii nin i,
i visezi cu ochii larg deschi i,
Visele pe cap se fac cunun ,

Brazii se r sfa pe culme,
Bolta a luat foc dintr-odat ,
Vârfurile sunt parc de vat ,
Mesteci, într-o clip , o lume.

La Vidraru, te-mpreuni cu zarea,
Inima în piept, adânc se zbate,
i se taie toat r suflarea,
Ochii t i le soarbe-n rând, pe toate,

Ce miracol! Ce culoare! Ce gând!
Afar e ninsoare i ger.
Eu cutreier totul, la rând,
Sufletu-mi este petec de cer.

Cât frumuse e-n ara ta!
Chiar i cerul dens se minuneaz ,
În noaptea asta, nu adorm, stau treaz ,
Ca s -mi cad -n palme câte-o stea.

DEFINI IE

LA C CIULATA

Un petec de cer, un petec de mare,
Un vis care cre te departe, în zare,
O noapte-oglindit în apa fântânii,
O pat -n baticul cel ro u al lunii,

nesc to i mun ii laolalt ,
Oltul, domol apele- i poart ,
Fântâni, în mine, se deschid,
De dor, mi-e sufletul avid,

Un zâmbet curat pe chipul blajin,
Lumin în suflet la care m -nchin,
Poteca de rou din fundul gr dinii,
Parfumul pe care-l eman doar crinii,

Doar trenul uier departe,
i vântu-n ramuri înc bate,
Atâta calm e i r coare,
Atâta r rit de soare,

Albina ce zboar -n pocale de flori
i-un gând r
it de-atâtea-ntreb ri,
Crâmpeie frumoase la care m -ntorc,
E via a tr it -ntr-un bob de noroc.

Atâta verde m inund ,
Luna, pe cer, e-atât de blând ,
Brazii sunt fra ii mei o clip ,
Atâtea visuri se-nfirip .

Nebun este cel care crede
semenul s u este mai s tos i mai bun,
Vine un arpe cu din ii strica i, miros de putregai,
Zice, du-te s te tratezi, eu îi iubesc pe nebuni,
Unul îmi cere ig ri, altul un ziar,
Chiar i un pix i hârtie,
are ce scrie.
h uie ti, uier arpele,
Singur iese la drum, i se încurc printre picioare,
Voi scrie un ultim poem, oricum zadarnic,
Prea s tul de orgolii, p mântul va exploda,
O typ ce ip i-a pierdut so ul într-un canal,
l-a reg sit în Canare, între canari,
faima sa este ca spaima, vine i trece,
Tan a tr ie te la Floren a cu nen-tu.
Acolo era Da Vinci Buonaccorsi,
I se vedea cojocelul de veveri jumulit ,
Dup trei ani de închisoare, petrecu i pentru
pierderea
Unuia dintre so i, Nu i reveni la treburile casnice,
Adic prindea oareci i îi punea pe frânghie,
Lumea a tepta Ziua Judec ii de Apoi ca pe o
repara ie capital ,
Nu i s-a u urat mult în închisoare,
nânc , rog -te, iube te, un trilog demn
De iepoca noastr de bronz,
Am descoperit c 109 nu se împarte la nimic,
ca i mine.
Dup o c snicie i un divor ratat,
Giovanna era fl mând
De dragoste, un ofer îi împlini toate dorin ele,
Apoi murir împreun , împ ca i.
Ce-i pl cea la el era c -i sp la toate rufele,
Zicea c se excit . Asta este Italia.
Am b ut chianti cu Ghandi,
Iar memoria este numai în inim ,
în creier nimic nu este.
a tepta i s m plâng de ceva?
La vita e bella. Pe vit o chema Bella.
servesc o arghezian ca pe o artezian .
Ei propun o anchet , f etichet cu o analfabet
siluet . Bâlbe minunate, la castel în poart
Cine ,oare, bate, tu e ti, m i, nepoate?
Cu alai va trece un p duche-rege,
Calul nu vorbe te decât bulg re te,
Suntem iar în UE, spune frate Gruie?
Nabucadne ar, calfe i zidari,
Cu Mopete zece, care zace rece.
Mai vorbim. Pa, drag , tu.
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Elena Andreea ION

Totul m strive te
SONET C

SONE EL CÂINOS

Îmi uier t cerea în ureche
zgând rându-mi timpanul,
parfumul a tept rii se-mpr tie
în zarea învolburat .

ELU ESC

Cel ce-a l trat
Nu trebuia
’Ntrebat: „Cui a
Pasat un blat!”

ti c elu cu p rul cre ,
În consecin , e ti cochet!,
Cu mintea toat la pachet
i doar cu coada în cote .

E, cert: nu i-a
sat de Stat,
C-un arestat
Nimic nu ia…

În tine zbiar gând iste ,
Te iau la mine în sonet,
ci e ti berbec în alfabet
i foarte bun de f le .

Dar trandafiri,
Cu „ai” la fel,
Apar, ni el,

Cât vreau la mine pe birou
mi te am ca bibilou! –
Mai am acolo ni te scoici

Ca ni te zbiri
Vânând un os
Cu iz… câinos!

i câte, dracu’, nu mai am! –
S-aud tot timpul: ham! ham! ham!
Iar eu: “Vrei papa, drag Deutsch?”

Totul m strive te,
i ochii t i c prui
ce m privesc aievea
ca-n ziua cea dintâi,
dar sunt tot departe,
prea ascult tori,
în t cerea mut
când le cad sudori.

3 martie 2013

3 martie 2013
SONET F

Totul îmi arde privirea
i timpul amor it
i speran a seac ,
gândul ce a încremenit
nu tie s tac .

Noaptea în poem

SONET CU FUND( )

FOND

Ai, de la MAM ,… hipertensiunea
Ce-apare când visezi s scrii sonete
Pe pl ci de lut, sau poate pe confete
Pe care le-ar primi, cu foc, genunea.

Îmi ca i mereu defecte i g se ti,
ci am destule, bat -le Minerva!
Trecutul meu, de-i amiro i conserva,
E plin, dar plin! de patime lume ti,

Umorul îns d , nu rar, regrete,
Iar poezia- i pierde misiunea
i-apare-n locul ei am ciunea
Ce o provoac-o visceral sete.

Cam câte gropi din Turda la Pite ti!
Ce- i spun acum, i-o spun cu toat verva,
ci plec la drum i uit s iau rezerva.
Deci, f fric s m doljene ti!

În orice caz, ea nu ofer fonduri
În bani ( i nici de ten!) c ci mul i corup i,
Se-nvârt pe-aici, în cercuri sau în ronduri,

Sonetele, ce v d c tare- i plac!E bine ca s afle toat ara!,
Sunt scrise de nevast -mea-n iatac…

Dorind s capete-un poem de-a gata
În timp ce tu, se pare, vrei s lup i
Cu arma mo tenit de la TATA.

Eu sunt naiv i moale ca n frama…
Târziu aflai c iarna nu-i ca vara
i, tot la fel, c TATA nu-i ca MAMA!

3 martie 2013

3 martie 2013

Noaptea alb începe
i desfac pletele,
uvi cu uvi ,
zând pe ochii mei
ca o st pân bun
pe doi a trii grei
i a teapt
poemul alb s -l nasc
dintr-o tulpin ,
-l înfloresc i apoi
-l rup din r cin ,
seva s -i simt , noaptea,
în fiecare vers
alb ca i ea,
i a vrea s n-am de ales
dar poetul strig la mine
-mpletesc
cuvinte obosite i vechi
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Constantin MIU
(membru USR)

Se gr bise s i fac bagajele, ca s
ajung la sanatoriu, înainte de a se întuneca.
La coal , i-a spus directorului c pentru trei
elevi din tot liceul, care au optat pentru simulare la geografie, ea nu- i pierde timpul,
mai ales c a fost programat s i continue
tratamentul i nu are nicio vin c în ziua
simul rii ea trebuie s i înceap procedurile.
Pentru profesoara Carmen ibanu, simularea probelor la examenul de bacalaureat nu
prezenta nici un interes, nici profesional, nici
uman. Ea voia cu tot dinadinsul s fie în centrul aten iei elevilor, iar simularea nu putea
-i fie platforma ambi iilor sale, ci proiectul
coala altfel - cu adev rat serios.
Anul acesta, în s pt mâna coala altfel,
nu mai avea de gând s i risipeasc energia
cu fel de fel de activit i minore, intitulate
pompos - cum îi pl cea coordonatoarei acestui proiect s vad titluri sofisticate -, dar f acoperire practic , pentru c nimeni nu se
înghesuia s fac ceva, m car de ochii lumii.
Cât va sta la sanatoriu, va preg ti o ampl
documenta ie pentru o singur activitate
mamut, coordonat de ea pe coal i - de se
va putea - pe ora : LUMEA ÎN IMAGINI.
Avea peste trei milioane de fotografii din
lumea întreag , de pe toate continentele i
chiar din locuri pe unde nu c lcase pân la
ea picior de om. Pe acelea î i dorea s le proiecteze numai noaptea, c ci instantaneele
erau surprinse în infraro u i puteau fi admirate în toat splendoarea doar noaptea.
Pentru ea, era un fleac s ob in aprob rile direc iunii i prim riei pentru proiec iile
nocturne. Va chema i televiziunile de la
jude , ca s fi în centrul aten iei. Se i vedea
dând zeci i sute de interviuri i explicând cu
lux de am nunte de ce consider importante
proiec iile nocturne pentru formarea tinerei
genera ii. Cu siguran , va intra în cartea
recordurilor pentru ingeniozitatea finalit ii
acestui amplu proiect: ea dore te stoparea
migra iei tinerilor de acas în cluburile de
noapte. E absolut convins c vor da fali-

ment, pentru c intrarea va fi gratuit i nu
va fi restric ie de orar. Dar i ei îi va prinde
bine, pentru c un admirator i-a atras aten ia
de mai multe ori c nu o s mai fac furori în
cluburi, dac nu se ocup de cearc nele ca
de mort i mai ales de cr turile de la c lcâie,
care erau a a de adânci c puteau greierii s
dea lesne concerte nocturne.
Cu gândul la ce proceduri o s urmeze la
sanatoriu, spre a sc pa cât mai grabnic de
cearc ne i cr turile de la c lcâie, Carmen
ibanu nici nu b
de seam c ap sase
cam mult pedala de accelera ie a ma inii. Fu
doar surprins , când dep it fiind de o motociclet a poli iei rutiere, i se f cu semn s
trag pe dreapta. Când v zu c de sub casca
de protec ie se revars p rul lung al unei poli iste, profesoara se enerv . „Ce dracu mai
vrea i asta?” î i spuse, uitându-se de câteva
ori în oglinda retrovizoare, s vad cum arat .
Ar fi preferat un b rbat, ca s -l prosteasc i
scape de amend .
- Bun ziua!... Agent Carmen Stoenescu
de la Poli ia rutier ... V rog s prezenta i
talonul ma inii i permisul de conducere, ceru
tân ra.
- Da’, ce s-a-ntâmplat? Am f cut ceva?
mim femeia mirarea unui conduc tor inocent.
- Nimic altceva decât a i dep it viteza
legal pe autostrad .
- Dar n-am v zut nici un indicator s
limiteze viteza, se scuz oferi a.
- Asta se-nva la coal ! spuse indiferent poli ista.
- P i, de la coal vin...
- A i plecat de la coala de oferi direct
pe autostrad ?... De când s-au schimbat legile
în ara-asta, iar eu nu tiu?
- Nici eu, încerc s glumeasc cea care
fusese oprit din trafic.
- Mie nu-mi arde s glumesc, doamn ! io t ie scurt poli ista. V rog s -mi prezenta i
documentele.
Dup ce lu talonul i permisul, tân ra
se duse în fa a ma inii i p ru c noteaz

ceva într-un carnet. Când i când, ridica ochii
i o privea fix în ochi pe contravenient . i
pentru c nu se gr bea s termine procesulverbal, pe care Carmen ibanu î i închipuia
aceea i-l întocme te, pierzându- i r bdarea,
scoase capul pe geamul portierei i aten ion :
- Trebuie s ajung la sanatoriu pân nu
se-ntunec ...
- V gr bi i?
- Am de urmat un tratament cu proceduri
ce nu suport amânare! preciz femeia, v dit
deranjat c nu e l sat s plece mai departe.
- Dac v gr bi i, a i v zut ce p i!...
Sta i lini tit , c altfel ajunge i acolo pe jos!
îi strig fata.
Se apropie de ma in i return actele.
Mirat din cale-afar , profesoara le lu i se
gr bi s le vâre în po et .
- Asta o s v aminteasc de mine, mai
spuse tân ra, întinzându-i o hârtie.
Carmen ibanu o lu i, cu mâinile tremurânde, o desp turi. În locul procesuluiverbal d du cu ochii de un desen: era portretul unui tân r.
- Dumneata î i ba i joc de mine? se sup
oferi a... Ce-i asta? ceru ea l muriri.
- Cum a putea s uit c sunte i singura
care m-a încurajat, cât v-am fost elev , s
desenez i s m specializez în portrete... Cum
putea s uit c a i fost specialist în
portrete de b ie i de liceu?!
- Cum adic ?
- A i uitat c la banchetul de terminare a
clasei a dou pea mi-a i suflat iubitul i v-a i
cut de cap?
- Ei, cum a putea s uit? spuse profesoara, toat numai zâmbet... S tii c ai talent.
E mai reu it ca în realitate! mai remarc ea.
- S pune i portretul în ram ! îndemn
tân ra poli ist . i s v închina i ca la sfintele moa te!
- Vai de mine, a murit? se sperie Carmen
ibanu.
- S-a c lug rit dup noaptea-aia de pomin .

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

50

Anul V, nr. 4(44)/2014

Doina DR~GU}
(membru UZPR)

EXERCI|II
DE
LUCIDITATE
Dramatizare dup# romanul
JURNALUL UNUI JURNALIST F~R~ JURNAL,
de I. D. S@rbu
Personaje:
- Gary (profesor, 65 de ani)
- Candid (un „alter-ego” al lui Gary); este un personaj invizibil; o
voce interioar , o completare a gândurilor nerostite. Este „o voce”
din culise.
- Xantipa (so ia lui Gary - al treilea personaj care relateaz
întâmpl ri din via a real , de la cozi etc.).
Deasupra scenei este scris un motto ce caracterizeaz însu i
secolul XX.
Motto:
To i cei care î i pierd încrederea în Umanitate i în Istorie se
întorc, cu fa a sau pre-fa a, spre Dumnezeu...
Asta, dac nu alunec în apathia îndobitocirii sau a cinismului
tic lo iei cotidiene.
Actul I
Este atmosfera anilor 1985-1989. Ac iunea se petrece într-o
garsonier slab luminat . Gary st la birou, fumeaz i r sfoie te
ni te hârtii. Adesea, uit c are igara aprins i î i aprinde alta.
Se mai ridic uneori de pe scaun, se plimb agitat prin camer ,
gesticulând.
Scena I
Candid: Gary, tu ce crezi despre secolul XX, secolul sta al nostru?
Gary: Este cel mai tragic secol din istorie. Nu i se va putea scrie
niciodat o istorie din cauza imensit ii documentelor i antidocumentelor. Un împ rat chinez spunea c ajunge s distrugi
un secol i dispare întregul lan al timpului...
(Xantipa intr în camer cu o tav cu dou cafele. Una pentru ea
i alta pentru Gary.)
Xantipa: Eu consider c un popor are trei lucruri divine: p mântul,
ranul i limba. P mântul s-a cam dus, ranul e în curs de

dispari ie, iar limba s-a îmboln vit i e pe moarte. S-a s turat
de bâlbâi i i de surdo-mu i.
Gary: Eu cred, Xantipa, c bâlbâi ii i surdo-mu ii fac economie de
limb .
Xantipa: tot suntem într-un exces de economisire.
Gary: Draga mea, rabinul Sommer spunea c excesul de economisire
duce la o enorm risip de via . Este ca i cum fluturii i
rile, pentru a face economie de aripi, ar zbura folosind o
singur arip sau pe tii ar folosi numai coada i ar face
economie de înot toarele laterale.
Xantipa: Iar copacii ar lua ini iativa s înfrunzeasc prim vara folosind
frunzele rebutate din toamna trecut ...
Gary: Uite, în acest Isarlâc al nostru, diminea a to i cet enii sunt
atei i materiali ti, pleac la uzin sau fabric m
luind
brigadiere te, spre amiaz încep s se îndoiasc de totul i
de toate, iar seara se închin , devin credincio i...
Xantipa: Noi, oamenii, dispunem de un organ al neaten iei, de un
sistem nervos de margine prin care reu im s ascult m f a
sim i nevoia s în elegem, aprob m f s ader m i aplaud m
nici o convingere interioar ...
Gary: Uite, în Isarlâcul nostru, nimic nu se termin niciodat : pân la
40% - „ura, ura!”, pân la 60% - „hai s -i d m b taie, altfel e
de r u”, la 75-80% - lumea e deja obosit . A duce un lucru
pân la cap t este antisocialist i r mâne un vis nem esc i
utopic.
Xantipa: Într-o bun zi, o s ne pomenim turci, sub turci, multilateral turciza i...
(Xantipa iese din camer cu scrumiera s-o goleasc )
Candid: Putem avea marea surpriz ca, într-o frumoas diminea , s
constat m c am realizat Republica lui Platon, regatul ideal al
lui Cyrus, Cetatea Soarelui sau Cetatea lui Dumnezeu. i asta,
s fi citit nici m car o pagin din Platon, Xenophon,
Campanella, Sfântul Augustin.
Gary: Tr im voit în pasivitate i letargie. Încerc m s ie im din Timpul
i Spa iul imediat i s intr m în nep sarea i nemi carea
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cosmic . Suntem contemporanii mor ii satului românesc...
Balada Miori ei nu e o legend a mor ii unui cioban, ea este
simbolica liturghie a mor ii satului, a turmei, a sufletului
poporului nostru... c ci numai sufletul e f ap rare.
Candid: Satul a murit... Ve nicia nu mai are unde s se nasc ...
Gary: Ne-am l sat am gi i i am coborât prea devreme din codru...
ca melcul lui Ion Barbu. Iat , ne-a cuprins o iarn stupid , am
nimerit timpurile noi i am fost pu i s cânt m, cu acela i
dirijor, în cor, o singur cântare...
(Xantipa intr în camer cu o scrumier în mân )
Xantipa: Nici popii no tri nu mai sper . Cânt i t mâiaz , nefiind
decât maimu ele propagandi tilor oficiali. Iar Biserica a
adormit. Dumnezeu, zic ranii, doarme i El. Cu fa a c tre
perete i de lume nu mai vede. Christos e plecat s caute o
lume mai propice pentru dragoste i mântuire.
Gary: Eu zic c trebuie înfiin at o disciplin juridic nou : victimologia. Opus criminologiei. În criminologie, se încearc
depistarea, dovedirea i pedepsirea criminalului. În victimologie, vor trebui depistate i pedepsite victimele.
Xantipa: Eu zic c ar trebui legiferat lenea, pentru a putea fi
repartizat în mod tiin ific. Prima lozinc ar fi: s dispar
diferen a între lenea fizic i lenea intelectual ...
Gary: Munca nu e decât un simplu mijloc prin care ne câ tig m
pâinea, lenea e un scop prin care ne salv m libertatea de
gândire i contempla ie.
Xantipa: Zilele trecute, doctorul Farca de la Reanimare îmi spunea,
ca o curiozitate, c dup accidentele colective, cum ar fi
exploziile, incendiile, cel mai u or scap oligofrenii, pro tii,
analfabe ii, brutele. Explica ia ar fi c ei nu gândesc, nu le e
fric de moarte. Supravie uiesc!
Gary: Eu cred c între cei normali i cei demen i nu e prea mare
deosebire. De pild , momentele mele cele mai fertile i mai
frumoase sunt cele în care reu esc s-o iau razna...
Xantipa: Am constatat c to i cei ajun i în culmea puterii lor absolute, indiferent de culoare, continent sau cultur , când au tot
ce e omenesc - palate, alaiuri, faim , g rzi -, simt dintr-o dat
trei nevoi absurde: s fie iubi i de toat lumea, s nu moar
niciodat i s lase în urm opere nemuritoare.
Gary: Afl c împ ratul chinez Shi-Huang-Ti, cel care a pus s se
zideasc Marele Zid Chinezesc, a dat ordin s se ard tot
ceea ce era scris despre al i împ ra i.
Xantipa: Voia s fie i s r mân primul i ultimul - unicul.
Gary: Exist , cu siguran , o str veche leg tur între Spa iu i Timp.
Cine are Spa iul, ar vrea s domine i Timpul. Cine nu are
decât pu inul timp al unei biete vie i, se mul ume te i cu
spa iul unei singure garsoniere...
Xantipa: (râzând) i nici aia toat ... Jum tate!
Gary: Eu cred c , la noi, ast zi, au disp rut oamenii boga i i oamenii
raci. În locul lor au ap rut oamenii puternici i oamenii
slabi. Un om puternic este un individ pe care nimeni i nimic
nu-l poate schimba, iar un om slab este unul care nu poate
schimba nimic i pe nimeni, dar este schimbat de to i...
Xantipa: tiai c , la noi, procesul de înv mânt are dou faze? Prima
este faza în care îi înv m pe oameni cum s vorbeasc , s
citeasc , s scrie... În a doua faz , mai dificil i de zece ori
mai costisitoare, trebuie s -i înv m pe oameni cum s nu
vorbeasc , ce s nu citeasc i mai ales ce s nu scrie...
Gary: Vom ajunge s ne pricepem la toate câte pu in, i s avem din
toate câte pu in, aproape nimic... Un prieten, întâlnindu-m ,
ieri, la coad la pâine, m-a apostrofat: „ce mai taci, profesore?”
Xantipa: Omul e cel mai la animal.

51

Gary: Noi, românii, am pus la punct un sistem perfid de a lupta
împotriva R ului. Unu: întâi c ut m s -l îmblânzim, s ni-l
apropiem. Doi: dac nu putem, atunci îi sufl m în spuz , în
fund, îl umfl m, îl ridic m în slav . Trei: când e mai sus, îl d m
în stamb , îl facem de oaie, râdem i îl facem de râs. Noi,
românii, suntem un popor rezistent la rele. Avem cel mai mic
procent de sinuciga i din lume.
Xantipa: Eu cred c R ul e de trei feluri: Unu: când te c tore ti, din
dragoste, cu o femeie rea. Doi: când te c tore ti, tot din
dragoste, cu o idee bun . Trei: când nu po i divor a nici de
una nici de cealalt .
Gary: Natura omeneasc e urât i corupt . Numai o team i o
disciplin sever o mai pot salva. Istoria nu e decât o anchet ,
urmat de o judecat i terminat cu o sentin . Nu ne-a
convenit condi ia de simpl creatur , am vrut s fim noi în ine
creatori. Poftim rezultatul: ne transform m se-menii în acali
i urma ii în viermi... Niciodat , nim nui, nic ieri nu i-a fost
fric de mine... doar mie!
(Xantipa deschide fereastra i se uit afar .)
Candid: Tr im într-o lume postmarxist , postnietzschean , poststalinist , postsartrian . Tr im în plin postsocialism poate
fiindc suntem în plin post socialist, în plin post patriotic.
Gary: Prietenul meu, rabinul Sommer, spunea c ei, evreii, au inventat
cirea i c orice r cire este o valoare evreiasc , dar
numai pentru evrei. Noi, românii, am inventat adaptarea.
Adaptarea cu orice pre , la orice fel de condi ii.
Candid: Numai noi, oamenii, românii - cum zici tu -, avem capacitatea
de a ne adapta. Animalele nu posed aceast calitate. M
gândesc la lupul din romanul t u Lupul i Catedrala, când,
în noaptea aceea de februarie, un lup tân r i frumos a coborât
din mun i, a traversat ora ul, i s-a a ezat în fa a Catedralei
catolice. Diminea a, ni te sergen i au tras în el i l-au omorât.
La autopsie s-a constatat c nu era deloc fl mând, deci nu
venise pentru mâncare. M întreb i eu, a a cum te-ai întrebat
i tu: pentru ce a coborât, pentru ce a p sit p durea unde
era în siguran ? i de ce s-a oprit chiar în fa a Catedralei?
Asta chiar este o minune.
Gary: Îmi vine în minte simbolica singur tate a cailor dup b lie. Ei
pasc lini ti i, sublim indiferen i fa de cine a învins sau a
fost învins în b lia la care, neîntreba i, au luat totu i parte.
Candid: Într-o cronic muntean se spune despre ni te osta i valahi,
care, reîntor i dup o b lie în Ardeal, fiind întreba i, de un
tor str in, dac au învins sau nu, au r spuns: „asta nu-i
treaba noastr , noi ne-am b tut numai...”
Gary: (punând accent pe dualitatea românului) În vechime, românii
aveau dou nume: unul cre tin i altul p gân. Pentru orice
eventualitate. Acum, românii au dou con tiin e: una istoric
i alta politic . Tot, pentru orice eventualitate.
Candid: În Coran scrie c dac vrei s scapi de un du man, este de
ajuns s scrii pe cel mai înalt zid al cet ii c „acela este cel
mai cinstit, mai viteaz i mai bun dintre noi”. Nu peste mult
timp, vei vedea dricul aceluia trecând prin fa a casei tale.
(Xantipa închide fereastra i intervine.)
Xantipa: S-au schimbat vremurile, s-au schimbat i n litorii... Timp
de secole s-a practicat tactica terenurilor pârjolite, acum se
practic tactica sufletelor pârjolite. Du manul care vine nu
trebuie s g seasc nici o inim care s cread , nici un caracter
în care s se încread , nici o minte care s poat fi crezut .
Gary: Eu am constatat, pe propria piele, c , în afar de cele trei st ri
normale de con tiin - starea de trezie, starea de somn i
starea de reverie -, mai avem starea de recluziune, de
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claustrare. Prin aceast stare, pu ria ii reu esc s dizolve
timpul de deten ie într-un fel de „druidic-sleep”, dormire treaz .
Xantipa: Dar, de vecinul nostru, care este un distins avocat, ce
rere ai, Gary? De vreo 15-20 de ani se plimb , la aceea i
or , prin „english parc” cu feti a, care e oligofren . Parc
isp
te un p cat. Ei bine, nici nu ai observat c feti a a
crescut, acum este o tân plin de via , dar tot idioat , în
schimb tat l, dintr-un intelectual distins i frumos, a devenit
acum un cretin. A preluat în întregime tr turile i destinul
fetei sale... Poate c i noi, f s ne d m seama, tot plimbându-ne idio enia noastr istoric , fiica noastr nereu it ,
am ajuns s sem m cu...
Gary: Odat , la coad la pâine, un inginer încerca s -mi explice c
trupul nostru este ca o ma in din punct de vedere al func ion rii. Dar, dac e a a, îl întreb eu pe acel inginer, de altfel
simpatic, de ce la na tere nu primim nici o pies de rezerv ? O
inim , un pl mân, un rinichi sau, de ce nu, un penis...?
Xantipa: Aici, la noi, toate calit ile sunt defecte i toate defectele
sunt calit i. Pro tii sunt de tep i, lichelele sunt cinstite,
ageamii sunt cei mai pricepu i.
Gary: Tot ce e real este i suprareal i subreal. Intelectualul a devenit
un clown al puterii. Tata detesta cuvântul „intelectual”. Îmi
spunea: „Te las s te faci profesor, dar dac aflu c te-ai f cut
intelectual, î i rup gâtul!”
Xantipa: Mi se rupe inima când v d la televizor s cia i disperarea din bidonvilurile lumii a treia. Dar uit mereu c acest
ora al nostru este un mare betonvil. Blocurile noastre sunt
ni te silozuri cu singur tate i mizerie. Uit -te la blocul nostru
din Centru: dou sute de celule organizate în jurul a dou
pubele de gunoi fetid.
Gary: To i suntem vinova i de ceea ce ni se întâmpl . Mai ales
intelectualii... unii dintre ei; Hegel spunea c în afar de pietre
nimic nu e inocent... i nici acestea, spun geologii...
Xantipa: V d oameni care se bucur la auzul unor ve ti rele i-i aud
exclamând: „Cu cât e mai r u, cu atât mai bine!”.
Gary: Locuind aici, de voie, de nevoie, cu timpul, ne vom da singuri
seama c e bine s ne procur m, pentru orice eventualitate, o
na ionalitate de rezerv , o religie de rezerv , o con tiin de
rezerv . Nu are rost s mori pentru o idee, au grij ideile s
moar în locul nostru.
Xantipa: Simt cum, în fiecare zi, ni se inoculeaz ideea „F”-ului, adic
a Fricii, a Foamei i a For ei... Ne mut m de pe ancestrala fric
de Dumnezeu, pe frica de vecin, prieten, mili ian. De pe foamea
de adev r, pe foamea de mâncare, de pe speran a de mâine,
pe speran a de pâine...
Gary: Poate c în str funduri are loc o ruptur în ADN-ul speciei, se
separ mi eii de sfin i i victimele de c i. Dar, deocamdat ...
mi elia se sfin te i sfin enia se mi ele te, din motive tactice
i strategice... Numai în min mai g se ti caractere de mas ...
i nici acolo. Îmi aduc aminte de fusul orar al tat lui meu: opt
ore sub p mânt, opt ore pe p mânt, opt ore în ceruri, adic de
somn.
(Xantipa iese din camer cu tava cu ce tile goale.)
Candid: i Dumnezeu este în schimbare. A avut, pe rând, mai multe
limbi materne: ebraica, greaca veche, latina medieval , slavona... A încercat spaniola i germana, dar nu a reu it s le
sfin easc . Mai nou, înva rusa i engleza f profesor. Sau
esperanto. Diavolul este maimu a lui Dumnezeu...
Gary: Candid, nu te sup ra, dar tu vezi mereu draci în jurul t u. Ai
citit prea mul i ru i ori ai b ut prea mult votc . În general,
dracii sunt inteligen i. Dar numai pe profesiuni. Repartizarea
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muncii a fost inventat mai întâi în Iad, unde fiecare drac se
pricepe excelent la un singur domeniu, în rest... e prost ca
dracu... La nem i, dracii sunt culmea cinic a inteligen ei, la
ru i - culmea ridicol a prostiei, la români - se face media i
constat m c dracul este bun-r ul nostru nefârtate...
Candid: Diavolul este prezent, ori de câte ori, cineva, la o important
edin , începe o fraz cu: „eu cred c ...”. Verbul acesta se
conjug mai nou astfel: eu cred, tu s crezi, el s cread ... noi
credem c voi crede i c ei cred...
Gary: Nu mai exist scopuri sigure. Scopul este suma mijloacelor
folosite ca s ajungi la el. Dup 50 de ani, orice om intr în
agonie. B trâne ea nu e vârsta a treia, ea nici nu e o vârst , ci
mai degrab o antecamer sau, mai r u, o coad t cut la
locul de veci. Noi nu tim de ce am tr it, în ce am crezut, ce
m în urm i, mai ales, cui? Singura noastr mângâiere
este c p sim lumea aceasta f nici un regret.
(Xantipa deschide u a i intervine.)
Xantipa: Pentru mine, în copil rie, bucuria cea mai mare consta în
mirosul de pâine cald , în frumuse ea fagurelui pe care bunicul
îl scotea din stup i mi-l d dea s -l gust, în prinderea cu mâna
a unui p str v, dormitul în podul cu fân,
uitul laptelui
muls în tar, botul umed al vi eilor, strugurii mânca i cu
pâine i ca ... Ast zi, bucuriile sunt cu totul altele: m bucur
am procurat cartofi, c am apucat lapte la coad , c am luat
un carton cu ou , care trebuie s ne ajung dou luni, c am
sit hârtie igienic , c am g sit vat - de i nu ne trebuie, am
luat a a c toat lumea lua, i tot am stat la coad -, c am luat
sl nin i parizer i, în sfâr it, zaharin , pentru diabetul t u...
(Xantipa închide u a i merge în buc rie.)
Gary: Via a nu e decât o lung coal primar în care înv m b be te
azbuchiile vie ii, pentru ca la b trâne e s putem citi cuvintele
moarte, transcenden , lumin . Mintea noastr cea de pe
urm este adev rata minte a omului. Î i spun, prietene, s te
fere ti de cei care nu beau deloc, fiindc ori sunt bolnavi, ori
vicio i, ori lipsi i de umor. i mai ales s te fere ti de anchetatori i de procurori. Ei pot s scoat din oricine, orice, oricând...
Candid: În r zboi, întâi î i piere trupul, dar acum..., în vremurile
noastre..., trupul se men ine ca un ambalaj, în schimb î i este
stâlcit sufletul. Î i piere frumuse ea, str lucirea din ochi. Numai
copiii - i nici ei to i - pân a se duce la coal , mai sunt
frumo i i puri. Din prima zi, dup primul imn sub portretul
tovar ului, începe stâlcirea... Din untru în afar ... Va veni
ziua în care, asemenea chinezilor, vom declara ca sfânt orice
om cinstit. Atât de rar va fi el i atât de greu va fi s r mân
nep tat - la noi s-a n scut un cuvânt scabros: nemânjit -, încât
un asemenea exemplar va echivala cu un adev rat miracol.
Gary: Tr im în plin comedie..., care poate fi tragedia omenirii.
Destinul lumii depinde de câ iva economi ti i militari, cinici
i limita i. Mânc m absurd cu pâine. St m la coad cu
cartelele în mâini, pe când din absurd avem uria e stocuri
supranormative...
Candid: Îmi place, la Mao, aceast cosmogonic defini ie: „tot comunismul este un ou uria din care se va na te o lume nou ”.
întreb i te întreb: cine e clo ca - Diavolul sau bunul
Dumnezeu? -, cine a ouat acest ou?, de unde tim c ce va
ie i din el e ceva nou?
Gary: Când râdem cu gura mare, la teatru, edin e sau petreceri, ne
desp im de trecut; când râdem pe ascuns, la col uri de strad ,
în buc rie sau în cercuri tot mai strâmte de amici, ne desp rim de viitor; când nu ne mai vine deloc s râdem, atunci nu
ne mai desp im nici de trecut i nici de viitor: ne desp im
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de speran i dragoste, în a teptarea sfâr itului. Dar noi,
românii, nu cunoa tem disperarea, inem mor la via .
Candid: Lumea aceasta este cea mai perfect din lumile posibile...
dac o imagin m, îns , f Om, f Istorie, f ideologii...
spunea Leibniz.
Gary: De altfel, cred c aceast specie uciga i sinuciga va trebui
fie eliminat . Omul va disp rea a a cum au disp rut, de
pild , reptilele uria e. Dup 10 milioane de ani, echilibrul lumii
se va reface, totul va intra în armonia divin a începuturilor.
Candid: Dac analiz m miturile fundamentale, citindu-l atent pe
Mircea Eliade, observ m c al turi de ideea unei continue
geneze are loc i o succesiune de c deri: c derea în p cat,
izgonirea din rai, c derea în ispit , c derea în idolatrie, c derea
în cruzime.
Gary: C derea nu înseamn sfâr it, ci numai compromiterea sau
înc lcarea unui act: dup orice c dere trebuie s urmeze o
poc in , ca apoi s poat avea loc o nou genez . Numai c ,
de data asta, mi se pare c procesul de degradare nu se mai
poate opri. Devenim materie prim pentru continua genez a
lumilor posibile...
Candid: Ideile au murit, facem limbi f limb , gândim f logic ,
cunoa tem i ne cunoa tem f moral .
Gary: Alalt ieri, la o coad la aprozar, un profesor pensionar îmi
spunea, cu voce sc zut , s nu fie auzit i de altcineva: „Liceele
de elit au ajuns licee ale elitelor, selec ia e o antiselec ie, tot
ce se înva nu e decât o simpl solicitare a memoriei; inteligen a, ra iunea i imagina ia au disp rut i din metodic i
din didactica de catedr ”.
Candid: Niciodat , în istorie, discrepan a între ceea ce s-a vrut a se
face i ceea ce s-a f cut de fapt nu a fost atât de uria ca
ast zi. Un muncitor din Isarlâcul nostru - cum îi zici tu -, mi se
dest inuia c ei, muncitorii, se uitau strâmb la directorul care
îi min ea, dar acum se uit cu admira ie la el fiindc e dat
dracului, pentru c tie cum s -i mint pe cei din Minister, ca
ei s poat încasa m car 75% din salarii.
Gary: Directorul acesta, cu siguran , a studiat la ru i. Uniunea
Sovietic i-a luat pe umeri foarte multe sarcini, una mai grea
decât alta. Dar cea mai dificil este aceea de a educa, cu
bdare i în multe etape, pe americani. De a le da sentimentul
de mare putere. Excelen i pedagogi, geniali circari, pân la
urm , se pare c ru ii au reu it. Ceea ce nu au reu it dasc lii
moscovi i, i nu vor reu i niciodat , este s îi conving pe
ace ti fermieri c o mare putere trebuie s fie absurd dogmatic în timp de pace i absurd agresiv în diploma ie i r zboi.
Candid: Sfâr itul acestui secol XX mi se pare plin de dezam gi i i
dezam giri... Dac lumea nu râde în hohote este numai fiindc
dezumflarea speran elor a avut loc lent, în lungi etape, numai
pro tii au fost i au r mas surprin i.
Gary: Apropo de râs - sub-râs, sous-rire. Chinezii vechi considerau
râsul ca fiind un act barbar de necivilitate, nu râdeau decât
de lucruri inferioare, în locuri i situa ii inferioare, doar la
buc rie sau în cercul foarte intim al concubinelor i curtezanelor. Indienii, care nu cuno teau râsul, au stabilit totu i
protocolar diferitele grade de râs: 1 - surâsul mic (doar genele
se ridic ); 2 - hasita (se arat din ii); 3 - ouga-hasita (râsul cu
lacrim ); 4 - atihasita (râsul cu mâinile pe burt ). Râsul politic, oficial, se pare c este un simplu zâmbet, hasita: se arat
din ii. Sufletul e absent.
Candid: Po i s te rogi singur, s visezi, s scrii sau s cite ti poezii,
dar nu po i râde singur. Pentru râs trebuie minimum doi. Gogol
spunea cu bonomie ruseasc : „Râsul e bun, e cinstit, el ne-a

53

fost dat anume, nu ca s râdem de al ii, ci de noi în ine”.
Gary: Nu pot s uit: în septembrie 1944, m împrietenisem i discutam
amical cu un tân r i inteligent ofi er rus despre viitor, Europa,
comunism. Nekrasov, îl chema. Ce nume frumos! La un moment dat, îl întreb: to e to takoie sciasliva?, adic ce e
fericirea, în definitiv? Deodat , rusul meu se înfurie, m ia la
pumni i m d cu capul de to i pere ii. „Va s zic , îmi urla el
ca scos din fire, nu vrei s fii fericit, nu- i place fericirea? Las
i ar t eu, porc fascist ce e ti!” i mi-a ar tat... A doua zi, a
intrat sp it în camera mea aducându-mi pâine, ig ri, chiar i
un ceas. „Ia vinovat” îmi tot repeta cu lacrimi în ochi. Din
clipa aceea am început s nu mai în eleg nimic.
Candid: Uite, eu am studiat o vreme albinele i am v zut cum cad
moarte atunci când trec pe lâng un tranzistor deschis, un
megafon sau pe lâng capul unui primar g gios. Noi nu
murim, pierim cu de-am nuntul... E u or s mori martir pe
cruce sau sub o spânzur toare, dar s mori încet, de ru ine,
timp de un secol, e cumplit.
Gary: Omenirea aceasta - ce triste e! - deriv mitic dintr-o fiin ,
Adam (Adam înseamn OM) care nu a avut mam . Milton î i
imagineaz un Adam dorind s plâng în poalele unei Mame,
neavând o mam .
Candid: Poate c aceast eroare dramatic a Genezei, Dumnezeu a
sim it-o i, ca un bun artist care tie s i îndrepte manuscrisul
princeps, a hot rât trimiterea fiului s u. N scut dintr-o adorat
Mam .
Gary: Noi, în pu rie, pe El îl a teptam. Visam s -l vedem intrând în
celul - tuns, b tut i în zeghe - i culcându-se lâng noi pe
rogojin , l sându-ne s plângem în poalele Lui. Cu lacrimile
mamelor noastre.
Candid: Toat via a nu e decât o preg tire pentru propria înmormântare. Scopul vie ii este moartea. Pe tele nu- i d seama ce
este apa decât atunci când este scos din ea. Nici noi nu tim
ce e Patria decât când murim sau când sim im c moare ea.
(Xantipa, care tocmai într în camer , intervine.)
Xantipa: Gary, din primii bani ce-i câ tig m, ne cump m loc de veci
în cimitir. Toat lumea bun î i cump .
Gary: Sigur, locul de veci e un fel de asigurare. Când vom avea metrii
no tri p tra i în cimitir, vom face discrete plimb ri înspre acolo,
vom fi mai lini ti i, mai calmi. Mai în rândul oamenilor bine.
(Xantipa iese din camer .)
Candid: Fiecare om e centrul unui cerc, care e destinul s u. Fiecare
furnic ce duce un pai la mu uroiul s u are dreptul s cread
lumea a fost f cut în a a fel încât paiul s poat ajunge
unde trebuie.
Gary: (Descrie cu mâna un cerc imaginar, ar tând spre rafturile
cu c i de pe pere i. Sugereaz imposibilitatea de a ie i
din cerc; tragedia intelectualului care nu se poate exterioriza.) Eu cred c sunt centrul unui cerc a c rui suprafa e
cartea mea. Am dreptul s pretind c Dumnezeu trebuie s
ajute ca s -mi rostogolesc rostul pân la cap t.
Am citit de curând o carte despre tribul Wananzi. M-a încântat
i uimit faptul c în mijlocul satului acestor foarte democra i
wananzi exist o cl dire public numit maison de palabres,
în care b rba ii tribului se adun zilnic i, bând un fel de bere
a lor, vorbesc cu to ii tare i deodat , f
ca s se asculte
unii pe al ii. Un pastor care a poposit acolo le-a f cut observa ia c nu e bine a a, c ar trebui s vorbeasc pe rând.
Dar ei au ripostat: „dac unul apuc s vorbeasc i ceilal i
tac i s -l asculte, atunci acela sigur va avea preten ii s
devin ef, s ne închid casa, interzicându-ne întrunirile...”.

54

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Candid: Volens-nolens suntem contemporani i confra i cu o liot
de lichele, pramatii, tic lo i, ajun i acum la vârsta i luciditatea
pensiei i a b trâne ii. Stau la cozi i înjur .
Gary: Ca bunici, nu au ce s le povesteasc nepo ilor, ca p rin i, se
uit cu grij i groaz la cariera copiilor. Ei nu au s i repro eze
nimic, ei au crezut sincer, au muncit cinstit, tr gând din greu
pân le-au s rit ochii. N-au nici o vin c s-a t iat maioneza...
de vin sunt cei mari, cei de sus, de vin sunt mai ales ru ii
fiindc nu trebuiau s ne lase condu i de stalini ti nepoc i...
Candid: Cu timpul, lunga durat dizolv diferen ele de calitate dintre
lichele i cinsti i, dintre pro ti i de tep i, dintre c i i victime.
Gary: Ai dreptate, am ajuns i eu s m uit cu simpatie i mil spre
fostul i crudul meu comandant de lag r din Salcia, vecin de
bloc cu noi. Mi-e mil de el, fiindc mi-este mil de mine, de
mine i de ara mea... În p rcule ul „English”, un asemenea
trân, fost vajnic colonel, îmi spunea: „Ce s fac cu amintirile
mele? Nu in nici de foame i nici de frig!”.
Candid: Suntem ni te cascadori ai speran ei. ara a îmbr cat c ma a
mor ii. Ne-au vrut mu i, acum se mir c suntem i surzi; neau vrut supu i, acum sunt revolta i c nu mai avem idei i
ini iative; ne-au vrut credincio i i fanatici, iat -ne atei
convin i. Totul se r zbun dialectic, totul e bumerang.
Gary: Ca dasc l b trân, m simt obligat s fac diferen a între:
- a cre te - l-am crescut cu grij i dragoste
- a instrui - l-am înv at tot ce am tiut
- a educa - l-am ini iat în imperativele morale, sociale, politice,
religioase etc
- a dresa - a obliga un animal s execute mi ri i acte str ine
de natura sa.
A dresa tinde s înlocuiasc , peste tot, toate celelalte forme
de bun -cre tere, instruire, educa ie. E plin ora ul nostru de
savan i în negândire i de tiutori în ne tiin . M tem ca nu
cumva, tot încercându-se s fim dresa i, vom ajunge la o
trezire a fiarei din noi. A fiarei sau a porcului care doarme.
Candid: Omul nu mai este ceea ce face, omul este ceea ce a refuzat s
fac în via ... Tindem spre individul f secrete, f amintiri,
biografie, f diferen specific . Societatea se împarte
în dou p i: în cei care mai au acces la câte un mic secret de
stat i cei care tr iesc aidoma mu telor.
Gary: Petrila va mi ca, Bucure tiul va tres ri, Moscova va r mâne pe
gânduri. Aceast idioat dogm a tinere ilor noastre europene,
prin care se stipuleaz c orice întrebare are i un r spuns, c
orice criz are o solu ie i orice r u un sfâr it, ne-a otr vit zilele.
Candid: Vom sfâr i acest secol repetând, ca idio ii din spitalele de
nebuni, marile noastre întreb ri ce vor începe cu de ce i pentru
ce i vom muri f s putem schi a nici m car o caricatur de
spuns.
Gary: i totu i, privit de sus i de departe, acest stupid secol nu a
fost decât o simpl experien practic , prin care Filosofia a
demonstrat, pe viu, c ea e st pâna tiin elor, credin elor, speran elor, c orice încercare de a o dribla sau înl tura se soldeaz
fie cu un uria e ec, fie cu o mic dar eficace apocalips .
Candid: Ceea ce poate c nu tim este faptul c Dumnezeu sufer
al turi de noi, i de va fi s pierim, i El va muri odat cu noi.
Gary: Tat l meu spunea c , de multe ori, în min , se gândea c
Dumnezeu ar fi putut s iubeasc mai mult obolanii decât pe
oameni. C Dumnezeu a creat mina ca ei s fie liberi i ferici i,
iar oamenii s fie robii ce sap galeriile i le asigur hrana. Iar
mama spunea c nu ajunge s te rogi, trebuie ca tu însu i s
te transformi în rug ciune.
(continuare în num rul urm tor)
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Nicolae B~LA{A
(CNA Craiova)

Dup ce am privit, când undeva, departe, în sufletul meu, când
într-un fel de h u, m-am întors în pat. Maria dormea nemi cat , în
acela i fel, cu degetul în gur . La un moment dat, am vrut s -i fac
o poz . M-am r zgândit. Mi-am amintit iar i de ziua anterioar .
Un fel de transpira ie rece a trecut, ca un val, peste mine. Am
gat capul sub a ternuturi i, în cele din urm , am adormit.
Gândurile îns nu mi-au dat pace. Am visat c eram înc la
închisoare, cândva, într-o noapte, în care îmi era r u. Dar, r u, r u!
Ceva, în vis, îmi t ia respira ia, m în bu a într-un fel de facere i
nefacere, în care nu-mi g seam locul. Nu putem s strig, dar nici s
tac. M zvârcoleam între mine i mine i m striveam sub greutatea
unui eu împov rat. „Ce-mi r mâne, totu i, de f cut?” - m-am
întrebat mâhnit . Ceva, parc dintr-o alt lume, mi-a aprins, atunci,
al turi, o lumin . Timid , am privit-o îndelung... i iar am privit-o...
Apoi am vrut s o ating. Lumina m-a furat i, undeva, în ea, un fel
de licurici, o clip , am clipit, apoi în ea, lumin , m-am trecut. Mi s-a
rut c m-am trezit. Eram tot o ap , din visul meu din vis.
Pijamaua îmi era ud . În înc pere, un fel de semiîntuneric. Razele
lunii c deau peste mine fie valuri, fie un ceva str veziu, piezi . Mam dezbr cat i mi-am ters grumazul, sânii... Nu aveam nimic de
schimb. F s m mai tem de r ul r u, m-am ascuns a a, goal ,
sub a ternut, între pu ria ii lumii, a teptând parc un altfel de
început, cu mine o alta: ,,femeia lumin , de începuturi’’. Am tres rit
i am deschis ochii. Soarele parc poposise în vârful unui brad ce
st tea, în mintea mea, atunci, un fel de suli înfipt în cer. Am
privit în jur. Camera era goal . M-am ridicat din pat i iar am privit
pe fereastr . Abia acum am recunoscut casele din centrul
Ol ne tiului. Am deschis fereastra. Lini tea era tulburat doar de
zgomotul apelor ce c deau înspumate într-un fel de cascad , la
picioarele unui pod. Pe strad , aproape nimeni. Doar în p rcule ul
de dincolo de râu, câ iva b rtrânei. Cleveteau în timp ce gustau,
ritualic, din apa mineral . Am c utat cu privirea dincolo de ei. Pe o
alee, ce erpuia printre ierburile de pe marginea râului, Avi i
Maria. Mergeau unul în spatele altuia, venind parc ,,de niciunde
i îndreptându-se spre nic ieri’’. De jur împrejur, s cie lucie.
Criz i iar criz ! La vârf, tot felul de criza i. Jos, talpa. Aceia i
vechi p lma i. Sacrificiu i iar sacrificiu. i, totu i, între nimic i
nimic, totul. Visul meu din vis.
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Lauren]iu OR~{ANU (n. 03.11.1949)
S-a n scut în localitatea C ra i. A absolvit Liceul nr. 2 din Ploie ti i Facultatea de Automatic , la Institutul
Politehnic Bucure ti. A lucrat la Institutul Central pentru Conducere i Informatic (ICCI) i Întreprinderea de
Montaj, Service i Automatiz ri (IMSAT), ambele din Bucure ti, Newchild International (Bramton, Canada),
MasterCard International (St.Louis, MO, SUA), AT&T (NJ, SUA), FGIC (New York, NY, SUA). Este membru al
Clubului Epigrami tilor „Cincinat Pavelescu”, din Bucure ti i al Uniunii Epigrami tilor din România, membru fondator
al Cercului Epigrami tilor Ingineri ING-EPIGRAMA, din cadrul AGIR. Scrie poezie, proz , fabul , epigram , semnând
i cu pseudonimele Ghiocel sau Calimero; apare în publica ii de gen, a primit mai multe premii pentru crea iile
literare. A publicat 8 volume, dintre care 5 de umor: Cronica lui Ipse i alte Valentine (poezii umoristice i epigrame,
2004), Dedica ii new-yorkeze (poezii umoristice, 2005), Dic ionar cu umor geto-dacic (proz scurt umoristic ,
2008), Canadiada (epopee umoristic , 2009), Elipsele lui Ipse (poezii umoristice, fabule, epigrame, 2014). Este
inclus în peste 10 volume colective de epigram .

Analogie
Cu epigrame i femei
De-ar fi s faci analogie
i iei o sut ca temei,
Doar una-i de antologie.
De-ale miliardarilor
Cic un miliardar
A venit în Gibraltar
Ca s vad cum e oare
Când ajunge la strâmtoare.
ina are o singur dorin
ina- i d sc lea b rbatul:
„Prin cas am deriticat,
Morman de rufe am sp lat.
Tu s m-aju i doar cu c lcatul.”
Ingeniozitate olteneasc
Era, pe Olt, un pod de vase,
De-atâtea ori îl traversase
Cu mândra-n bra e, c ci, iret,
Pl tea, a a, doar un bilet.
Autostrad de criz
Domn’ ministru nu mai vrea
Ca s -mpart -atâ ia prada:
„Am s fac autostrada
Doar c-o band ... Banda mea!”
Explica ie
De ce oseaua i str du a
Sunt numai gropi, în ara noastr ?
i sap to i pe sub pl cu a
„Aici sunt banii dumneavoastr ”.
Fiori
So ia-mi d mereu fiori:
Guri a ei e ca o floare
Ce se deschide de cu zori
i se închide la culcare.

Încercare
Pe ef am curtat-o insistent,
Sperând s -mi creasc leafa c-un procent.
Dar, dup -o noapte-n doi, mi-a spus optit,
nu salariu-ar trebui m rit.
eful meu
Eu m -n eleg, perfect, cu eful,
-nclin, mereu, precum ’i-e cheful,
Doar uneori, mai c tre sear
Ne mai cert m… pe secretar .
De ce?
Judecat -n profunzime,
Prostitu ia-i ingrat ,
Pe oriunde-n lumea toat
Nu iei spor pentru vechime.
De iarn
La bloc nu am pl tit restan a,
În cas -i frig, afar -i ger,
înc lze te doar SPERAN A…
Vecina mea de la parter.
Iarna, într-o gar
Se mir lumea, ca la urs,
teapt la peron, compact :
Atunci când ina se contract ,
Spore te timpul de parcurs?
Asem nare
Femeile-s ca ni te u i
Ce se deschid într-o clipit
Doar dac umbli cu m nu i
i ai i cheia potrivit .
Auz asociativ
ipam, pe patul de spital,
vin sora, c-un ucal.
Stimabila m-a auzit,
Doar când o sut am fo nit.
Moderniz ri în infrastructur
team drumeagul cu piciorul,
Ca s -mi alin la mândra dorul.
Dar, cât am fost eu pribegit,
Pe patru benzi mi l-au l rgit.

Munc de l murire
Pe-o tip , prins pe centur ,
Au dus-o iute la chestur
i, la „Moravuri”, vreo cinci- ase
Au tot convins-o... se lase.
Medalii la „Mondialele” de gimnastic
Vom lua i bârna i la paralele,
La cal, la bar , s rituri, inele,
Dar ru ilor vom da precis obolul,
Ne vor lua, ca-ntotdeauna, solul!
Citind ziarul
Un miriapod, amar
Blestem , pe loc, sorgintea,
Când ziarul spune clar:
„S-a scumpit înc mintea”.
Autorului unui roman-fluviu
Romanul-fluviu l-am citit,
Dar, c utând cu lumânarea,
Oricât am vrut, eu n-am g sit
Izvorul lui. i nici v rsarea.

Grupaj realizat de Nelu Vasile-NEVA

Politic
Canibalii- i fac partid,
Întocmind statut solid,
Juruind, la punctul doi:
„Nu ne vom mânca-ntre noi.”

Apocalipsa la români
Se-anun soacra de Cr ciun!
Nici n-am chemat-o, nu-i simt lipsa,
De-aceea, sincer s v spun,
Mai bine vine-apocalipsa.
Coreea de Nord
Lipsi i complet de libertate,
Fl mânzi i f nici un sfan ,
Ne-au demonstrat cum c se poate
ai reac ii… chiar i-n lan .
La moartea unui securist
Bucuroas c s-a dus,
Se adun lume mult ,
Iar el tace i ascult ,
Ca s raporteze… sus.

Epitaful unui angajat la pompele funebre
El, ce-a-ngrijit de r posa i
i, în sicrie, i-a condus,
E-aici – uitat de-ai lui fârta i...
Când a testat un nou produs.

56

Constela\ii diamantine
diamantine
Constela\ii

Iubi i confra i,
a cum v-am informat i anul trecut, Grupul nostru de ini iativ
organizeaz în luna august manifest rile proasp t legiferate privind Ziua
Limbii Române, propunându-v s v al tura i parteneriatului nostru sau,
celor ce fac parte din el înc din 2013, s g seasc modalit i de a-l
populariza cât mai mult, îndemnându-i pe români s i fac vacan a în ar
în acea perioad , spre a participa i la unele dintre evenimentele noastre.
Fapt pentru care v transmitem apelul de mai jos cu descrierea amplorii
manifest rilor publice pe care le preg tim, rugându-v s -l face i cunoscut
i unor companii de turism sau de transport care faciliteaz vacan ele în
România, informându-le c preg tim pachete speciale, la pre uri reduse.

Cu deosebite mul umiri,
Corneliu LEU

SUS INE I AFIRMAREA UNUI EVENIMENT
DE IMPORTAN
NA IONAL !
În anul 2013 a fost promulgat Legea Zilei Limbii Române (lege53/
2013), instituind data de 31august, a a cum se s rb tore te de peste dou
decenii la Chi in u i cum, organiza iile care lanseaz acest apel, au
rb torit-o an de an prin manifest ri locale i interna ionale, c tând tot
mai mult experien în conjugarea for elor societ ii civile. Fapt pentru
care avântul a crescut, o mare manifestare central întrunind câteva mii de
români din ar i de peste hotare a avut loc la 31.08.2013 pe Valea Prahovei,
pe Platoul Bucegilor, în parcul casinoului Sinaia, realizând transmisii în
toat lumea i din toate comunit ile române ti prin sistemul „InternetStreaming”, cu alte mari manifest ri din ar i str in tate în înregistr ri
video de peste 400 de minute. În Bucure ti au avut loc, de asemenea, manifest ri importante de înfr ire a studen ilor români i basarabeni, o expozi ie
i un simpozion la Muzeul Na ional al Literaturii i inaugurarea Festivalului
de Ecraniz ri Literare. Manifest ri similare s-au organizat la nivel jude ean
i în mai multe sute de comune i ora e. Desf urate sub semnul ideii de
„LIMBA ROMÂN I CULTURA EI - PATRIE A TUTUROR ROMÂNILOR”
manifest rile (a c ror descriere complet se afl în „Bro ura-îndrumar”ca
i în filmul documentar realizat, pe care le inem la dispozi ie) au c
tat
amploare prin adeziunea spontan a sutelor de mii de participan i care au
sus inut diverse manifest ri i ne-au încurajat pentru o organizare i mai
bun , pornit din timp, pentru anul 2014, dup cum urmeaz :
Pe aceea i tem generoas i de larg interes în afirmarea culturii
na ionale care îi leag spiritual pe to i românii, amplificând mijloacele tehnice ale internetului, prin care toate manifest rile din
ar i din lume se pot lega unitar putând fi consemnate i prezentate
în timp real pe ecrane individuale sau din marile s li, ca un unic
spectacol pe care-l realizeaz vorbitori ai limbii române din toat ara
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i de pe alte meridiane, noi ne propunem s d m o i mai mare anvergur , adresându-ne unui public i mai larg, de num rul milioanelor.
Vom str dui astfel s punem i mai mult în valoare fiecare
manifestare, mai mare sau mai mic , prin retransmiterea în direct a
unor aspecte de la unele c tre celelalte, în a a fel încât, la fiecare
manifestare existent fizic în diverse locuri geografice, s participe i
cei care apar pe internet în spa iul virtual de pe ecrane i vice-versa,
totul devenind o mare manifestare multiplex a tuturor românilor.
Perioada nu va mai fi, ca anul trecut, numai cea a zilei respective,
ci ne propunem ca, pe tot parcursul lunilor iulie i august (luni care,
fiind i de vacan , încurajeaz excursiile c tre diverse manifest ri
tradi ionale impunând-o astfel i pe aceasta, dar îi aduc i pe cei din
str in tate la familii), s exers m sistemul nostru de comunicare
multiplex pe internet organizând online diverse întruniri comune,
între diverse reviste i institu ii de cultur în limba român din
diverse localit i ale rii i din comunit ile române ti, cu workshopuri, sesiuni de comunic ri, cenacluri i ez tori. Vom edita în
aceste luni revista „Cre terea limbii române ti” dedicat evenimentului,
vom organiza mai multe expozi ii itinerante i vom pune la punct un
calendar cu toate manifest rile din „Festivalul de Ecraniz ri Literare”
(concursul interna ional, concursuri na ionale, gale, dezbateri cu
publicul, marea retrospectiv cu selec ii din cele peste 100 de
ecraniz ri române ti). Tot în aceast perioad : iulie-august, în jude e
vor avea loc concursuri pentru selec ionarea forma iilor artistice care
vor participa la manifestarea central .
În s pt mâna 25-31 august, pe Valea Prahovei, se va organiza o
mare tab
întrunind participan ii la concursurile i dezbaterile pe
tema studierii, dezvolt rii i cinstirii culturii în limba român concursurile Festivalului de film i concursurile forma iilor artistice
selec ionate - toate desf urate în spa iul public al localit ilor din
jude ele Prahova i Bra ov. Folosind dimine ile pentru întruniri cu
publicul i dezbateri între participan i, dup -amiezile pentru concur-suri artistice pe estrade, iar serile pentru gale de film, completând
programul cu expozi ii pe teme de cultur i patriotism, cu prezent ri
i recit ri ale actorilor români i str ini veni i la Festival, programul
acestor zile va fi pus la dispozi ia firmelor de turism pentru includerea
din timp în pachetele turistice pe care le ofer i prim riilor respective, cu care suntem în parteneriat, pentru folosul local al turismului.
De asemenea, prin Consiliile Jude ene i Inspectoratele colare
jude ene, se vor organiza excursii colare în acea perioad pentru
participarea la evenimente.
În ziua de 31 august 2014 vor avea loc manifest rile centrale - cea
de pe Valea Prahovei întrunind participan i din toat ara i din
str in tate, precum i cea din Capital , la Academia Român , la Muzeul
Na ional al Literaturii, cu studen ii în Pia a Roman i gala de film de
la cinematograful „Studio”. Aceste manifest ri vor fi ample, desf urându-se pe parcursul întregii zile i aflându-se în leg tur on-line cu
multe alte manifest ri din ar i str in tate, diseminând prin internet
aceast întâlnire virtual între to i vorbitorii de limba român .
În perioada septembrie-octombrie va continua în diverse localit i
din ar itinerarea galelor de film, prezentând lucr rile premiate i
colectând, pentru „Retrospectiva ecraniz rilor” premiile publicului ca
i ale unor jurii locale, ce vor deveni „Premiile localit ilor”. Concomitent cu aceste gale se vor itinera expozi iile realizate i, în a ez mintele culturale care doresc, se vor reedita unele dintre simpozioanele i work-shopurile din tab ra de pe Valea Prahovei.
În ultima s pt mân a lunii octombrie, în Bucure ti, cinematograful „Studio” va organiza „Gala premiilor retrospectivei de ecraniz ri
române ti”, cu care prilej se vor anun a i proiectele pentru anul 2015.
AVEM ONOAREA S V SUPUNEM ATEN IEI ACEST
APEL INVITÂNDU-V S INTRA I ÎN PARTENERIAT
CU NOI SUGERÂND ALTE ACTIVIT I, PROPUNÂNDU-NE
PROGRAME DE PUBLICITATE, ÎNSCRIINDU-V LA
A ACORDA PREMII, A SPONSORIZA PARTICIPAREA
UNOR CONCUREN I, SAU A SUS INE PRIN PREZEN A
DUMNEAVOASTR UNELE DINTRE ACTIVIT ILE
PROIECTULUI NOSTRU.
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Leonard Ionu] VOICU
(Canada)

(continuare din num rul trecut)
- De unde vine numele de Antone ti, bunicule? a întrebat, întro bun zi, Dan Vardan pe cel care considera c era cel mai în m sur
-i dea un r spuns avizat.
- Pe timpuri, a fost un boier - Gheorghe Antonescu, avea mo ii
pe aici. El a construit biserica pe care o avem, i-a r spuns bunicul.
Mai târziu, a aflat de la p rintele Traian c biserica a fost ridicat
în anul 1869 i hramul bisericii are doi sfin i - pe Sfântul Nicolae i
Sfântul Ioan Valahul.
- De ce doi sfin i, p rinte? a vrut s tie Dan.
- Pentru c biserica are doi ctitori! a a a aflat i de Gheorghe
Politimos, al doilea boier care a contribuit cu bani la ridicarea bisericii.
rintele Traian, cu toate c era ocupat ziua întreag , g sea deseori câteva minute s vorbeasc cu copiii. În timp ce se jucau la
marginea drumului, b teau mingea ori vorbeau d-ale lor, p rintele
oprea motocicleta sa, un MZ 250 negru cu ei de culoare bej, i intra
în vorb cu fiecare, spunându-le pe nume i întrebându-i tot felul de
nimicuri, f cându-i pe copii s se simt importan i. Spre motocicleta
sa, Dan Vardan, arunca întotdeauna priviri interesate i analitice
încercând s -i evalueze poten ialul de fug , de aceea, sc pa de multe
ori începutul discu iei cu p rintele, dar inea minte c avea mereu
blânde e în glas, îi asculta pân la cap t pe cei care aveau ceva de
spus, le adresa cuvinte în elepte, i pleca zâmbind, binecuvântândui s aib o zi bun de la Dumnezeu. Pentru aten ia pe care le-o
acorda, pentru tonul s u calm i cuvintele de încurajare, prietenii lui
Dan Vardan îl considerau un om bun i îl iubeau.
rintele Traian era rud cu Dan Vardan, unul dintre cei doi fii ai
preotului, Mihai, se c torise cu Mioara, vara sa, singura fat a lui
Tudor Vardan, unchiul s u. De aceea, pe la sfâr itul verii, când strugurii
albi de mas ai celor câ iva butuci de vie din bolta aflat în fa a casei
rintelui erau cop i, preotul trimitea vorb cu o zi înainte, anun ândul pe Dan c îl invit la Licurici. Emo ionat i bucuros, Dan a tepta cu
ner bdare. P rintele Traian sosea întotdeauna chiar înaintea prânzului,
vorbea cu unchiul Tudor câteva minute, apoi privea spre Dan:
- ti gata de drum tinere? întreba cu un zâmbet abia schi at,
ascuns sub musta a sa înc run it .
- Gata p rinte! spundea Dan dintr-o suflare.
Cu o mi care sigur , preotul urca pe mo-tociclet , apoi îi f cea
semn i lui Dan s vin lâng el, c lare pe bolid. A ezat în spatele
rintelui Traian, Dan Vardan închidea ochii i zbura spre visele sale
în timp ce motoci-cleta accelera i p rintele era atent la drum. Abia
mai târziu, când a avut propria sa motociclet , Dan a în eles senza ia
de pl cere i libertate pe care p rintele Traian o savura zilnic timp de
ani i ani de zile c torind pe MZ-ul s u. Poate de aceea p rintele
zâmbea mereu aparent f motiv, gândea Dan Vardan.
Drumul era scurt, nu mai mult de zece minute. Odat ajun i, se a ezau la o mas minu ios preg tit din timp de c tre Valica Manolescu,
cumnata preotului, care, v duv fiind, sim ea nevoia unei gospodine
îndemânatice s vad de rosturile casei în timp ce el era plecat la treburile biserice ti. Iar tanti Valica, dup cum o numeau to i ce o cuno teau, era o femeie harnic , vorb rea , jovial i atot tiutoare, nu numai
în treburile gospod riei ci i a muncilor de la câmp i de asemeni foarte
la curent cu evenimentele mai mici ori mai mari, ce se petreceau zilnic
la Licurici, dar i în comunele vecine - la C line ti, la Mavrodin, ba
chiar i la Ro iori ori la Alexandria, ora ele cele mai apropiate. Astfel,
era o surs nepre uit de ajutor i informa ii pentru p rintele Traian, o
adev rat secretar .
În timp ce mâncau, p rintele i tanti Valica discutau cu tân rul
Dan precum cu un adult. Le pl cea s -i cear s povestesc ce se

întâmpla la liceu, nout ile din tiin i înv mânt i, binen eles,
preocup rile sale legate de viitorul profesional. Lucru de care Dan
Vardan nu era prea sigur, dar la care ei insis-tau s
tii dinainte ce
ai de f cut c e mai bine”. Pe atunci Dan nu prea în elegea importan a
acestui aspect al vie ii, planificarea. Prea necopt i nepreg tit pentru
asperit ile vie ii, prefera s i petreac timpul cu prietenii, s citeasc
romane istorice ori de aventuri i, binen eles, s se uite dup fete.
Înainte de servirea desertului, p rintelui Traian îi f cea o pl cere
deosebit s -i arate lui Dan stupii s i cu albine, la care umbla mândru,
masc i f fum. Dan Vardan era uimit de fiecare dat i se
întreba, de ce p rintele nu era în epat de albinele cu rol de sentinele
ale stupului, despre care aflase din explica ii anterioare. În mintea sa
credea c p rintele vorbe te cu albinele i ele îl recunosc de st pân,
ori le spune descântece cu care le vr je te. Apoi p rintele îl încuraja
i pe Dan s se apropie i îi spunea unde s stea i ce s fac . Ca prin
minune, nici Dan nu a era în epat de albine. Treceau în revist i
stolul de porumbei de care p rintele era foarte mândru, îi ar ta pe cei
voiajori care erau cei mai valoro i iar în cele din urm , p rintele,
culegea cu grij i pl cere v dit , câ iva ciorchini de struguri albi din
vi a de vie de la strea ina casei, pentru a fi sp la i i servi i la mas . Îi
alegea întotdeauna pe cei mai mari i mai cop i. Unii erau a a de mari,
încât un ciorchine umplea o farfurie. Nici mierea din produc ia proprie
nu lipsea, ea fiind servit sub form de buc ele de fagure, proasp t
adus de la stupi. Totul era un deliciu. Înainte de întoarcere, i mai ales
dac vreun enoria venea la poart cu vreo jalb i avea nevoie s -i
vorbeasc p rintelui pentru scurt timp, Dan Vardan folosea acest
prilej pentru a studia meticulos, motorul, ro ile, frânele, amortizoarele,
ghidonul i toate celelalte p i componente ale motocicletei MZ 250,
timp în care, se imagina conducând-o cu mare vitez pe drumuri de
ar , ori asfaltate, plecând în excursii la munte i la mare.
Spre sear , luau drumul înapoi spre Antone ti, dar nu înainte ca
tanti Valica i p rintele Traian s -l încurajeze pe Dan s fie sârguincios
la coal i disciplinat. Ajun i la destina ie, în fa a por ii, Dan Vardan
primea binecuvântarea preotului, dup care, f
s tie de ce, se
sim ea întotdeauna bine i pentru o perioad de timp nu avea nevoie
de ni-mic, toate dorin ele i se p reau deja împlinite.
Reîntoarcerea acas coincidea cu ie irea de vale, adic locul
obi nuitelor întruniri de sear ale s tenilor. La intersec ia uli ei pe
care st teau ai lui Vardan, cu drumul principal al satului, aproape de
cârcium , se adunau pentru a vorbi, mai to i vecinii, iar copiii erau
nelipsi i. Grupa i pe vârste, g seau fiecare câte ceva interesant de
povestit ori de f cut. Adeseori Dan Vardan împreun cu b ie ii i
fetele de vârsta sa, jucau de-a „fa ea ascunselea” ajuta i de c derea
serii, implicit a întunericului, iar când se s turau de alergat unii dup
al ii, se a ezau jos pe marginea drumului i cântau refrenele populare
ale timpului, dintre care nu lipseau melodiile lui Dan Sp taru i Dalida
precum Trecea fanfara militar i Darla Dirladada.
Apoi, pe m sur ce timpul avansa, fiecare se întorcea la c minul
u. De multe ori Dan Vardan i al i câ iva copii r mâneau ultimii la
spântie. S mearg la culcare era o pedeaps pentru tineri. Vroiau
tr iasc din plin fiecare secund i s creasc mari cât mai repede.
Astfel, via a satului se scurgea lini tit precum apa Tinoasei, ce
nu era deranjat decât de plesc itul rar al vreunei pl tici ce s rea
deasupra luciului apei. Uniformitatea zilelor men inea o stare de pace
interioar , o armonie, în care fiecare tia care este locul i menirea sa.
(va urma)
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Alexandru ALDEA (16.01.1909-20.04.1985)
S-a n scut în comuna Plopii Sl vite ti, jud. Romana i (în prezent jud. Teleorman), decedat în loc. Lenauheim,
jud. Timi . coala primar a f cut-o în satul natal, dup care a urmat cursurile colii normale de înv tori,
calitate în care a func ionat în satul natal i la Uda Paciurea (Teleorman), apoi în jude ele Caliacra (1931-1940) i
Constan a (1940-1944). Începând cu 1952 i pân la pensionare, în 1974, a func ionat ca profesor suplinitor i
apoi calificat, în disciplinele român , istorie i constitu ie, în Bucure ti. În 1975 s-a întors în comuna natal , iar
ulterior s-a stabilit în com. Lenauheim, jud. Timi , unde este înmormântat. A publicat epigrame, snoave, versuri
umoristice, poezii, în publica ii din Romana i, Caliacra, Constan a, Bucure ti, Teleorman. A fost membru al
Clubului Epigrami tilor Dimitrie Teleor i al Clubului Epigrami tilor Marin Preda, ambele din Alexandria.
Apari ii editoriale umoristice: Snoave în versuri (1927); Ghimpi ori (epigrame, f an - probabil 1928); Ghimpi ori
(strofe spirituale, epigrame, 1933); Ghimpi ori (epigrame, 1941). Este prezent în cel pu in 15 antologii i volume
colective de epigram .

Unuia care se laud c are
o bibliotec mare
Cump ca omul „cult”
i în toate zilele,
îi place foarte mult
le taie filele!
Unui scriitor
Privindu- i cartea în vitrine
Mereu acela i gând îi vine:
„Atât de greu f cui s-apar ,
Dar cum s fac s i dispar ?”
Unei cititoare pasionate
Se cunoa te dup c i
faci deseori lectur :
Sunt în foarte multe p i
Mâzg lite cu untur !
Cumetrie
Satul tot e-n cumetrie!
Îi ia mo ul lui Ilie!
Nu-i copil, dar e de-ajuns
Anul de când st netuns!
Sobei mele
Cu soba mea m in fudul,
E mititic i frumoas ,
De gerul iernii nici c -mi pas ,
am i-n camer destul!
Unui director de coal
ii curs în aer liber
d drume ii de departe,
ci la coala dumitale
Sunt atâtea geamuri sparte.
Unui înv tor
Cazul t u e de mirare,
u, mai rar a a noroc,
ob ii o-naintare
Pe când mintea- i st pe loc.

Unui suplinitor la geografie
Când le-a „explicat”, ’nainte,
Nu le-a spus dou cuvinte...
Nu c dânsul n-ar ti, dar
„Este harta prea sumar ...”
Unei cânt re e
Arta sa este minor
Neavând ureche bun .
Totu i eful o ador
Fi’ndc lui îi cânt -n strun .
Mare sugativ
alcoolul d uneaz
Sigur, toat lumea tie.
El – convins – mereu pledeaz :
„Dac -l bem, n-o s mai fie!”
Fraud la abator
Carnea de la Abator
St la rece, în cârlige,
Ea pentru fraudator,
Orice-ar face, tot îl frige...
Condica de prezen
La prezen -i aranjat,
Chiar de azi se isc le te,
fie asigurat,
Pentru mâine când lipse te...
Unui chirurg
Sigur, are un rol mare
Doctorul Ics în r zbel:
Dac un r nit nu moare,
Îl m cel re te el!
Curiozit i hazlii (1)
Oltenii cultiv floarea
Pe c rarea trist -a vie ii,
La Caracal, închisoarea
E pe strada... Libert ii!
8.X.1981, Clubul „Marin Preda”
Curiozit i hazlii (2)
Spre a cre te trandafirul
i pe c ile durerii,
La Caracal cimitirul
E pe strada... Învierii!
8.X.1981, Clubul „Marin Preda”

Anca, Zorina i Ion Dr gnescu
Cititorii zic de ei:
„Bravo, dintr-o cas trei!”
Dup ce-i citesc ei spun:
„Unul s fi fost, dar bun!”
Epitaf pre edintelui Dr gnescu
Jurist i om, s-a comportat
Model, cât fuse printre noi
i totu i, iat , e chemat
La judecata de apoi!
Epitaf unui so
Aici, jos, r pus de boal ,
Doarme ve nic so ul meu,
Lacrimile nu-l mai scoal ,
De aceea-l plâng mereu.
Epitaf unui judec tor
N-are griji de judecat ,
Nici du mani i nici adep i...
În sfâr it, a dat odat
Peste lumea celor drep i.
La înmormântarea unui coda
De i în drum spre cimitir
Amicii-l duc înceti or,
E vesel c de ani în ir
Doar azi e-n fruntea tuturor.

Grupaj realizat de Nelu Vasile-NEVA

Unuia care ne-a invitat la el
i ne-a citit opera sa ore în ir
Plicticoasa lui lectur
O lungea peste m sur
Îns ce puteai s spui?
Era omu-n casa lui!

Proiect de epitaf pentru mine însumi
Lozinca mea întotdeauna,
E s nu dau în gropi prea des...
i totu i voi intra într-una,
De unde-n veci n-o s mai ies.
Mie
ajut societatea
Mult am fost în fr mântare
i mi-a pus posteritatea
O coroan ... de uitare.
Autoepitaf
Dorm aicea pe vecie
i nu pot s zic nici pâs...
Bun prilej de bucurie
Pentru cei de care-am râs!
21.05.1983, Lenauheim, Timi
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Dan LUPESCU
(director LAMURA)
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Joi, 10 aprilie 2014, de la ora 18, superba sal cu coloane de aur a
palatului de pe Aleea Alexandru nr. 38 din Bucure ti în care î i are
sediul central Institutul Cultural Român a g zduit vernisajul expozi iei
„C ile de la Vidra”.
Sub motto-ul „Plângând de-atâta frumuse e”, marea poet
Carolina Ilica - cu obâr ii în Vidra-sat din legendarii Mun i Apuseni,
ai cr orului Avram Iancu, scriitoare care a copil rit i a urmat
cursurile liceale ale celei mai vechi coli de înv tori ai neamului
românesc: coala Preparandal din Arad - a udat cu ap vie memoria
mamei sale, Mager Victoria-Valeria, reia i-a dedicat expozi ia.
Apa vie a civiliza iei de nou ori milenare a daco-geto-tracilor de unde au izvorât i curg snaga i datinile, tradi iile, me te ugurile/
Arta artelor de a tr i i de a supravie ui, obiceiurile i gloria din
matusalemica Europa Veche - a fost botezat , în timp, de speciali ti,
comentatori i promotori ai etnografiei, Civiliza ia Lemnului, Civiliza ia
lânii, a borangicului, inului i cânepii.
Pe/ în aceste materiale, botezate, parc , în Duhul
Sfânt, culese cu grij din codrul, totdeauna frate al
românului, în lungi i neguroase istorii, ori adunate din
arina, din ograda, plin de or nii i vite -, Marea
Doamn a liricii române ti, neîncoronata (înc !?) Regin
a Spiritului Românesc (adev rat, curat, neîntinat de
patimi i vanit i de arte), Regin a ideilor nobile de
românism, românitate, panro-mânism, panromânitate:
Carolina Ilica a g sit de cuviin s le închine/ s le
inculce, în clipe de inspira ie divin , ase dintre cele
12 c i - scrise nu cu pana ori condeiul muiate direct în
Luceaf r, b tute nu la ma ina de dactilografiat, trecut
rapid în amintire, i nici , „procesate” pe computer, ci
caligrafiate, cu harnicul Ac al
ncii, pe crea ii ivite din
zboiul de esut: scoar e, tergare, ii, z velci, fote, brâie
i câte i mai câte, zeci, poate sute, piese de îmbr cat
pruncii, so ii, p rin ii i bunicii, de îmbr cat pere ii casei,
patul, lada de zestre, crea ii (de o frumuse e r pitoare,
dar i de o utilitate inexpugnabil ) tot ale inimii, min ii i
mâinilor Femeii, cea mai r bd toare, tenace i, la nevoie,
cea mai aprig ap toare/ ocrotitoare a Familiei.
Altfel exprimat, Carolina Ilica i-a scris cele mai
proaspete c i de poezie - deocamdat ase, din cele 12
proiectate - nu pe suportul de imprimare al ultimei jum i de mileniu:
hârtia i nici pe „suportul electronic” din ultimele decenii, ci direct
pe pânza mirificelor es turi rânduite de Dumnezeu s nu lipseasc
din nicio cas de ran român, unde liota de copii asigura perpetuarea
neamului s u str -str -vechi, de-o vârst cu lumina pe-acest p mânt
niciodat p sit, ci totdeauna locuit, hr nit cu sudoarea muncii
sale, a ranului, hr nit cu lacrimi i rou - sudoarea privighetorilor
care au trudit toat noaptea, cântând, cum ar fi scris Lucian Blaga.
În deschiderea evenimentului, a vorbit - cu gra ie zâmbitoare i
lumin de gazd cald primitoare - frumoasa, inteligenta i telegenica
Doamn Ioana Dr gan, director în Institutul Cultural Român (coordonatoarea salbei de m rg ritare: zecile de I.C.R.-uri zvârlite, ca un
curcubeu, în lume, de Ministerul de Externe i de Ministerul Culturii
din România).
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Mierea spiritului românesc - în viziunea integratoare a poetei
Carolina Ilica din neconven ionalele sale „C i de la Vidra” (adic
de Acas , din obâr iile nimbate într-un dor f sa iu, uneori în dorul
de dor, cel mai adesea în Dorul de Dumnezeu - dor de r cini
nepierdute în timp, dor de cur ia izvoarelor i prundurilor primordiale,
dor de copil ria leag n de aur i dor de neamul s u!) - a fost privit
în zare, în curgerea sa de aur transparent, a fost decantat , degustat
cu temeritate i gustat cu savoare, tâlcuit i deztâlcuit , dezlegat
de sensuri i semnifica ii (a a cum Nichita St nescu i Mircea Dumitrescu legau i dezlegau „Noduri i semne”, acum vreo patru decenii)
de personalit i de prim-plan ale vie ii cu adev rat române ti: criticul
literar i jurnalistul de voca ie Ioan Adam (laureat, în 20 decembrie
2007, al Marelui Premiu acordat de Uniunea Ziari tilor Profesioni ti
din România); prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, critic i istoric literar,
eminescolog de notorietate; prof. univ. dr. Andrei Ionescu, expert în
spaniol i traduc tor de mare rafinament; Paula Iacob,
celebru avocat, în al c rei eclatant palmares profesional
se înscriu pledoariile în care i-a ap rat, separat, pe tefan
Andrei, cel mai valoros ministru de Externe de la
Nicolae Titulescu încoace, respectiv, pe atât de
nefericitul i pe nedrept hulitul Nicu Ceau escu, fiul
cel mic al „Dictatorului” din Epoca de Aur a României.
Din partea Ministerului Culturii i a Revistei
europene de cultur i educa ie na ional , pe care o
editeaz la Craiova, LAMURA -, Dan Lupescua transmis
un mesaj de pre uire pentru protagonista acestui regal
de spirit românesc i de poezie: Doamna Carolina Ilica.
Magica sear de literatur i art g zduit de
Institutul Cultural Român, la palatul s u central din
Bucure ti, s-a încheiat prim m rturia de credin i
recitalul sus inute chiar de poeta Carolina Ilica.
Dintre personalit ile de excep ie care au onorat
evenimentul amintim doar pe marele pianist Dan
Grigore; criticul i istoricul literar Valeriu Râpeanu
(cel care, în deceniul al optulea al veacului trecut, pe
când era directorul Editurii EMINESCU, i-a acordat
premiul pentru debut în volum, selectând-o din o ...mie
de candida i, volumul urmând a purta titlul, de o
expresivitate irezistibil : „Neîmblânzit ca o stea lactee”);
prolificul poet, romancier i eseist Constantin Lupeanu, mul i ani
ambasador în Lumea Chinez , recunoscut drept cel mai valoros sinolog
din lume de chiar speciali tii din Beijing; prof. univ. dr. Ioan Opri , exministru adjunct al Culturii, o autoritate incontestabil în muzeologie,
muzeografie i, în genere, în patrimoniul cultural na ional;
inconfundabilul interpret Doru Tufi , i el director în Ministerul Culturii
condus, în anii 2001-2004, de acad. R zvan Theodorescu.
Dintre membrii Uniunii Ziari tilor Profesioni ti din România, am
desprins chipurile remarcabile ale doamnei Georgeta Adam i ale
domnilor Bebe R vescu (,,Bucure tiul literar i artistic’’), Emil
Stanciu („Meridian”), Romulus Turbatu (editor coordonator al
Revistei LAMURA).
Expozi ia „
ile de la Vidra” poate fi vizitat pân la 24 aprilie
2014, în Palatul I.C.R. - Bucure ti, România, Europa.
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