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VIAGRA FINANCIARĂ
sau LUNG PRILEJ DE VORBE…
Mihai Buznea

zicerea unuia dintre foştii beneficiari dăruit, totuşi, cu simţul
umorului şi cel al ridicolululi de
situaţie rămas, încă, intact: să nu
ne mire, fraţilor, apetitul pentru
„ochiul dracului”; toate se explică,
simplu şi convingător – parlamentarii noştri nu vor să fie colegi cu
Motto
impotenţa financiară care i-a ales.
Viagra lor financiară devin, astfel,
Ia-mă, Doamne, şi mă du legile protecţioniste pe care şi le
Unde-s bani şi lucru nu! votează în interesul propriu prin
Fredona el, cu talent... subterfugii machiavelice, după ce
Şi-a ajuns în Parlament! le-au luat faţa guvizilor cu mânjeli
înşelătoare, made in Romania.
(Refren popular)
Ajuns la aceste constatări
schimb puţin azimutul spre a
Pentru
români,
toate vedea ce se mai întâmplă şi pe la
nădejdile sunt în Cel de Sus. C-o alţii. Aflu, aşadar, că noul
fi cel din ceruri, c-o fi cel de pe preşedinte francez, Emanuel
pământ. Iar preceptul biblic Macron, a avut curajul să atace
„dăruieşte şi vei fi dăruit” îi este frontal problema Legislativului ţării
învăţătura de căpătâi. Cu alte cu- sale anunţându-şi intenţia de a învinte, înainte de a te gândi la tine treprinde diligenţele legale neceînsuţi şi la binele tău, gândeşte-te sare pentru micşorarea cu o
la aproapele tău, pentru că treime a numărului acestuia. Plus
răsplata îţi va veni. Cu vârf şi-nde- reducerea consistentă a cheltusat. Este bine să se ştie, şi-au ielilor.
şoptit în barbă guvernanţii de ieri
La noi, chestiunea, s-a văzut,
şi de azi, drept pentru care s-au a cunoscut o cu totul altă turnură,
întrecut în a împărţi, mai întâi cu cu conformarea în stilul clasic ino mână, apoi cu două, beneficiile spirat în urmă cu aproape un veac
populiste: măriri de salarii şi de şi jumătate de inegalabilul şi inpensii, ajustări şi desfiinţări de im- confundabilul Nenea Iancu: vrem
pozite şi taxe, promisiuni de mai schimbare, dar să nu se modifice
bine. Toate, trecute prin urnele cu nimic. Dar şi cu morala din fabula
bile albe şi negre ale Legiuitorului „Câinele şi căţelul” a lui Grigore
Suveran. S-au bucurat românii ca Alexandrescu. Cine-i unul, cine-i
la pomenile bogate şi s-au lins pe celălalt, n-am să vă mai spun.
buze plescăind a desfătare şi minunându-se tare de atâtea daruri
picate parcă din Cerul Făgăduinţelor. Daruri de la Domnul.
Protector. Şi, cum după faptă vine
şi răsplata, era cum nu se poate
mai drept şi mai creştinesc, ca şi
cei ce împărţiseră mierea cu linguroiul de prin borcanele doldora
să-şi lingă mâinile spre propriile
desfătări. Că spune proverbul:
cine-mparte, parte-şi face! Fiindcă
altfel şi-ar pierde morala şi-o altă,
veche, vorbă românească: bate
fierul cât e cald!
Dar să lăsăm divagaţiile la
temă şi să trecem la subiectul
care stârneşte, vorba poetului, Priviţi-vă în oglindă. Cu alte cu„...lung prilej de vorbe şi de vinte: s-a hotărât şi rămâne cum
ipoteze”. După scandalul de mai nu s-a stabilit. La referendumul
an al legiferării drepturilor de pentru modificarea unor norme
indemnizaţie post-parlamentară, constituţionale, din iarna anului
cam de opt ori mai mari decât 2009, românii s-au pronunţat penpensia minimă, pe care senatorii tru un parlament monocameral şi
şi deputaţii noştri şi le-au atribuit cu doar trei sute de membri. Efeccu just temei, spun ei, iată-i ad- tul se ştie, a fost unul de
judecându-şi, cu nonşalanţă, alte bumerang – la proximele alegeri
beneficii. Grase. Triplarea salariu- numărul lor aproape s-a dublat,
lui, majorarea sumei forfetare şi a din cauza unei legi idioate. Inclualocaţiei pentru cazare, plus a siv costurile de rigoare pentru
indemnizaţiei de şedinţă. Adunate funcţionarea acestuia. Adăugaţi la
bob cu bob, toate astea fac, gro- acestea cheltuielile cu cei peste
somodo, vreo treizeci de salarii trei mii de funcţionari parlamentari
minime
lunare,
confirmând ridicaţi la rangul de demnitari ad-
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ministrativi cu drepturile salariale
dublate şi veţi avea costurile
democraţiei.
Scump,
nene,
scump, cum sună una din
reclamele devenite virale pe toate
canalele tv, cu personajul internat
la Psihiatrie şi eleganţat în
cămaşă de forţă pentru delict de
opinie. Dar, vorba (unei alte) zicalei: câinii latră, caravana îşi
vede de drum.
M-am întrebat adeseori dacă
măcar vreunul dintre cei care au
aspirat, ori o vor face de-acum încolo, la demnitatea de parlamentar, şi-a pus cu adevărat problema
moralităţii, a status-ului său social
şi politic cu obligaţiile ce derivă din
acesta. Din conduita aleşilor parcă
nu prea am putut decupa un
răspuns tranşant şi cât decât
satisfăcător. Şi încă ceva: şi-a propus Parlamentul nostru, indiferent
de culorile de curcubeu care i-au
drapat până acum frontispiciul de
primă instituţie a ţării de unde trebuie să emane excelenţa şi binele
comun, o sintagmă care să-l
definească? Până acum nu am
cunoştinţă de un asemenea demers regenerator de conduită şi
demnitate naţională. Pe care,
însă, l-am regăsit într-un volum
antologic, intitulat „Elocinţă,
Străină şi Românească”, apărut
în perioada interbelică la editura
„Universală” Alcalay@Co (promotoare a vestitei şi valoroasei
colecţii „Biblioteca pentru Toţi” –
cea mai ieftină publicaţie culturală
enciclopedică cu adresabilitate de
masă, deţinătoarea incredibilului
record de 14 000 000 de exemplare tipărite şi difuzate până la
apariţia volumului pe care l-am
citat). Redau, pentru comparaţie,
două extrase definitorii din
această antologie de o valoare
moralizatoare aparte. Iată ce
spunea cunoscutul om politic
Petre Carp în discursul fulminant
rostit în şedinţa de constituire a
celui dintâi Parlament românesc
(1866): „În România nu trebuie să
facă politică decât oamenii care
au un venit anual de la 40 000 de
lei în sus”. De ce?, poate că neam întreba noi, cei de astăzi.
Răspunsul îl avem cu toţii, la
îndemână. Dacă nu, priviţi şi
ascultaţi la ce se întâmplă în parlamentul nostru. Pentru ca un alt
mare om politic şi de stat, patriot,
Barbu Catargiu, să proclame în
acelaşi prim for democratic
naţional: „Acum, pe dreptul nostru,
înaintea căruia să fim toţi
îngenunchiaţi, să scrim astăzi –
Totul pentru ţară, nimic pentru
noi!”
Iată de ce doresc, şi aştept
alături de toţi compatrioţii, să se
producă minunea, aceea ca un
astfel de îndemn să se transforme
în faptă. Acum! Ar fi, cu adevărat,
triumful democraţiei româneşti
post-decembriste.

În acest număr:

ANIVERSARE
HEIDELBERGUL MUȘATIN
În curând, la 30 septembr i e , C o l e g i u l N a ț i o n al
„ROMAN - VODĂ” din
m u nicipiul Roman, una dintre primele școli înființate în
România, sărbătorește 145
de ani de existență. Cu
această ocazie, revista
noastră îi dedică un reportaj
evocator semnat de unul dintre foștii săi elevi, cunoscutul
avocat, publicist, istoric și
eseist Constantin (Puiu)
Antoniu, Membru de onoare
al Baroului Bacău
„Heidelbergul mușatin”...
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...O strălucitoare pleiadă romanvodistă ale căror nume celebre
alcătuiesc veritabile candele
care proiectează o intensă
lumină în spiritualitatea românească este conturată într-un
muzeu unic prin alcătuire și prin
valoarea documentară a celor
câteva zeci de mii de exponate
ce reprezintă diplome, fotografii,
cărți editate și manuscrise…
cărora li se alătură prețioase
obiecte de cult și de patrimoniu…, ca să reliefez aici numai
câteva repere culturale ale acestui impresionant edificiu cunoscut (prea puțin, din nefericire)
sub numele de ,,Casa Calistrat
Hogaș”...
(av. Constantin Antoniu)

ORAȘUL ALB

7

- Nu, acum e bine; în ce
privește vestimentația, totul e-n
regulă, îi răspunse portarul. Trebuie numai să vă schimbați
mimica. Dar asta e simplu și o
puteți face aici.
- Să-mi schimb fizionomia?,
se miră Negru. Imposibil. Ar
însemna să nu mai fiu eu.
- Aici nimic nu este imposibil. Lăsați tristețea afară.
- Să-mi las tristețea afară?
Dar de unde știi dumneata că aș
putea să fiu trist?

(Constantin (Puiu) Antoniu)
Adevăruri discutabile

13

...Despre relativitatea adevărului s-a scris mult încă din antichitate, logicienii megarici fiind
imbatabili în arta argumentării,
dar cu adevărat savant în domeniul gândirii logice s-a impus
Aristotel...

(Constantin Vorniceasa)
Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate
autorilor
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„HEIDELBERGUL MUȘATIN” din Cetatea lui Roman-Vodă
O strălucitoare pleiadă romanvodistă ale cărei nume celebre
alcătuiesc veritabile candele care
proiectează o intensă lumină în spiritualitatea românească este conturată
într-un muzeu unic prin alcătuire și
prin valoarea documentară a celor
câteva zeci de mii de exponate ce
reprezintă diplome, fotografii, cărți
editate și manuscrise… cărora li se
alătură prețioase obiecte de cult și de
patrimoniu…, ca să reliefez aici numai
câteva repere culturale ale acestui impresionant edificiu cunoscut (prea
puțin, din nefericire) sub numele de
„Casa Calistrat Hogaș”.
Succinta introducere de mai sus
lasă să se înțeleagă că numele
personalităților în discuție reunite în
acest muzeu alcătuiesc o listă extrem
de cuprinzătoare, motiv pentru care
este imposibil de reprodus într-o
pagină de revistă. De aceea,
menționez aici numai câteva nume
ale unor ,,Monștri sacri” din rândul
celor care populează acest lăcaș de
spiritualitate românească (și chiar
universală!) care au intrat în patrimoniul cultural al acestui spațiu European, după cum urmează:
-în literatură: scriitorii Cezar Petrescu, Garabet Ibrăileanu, Max
Bl e c h e r, Vi r g i l G h e o r g h i u ,
H aralamb Zincă, și Ion Sofia
Manolescu;
-în muzică: dirijorul și compozitorul D.D. Botez, compozitorul Al.
C.N. „ROMAN VODĂ”

Zira, dirijorul, criticul muzical Mihail
Jora, profesor de compoziție și contrapunct la Conservatorul din
București (cu studii la Paris și
Leipzig), cel care – alături de George
Enescu – a dominat viața muzicală
românească în secolul XX, Richard
Stein, autorul celebrei piese ,,Sanie
cu zurgălăi”, compozitorul Ioan
Cristu Danielescu, autorul cunoscutului imn ,,Voința neamului”;
-în teatru și televiziune: Ludovic Antal, Nae Roman, Radu Beligan și Sandu Sticlaru, cineastul
Jean Mihail, omul de televiziune Virgil Petrovici, laureat al Academiei
Române;
-în știință: Vitalie Belousov,
președinte al Societății de inventică
din România, autor a peste 120 de
brevete în țară și în străinătate, rector
al Universității ,,Gh. Asachi” Iași, marii
chimiști Mihai Florescu, Alexandru
Silberg și academicianul I.C. Istrate;
-în pictură: Adrian Secoșanu,
Tache Soroceanu și Constantin
Isachie etc. (Le cer scuze celor foarte
mulți roman-vodiști meritorii pe care,
din cauza spațiului tipografic de care
dispun în această pagină de revistă iam omis aici, mulți dintre ei profesori
universitari la diferite instituții de
învățământ superior din S.U.A. și din
Europa, ori specialiști de înalt profesionalism în companii celebre, precum Phillips sau Microsoft. Regret, de
asemenea, că, din aceleași considerente, sunt obligat să las în tăcere numele multor personalități în viață care
au fost elevi ai acestei școli și care se
înscriu, prin realizările lor profesionale, în rândul elitei intelectualității
românești).
Alăturarea numelor de mai sus,
ilustrând varii domenii ale vieții noastre spirituale (literatură, artă plastică,
muzică, teatru și cinematografie,
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chimie și alte discipline științifice…) ar
putea să creeze anumite nedumeriri.
Înainte de toate, prima întrebare care
s-ar putea pune este următoarea:
,,care este rațiunea în temeiul căreia
aceste marcante personalități – dar și
multe altele lăsate aici într-un con de
umbră, precum frații gemeni Sorin și
Andrei Dimitriu, amândoi foști
miniștri, se regăsesc în același
muzeu?”. Explicația este simplă: toți
au fost elevi ai aceleiași unități de
învățământ care astăzi poartă numele
de Colegiul Național „Roman-Vodă”
(de la 1 septembrie 2001), din municipiul Roman, strada M. Eminescu
nr. 4, în cadrul căruia este organizat
și Muzeul „Calistrat Hogaș”, în vila în
care a locuit, ca director al școlii, și în
care a murit (la 28 august 1917)
autorul memorialului de călătorie „Pe
drumuri de munte”.
Școala îl omagiază astfel pe unul
dintre directorii pe care i-a avut,
atribuind numele lui acestei prestigioase „catedrale” a învățământului
românesc și a culturii noastre
naționale.
Școala, aceeași școală din
Roman, constituie, iată, numitorul
comun pe care se plasează
celebritățile în discuție, rampa lor de
lansare în nemurire.
Aparținând unor generații diferite,
somitățile romașcane sunt înscrise
astăzi în „catalogul” aceleiași „clase”
de elită care, împreună cu dascălii lor
cei mai reprezentativi, configurează
principalul punct de atracție al
Muzeului „Calistrat Hogaș” din
cadrul Colegiului Național „RomanVodă”. Ambele oaze de cultură
(școala și muzeul) constituie o
singură entitate bipolară ale căror
borne de acces au început să
funcționeze la 100 de ani distanță:
școala (la începuturile ei gimnaziu, al
cărui ctitor a fost deputatul Costin
Brăescu își află începuturile la 30 septembrie 1872, în timp ce inaugurarea
muzeului (un modest centru cultural,
la începuturile lui) a avut loc cu ocazia
sărbătoririi Centenarului, în 1972, prin
strădania marelui profesor Nicolae
Stețcu, fost colaborator al revistei
„Ateneu”.
Faptul că, în mod permanent,
Colegiul Național „Roman-Vodă” a
avut dascăli de excepție și numeroși
elevi medaliați la diferite Olimpiade
naționale și internaționale, dar și împrejurarea că prima atestare istorică
a Romanului se află într-un document
din 30 martie 1392, la numai 6 ani
după înființarea Universității din Heidelberg (1386), l-au inspirit pe distinsul profesor Gh. A. M. Ciobanu,
menționat în enciclopedia ,,Who s
who” să afirme, cu îndreptățire, cu
afecțiune și cu echilibrată mândrie, că
citadela culturală din inima Moldovei
este „Heidelbergul Mușatin” al
spiritualității noastre. Admirabilă
sintagmă care definește, plastic și
riguros, esența entității C.N. ,,R.-V.”!
De ce Heidelberg? Pentru simplul motiv că nivelul instrucției primite
de Roman-Vodiști are valențe universitare, iar trimiterea la instituția de
învățământ superior din landul
Baden-Württemberg (înființată, repet,
în 1386) permite, ca termen de
comparație cronologică, evocarea
anului 1392, în care se plasează cea
dintâi atestare documentară a târgului
romașcan.
Nu știu dacă profesorul Gh.A.M.
Ciobanu a avut în vedere și faptul că
orașul Heidelberg este străbătut de
râul Neckar (367 km), la fel cum Romanul se află la confluența Siretului
cu râul Moldova, dar sunt sigur că
trimiterea la Mușatini este, de asemenea, inspirată. Denumirea generică a
Mușatinilor, introdusă de istoriografia
modernă (prin echivalarea vocabulei
„Mușatin” din vechile anale slavone,

cu „al lui Mușat” în loc de al „Mușatei”)
desemnează prima generație de
urmași ai presupusului eponim, domnii Moldovei: Petru (1375-1391),
Roman (1391-1394) și, cu ascendență incertă, Ștefan (1394-1398).
Cert este faptul că urbea romașcană
în care s-a născut și celebrul Sergiu
Celibidache, dirijorul Filarmonicii din
Berlin (1945-1950) a fost ctitorită de
descendenții Margaretei Mușata
(mama lui Petru I) și consolidată de
Roman I, „mare domn, singur
stăpânitor al Țării Moldovei de la
munte și până la mare”.
Departe de a încerca să evoc istoricul urbei și evoluția principalului
„motor” al „Heigelbergului Mușatin”
(școala, în înțelesul restrâns al cuvântului), rândurile de față își propun să
reliefeze dimensiunea culturală a
celui de-al doilea „motor” al Colegiului: Muzeul „Calistrat Hogaș”.
Primele rădăcini ale muzeului
datează din 1960. În acei ani, directorii Liceului (pe atunci) nr.1 din
Roman, prof. Elena Teodorescu și
apoi succesorul acesteia, prof.
Gheorghe Mihalcea, au decis să
aprobe inițiativa doamnei Cornelia
Jora, bibliotecara școlii, care a propus ca toate activitățile culturaleducative, inclusiv orele de dirigenție
să se desfășoare în „Casa Hogaș”,
unde – din anul 1889 – erau organizate ședințele cenaclului literar
înființat de Garabet Ibrăileanu și
Panait Moșoiu, în calitate de elevi
ai școlii. (Aceștia din urmă au fondat
- tot în 1889 – revista „Școala nouă”,
revistă care se găsește în colecția
Muzeul „Calistrat Hogaș”

Muzeului).
Impunătoarea clădire a școlii și
somptuoasa locuință directorială
alcătuiesc un ansamblu arhitectonic
cu o deosebită personalitate, edificat
în 1872 și, respectiv, în 1897, după
planurile celebrului arhitect Constantin Băicoianu (1859-1929), care a
proiectat, de asemenea, C.N. „Ion C.
Brătianu” din Pitești (1866) și C.N.
„Unirea” din Focșani (1890).
În a doua jumătate a secolului
XX la conducerea cenaclului literar
s-au aflat profesorii Nicolae Stețcu,
Gheorghe A.M. Ciobanu, Natalia
Rusu și Alice Stanciu.
După trecerea în eternitate a
acestor eminenți dascăli, de
muzeu s-a ocupat, în mod special, cu
o totală dăruire și pricepere, cu
abnegație și har bibliotecara Colegiului, distinsa doamnă Cornelia Jora.
Substantivele de mai sus nu sunt
absolut deloc simple aprecieri de
complezență, ci definesc – fie și
parțial, dar într-o manieră cert
obiectivă - calitatea activității
desfășurate de această personalitate
Roman-Vodistă care, în ultimii ani,
ocupă funcția de custode al Muzeului
„Calistrat Hogaș”.
Elocventă în acest sens este
portretizarea făcută de scriitoarea
Daniela Anechitei (și ea fostă elevă
și apoi, profesor de limba și literatură
română la C.N. „Roman-Vodă”): ,,nu
cred că poate pronunța cineva numele acestei școli fără a avea, instantaneu, în memorie, numele
Cornelia Jora. Ea a perpetuat, prin
trudă de albină, în acest așezamânt
de cultură, respectul și iubirea în-

vecinate cu adorația față de școala
în care s-a format și la a cărei
elevație spirituală a contribuit
substanțial, de multe ori până la
uitarea de sine. Mintea riguros
organizată, tenacitatea admirabilă
în urmărirea proiectelor inițiate,
dorința ardentă de a înveșnici valorile Roman-Vodiste sunt calități
ale acestei doamne, care au dus la
derularea și finalizarea muzeului
din curtea Colegiului.
Valorificând altruist înaltele
prietenii pe care le are cu numeroase
somități
culturale
(niciodată pentru ea personal, ci
exclusiv în folosul școlii comunicând neobosit și continuu cu
mari personalități din țară și din
străinătate, Cornelia Jora, veritabilă „monadă Roman-Vodistă” a
adunat cu migală și a expus în
Muzeul Colegiului documente
inedite despre oamenii care au
sporit, prin realizările lor, zestrea
prestigiului școlii noastre.
Mereu tânără, promotor al
eleganței comportamentale, cu un
umor rafinat și o nesfârșită
disponibilitate de a-i asculta și a-i
ajuta pe oameni, Cornelia Jora
poartă cu naturalețe rarisimul blazon al nobleței de caracter,
sesizabilă astăzi din ce în ce mai
rar la semenii noștri”.
Autoarea celebrului „Ghid de
retorică” punctează în continuare:
„Cornelia Jora îi primește cu zâmbetul pe buze pe Roman-Vodiștii
care revin, în vizită, în Colegiu, la
mulți ani după absolvire, făcândule cunoscute înfăptuirile din ultimul
timp. Ea îi călăuzește pe ,,bobocii”
Roman-Vodiști prin sălile Muzeului,
prezentându-le realizările celor ce
i-au precedat, și le inoculează, subtil dar extrem de convingător,
dorința de a-i depăși…”.
Emoționantă portretizare! Și, mai
ales, exactă, așa cum am reușit să
mă conving, după ce am cunoscut-o
personal pe această doamnă. S-a întâmplat în 2 iunie 2016 când, în calitate de Roman-Vodist (promoția
1961), am participat la revederea
colegială organizată cu ocazia împlinirii a 55 de ani de la absolvirea
liceului. Cu acea ocazie, după vizitarea Muzeului, i-am solicitat
„Monadei Roman-Vodiste” un interviu.
Astăzi, după un an de zile de la întâlnire, reascultând înregistrarea pe reportofon a convorbirii noastre, am
impresia că îmi revăd aievea interlocutorul: o ținută impecabilă, un timbru plăcut al vocii, o frazare
încântătoare, aptă să stârnească invidia profesională a oricărei prezentatoare de radio sau de televiziune și,
mai presus de toate, o rarisimă expunere muzeografică.
După ce, timp de câteva ore, nea ghidat prin sălile Muzeului și ne-a
prezentat cu lux de amănunte „diamantele” culturale Roman-Vodiste,
doamna custode ne-a spus pe
nerăsuflate, ca și cum ar fi citit dintr-o
carte: ,,un muzeu cuprinde în el, întotdeauna, momentele de răscruce,
realizările superlative și personalitățile
locului și timpului dat. El are o capacitate dominantă, bazându-se pe
vizualitate, iar vizualul, la om, e predominant, fiind 70-75% din senzorialitate și cuprinde într-o formă
concretă, autenticul istoric. Întâlnirile
de serie, cu vizitele la Muzeu, și acele
câteva gânduri așternute în „Cartea
de Aur a liceului”, demonstrează că
nu numai prezentul e concret, ci și trecutul, care e mai dens și se oprește
numai la calitativul realizărilor.
Pornind de la ideea că un muzeu
reprezintă o sumă imensă de exemple reale, care invită a fi luate ca
reper, i-am invitat pe profesorii diriginți
să-și țină măcar câte o oră în acest
spațiu cultural educativ.
(Continuare în pag. 6)

Av. Constantin Antoniu
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Un imn închinat iubirii

SEMNAL EDITORIAL

PASUL SPRE ROMAN

După un şir de volume,
încredinţând cititorului, cu parcimonie, producţia lirică, după alte
titluri exploatând filonul memorialistic, poeta Maria-Elena Cuşnir
face pasul spre roman. Un pas
spre cer, proaspăt apărut la editura ieşeană Opera magna, sub
veghea grijulie a lui Vasilian Doboş, vine s ă c o n firme harul polivalent al autoarei. Ne amintim că
Dialog cu umbra mea (III), consfinţind o reuşită
aventură diaristică, se deschidea cu o afirmaţie
axiomatică, plombată ca motto: „e tare cel ce suferă”.
Enunţul poate fi o cheie hermeneutică pentru romanul
de faţă; el trimite, păstrând cuvenita distanţă, la
constatările unor mari spirite, trecute prin suferinţă.
Bunăoară, insomniacul Cioran, dorind a scrie „ceva cu
sânge”, îşi divulga revelaţiile, aflând că „suferinţa te
pune vecinic în faţa vieţii”, anunţând desfiinţarea.
Boala, ca mijloc de cunoaştere / autocunoaştere şi ca
experienţă dură, ne îngăduie să „descoperim”, de la
alt nivel, sensul şi farmecul vieţii, să preţuim fiecare zi,
trăită sărbătoreşte, ca un dar. Nu altul este mesajul
Aninei, personajul-pivot al romanului, aflând că „este
respinsă de viaţă”, că timpul ei era „pe sfârşite”. Totuşi,
într-o căsnicie „fără ciondăneli”, alături de Vlad
(nepregătit pentru suferinţa ei), Anina asigura, protector şi veghetor, liniştea şi pacea familiei. Era „umărul
casei”, apărând oaza de linişte, deşi – umilită de boală,
cu un viitor neclar – descoperise, după şocul diagnosticului, secretele trupului. Vlăguită, purtând această
obsesie maladivă, se dorea utilă şi proteja, într-o lume
destrămată, o „fericire luminoasă”, ştiind secretele
convieţuirii. Dăruită familiei, cruţându-i pe ceilalţi,
convinsă că viaţa interioară poate risipi bezna,
pregătită fiind pentru „pasul spre cer”.
Fiul, ambiţiosul Matei tocmai lua viaţa „cu asalt”. Deşi
„cel mai bun”, se împotmolise la Institut, fiind
cercetător în biologie moleculară, cu oferte ispititoare
din străinătate (Paris, Lyon). Vrea să-şi facă ordine în
viaţă, eliberându-se de nereuşitele de aici, gata de plecare. Iubirea Nadinei, „adâncă şi adevărată”, îl
împiedică însă; legată de elevii săi, tânăra profesoară
nu îl poate însoţi. Îşi aflase aici „adăpostul”, în pofida
vorbăriei şi ipocriziei din jur. Încât, cu „sufletul sfârtecat”, Matei, cântărind viitorul, trăieşte dilematic,
slalomând descumpănit printre eşecuri şi îndoieli. În
plus, se iveşte şi fascinanta Marina, tot profesoară,
„salvatoarea” misterioasă din Gară, complicându-i
existenţa. Evident că, trăind „împărţit”, între datoria
faţă de părinţi (boala mamei) şi faţă de sine (ca împlinire profesională), Matei ezită, amână, pare un învins. Curat la suflet, dezinteresat de politică
(„alunecoasă şi murdară”), el e terorizat de balansul
căutărilor şi suferinţa despărţirii. Totuşi, gândul plecării,
însoţit de tandreţea Nadinei, cu sentimente „pe viaţă”,
învinge, ghidat de sfatul mamei: „urmează-ţi calea”.
Fiindcă îndrăgostiţii, spunea altădată poeta, „îşi croiesc veşminte de lumină”.
O proză caldă, vom conchide, recuperând candoarea şi decenţa de modă veche, cu discuţii prea protocolare, de parfum retro; cumva neverosimile în aste
vremuri isterice. Ancorând la himericul mal al idealităţii,
poeta Maria-Elena Cuşnir, reamintim, râvnea asceza
„în palmele cerului”. Prozatoarea, aşa cum se
dezvăluia în proiectul narativ (Orele toamnei, 2015)
sau în aventura diaristică, triadică (deocamdată),
oricum, de cursă lungă este visătoare, îngândurată,
vădind bucuria contemplării, capabilă de mari uimiri,
înţelegând viaţa ca o miraculoasă călătorie. Iar poezia
îi pare un spaţiu sacru, o „coardă vindecătoare”,
făcând posibil „dialogul dintre pământ şi cer”, înfruntând „muşcătura veninoasă a timpului”, „colţii morţii”,
„mireasma sfârşitului” etc. Există în scrisul MarieiElena Cuşnir un topos sacru (casa, ca „adăpost al
reveriei”, cum ne prevenea G. Bachelard) şi o nostalgie irepresibilă, invocând „tăişul timpului pe umeri”. Fie
că e vorba de „colţul maramureşean” şi saga
„neromanţată” a părinţilor pe fundalul unei epoci tumultuoase, fie că invocă anii senini, închişi „între
hotarele copilăriei” sau preumblările (ritualice) în raiul
de la Strigoaia sau pe străduţele unui oraş „înghesuit”
(Suceava), autoarea ne oferă, livrându-se fără rest, un
şir de „trăiri neruginite”. Gustând din muzica diafană
„a zilelor cu aripi deschise” şi rememorând „tihna vremurilor pierdute”. Îmblânzind prin scris chinul
existenţial, chiar dacă ecoul speranţei are „gust de
ţărână”. În pofida reţetei romanţioase, sfidând trend-ul
epocii noastre „dezvrăjite”, Maria-Elena Cuşnir face
acum pasul spre roman. E drept, într-o formulă
personală, ficţionalizând pe suport autobiografic (minimal), dar credincioasă unui mesaj stenic, de aflat
pretutindeni în scrisul său cu fior poematic: dragostea
şi lumina ne călăuzesc şi ne apără de toate încercările,
ne asigură autoarea, invitându-ne să ne trăim visele.

revistă de atitudine

Ioan Țicalo

Adrian Dinu Rachieru

PLUMB 125

Suceveanul Emil Simion e
un autor silențios, un om tip
furnică. Scrie, publică și nu-l
auzi, în cumințenia lui, clopoțind
că ar face și ar drege. Ultima lui
ispravă de felul acesta, mândră
și mașcată, Lacrima piezișă a
destinului (Ed. George Tofan,
Suceava, 2017) poate fi
considerată una de referință în
ceea ce privește romanul de
dragoste contemporan, cucerindu-l pe cititor încă de la
primele pagini. Cititorul face
cunoștință cu o poveste de iubire a doi adolescenți (Ela și
Mituș) ce se petrece parcă,
până la un punct, în prejma raiului. Cu alte cuvinte, cei doi
protagoniști se află, în inocența
lor, în proximitatea realizării
(im)posibilului
eminescian:
„Două inimi când se-mbină,/
Confundând pe tu cu eu,/ E
lumină din lumină,/ Dumnezeu
din Dumnezeu.”
Perorează, la un moment
dat, un personaj, care nu știe ce
spune, că iubirea e o maladie cu
un rol nu tocmai fast, acela de
a-l scoate pe om din țâțâni. În
cazul acesta, ce mai rămâne din
persoana umană? Răspunsul,
dincolo de biblicul Să-l iubești
pe Domnul Dumnezeul tău și pe
aproapele („ca pe tine însuți”), îl
dă, în final Ela: A iubi cu
adevărat, Marie, înseamnă
ceva. Restul… nimic. Altfel
spus, viața are sau ar trebui să
aibă o singură componentă, una
fundamentală - imitatio Christi ˗,
din care derivă toate celelalte.
Ești atâta om de câtă iubire ești
capabil, iar idealul este să tinzi
spre totalitate. Pare că această
credință vrea să inducă Emil
Simion în paginile romanului. E
Oadeci

adevărat că în folclor dragostea
e numită adeseori o „boală”,
sensul fiind acea descătușare
de energii încă nebănuite purtate de vectorul dorului. Singularitatea de până atunci nu-și
mai încape în piele și se zbate
către o stare dialogică, momente de sărbătoare, când
celălalt e și nu e alături. Se
instalează, în felul acesta, o tensiune sufletească, stabilind între
cei doi o punte de aur. Eroii romanului semnat de Emil Simion
fac parte dintr-o asemenea categorie, o lume a inocenței și a
dăruirii totale. Eu m-am născut
să iubesc o singură femeie…,
declară Mituș într-un târziu, pentru ca Ela să-i răspundă în
aceeași termeni, nuanțându-și,
aproape imperceptibil, gândul
care
o
furișează
către
experiența căsniciei cu altcineva, devenit cuvânt: Și eu, cu

adevărat, numai unul…
Amândoi, în avântul lor
tineresc și cu pasiunea specifică
vârstei, cuceresc în forță Everestul ce străjuiește satul Udești,
dealul Oadeci, martorul înălțării
lor către zariștea de dincolo de
adolescență. Însă vremea vremuiește, fiind, după cum se știe,
mereu potrivnică omului. Uneori
îl poate răscoli până într-atât,
încât, după ce îi aruncă în cap o
oarece zăpăceală, îl aduce la o
răspântie și, printr-o scrântitură
de moment, îl dirijează pe un alt
drum, șoptindu-i mieros că e
clipa providențială. Odată ieșit
din spațiul încărcat de sacralitate (Tare potriviți erați și frumoși
ca două flori), Ela și Mituș gustă
(împrejurările rămân într-o
nebuloasă) din „pomul cunoștinței binelui și răului”, plonjând, separat, sub tăvălugul
istoriei nemiloase. Ela, doctoriță, se trezește lângă un
medic albanez de religie
musulmană, persoană de o rară
omenie și tandrețe, tocmai la
Tirana, iar Mituș, aflat aproape
zilnic sub tirul vorbelor mamei,
se va căsători, de bună seamă,
cu alta. Cea mai inconsistentă
făptură din Univers, fiul pierzării,
mai întâi te îndeamnă să-ți bagi
capul în laț și apoi vine ca un
atotștiutor și-ți scoate ochii,
arătându-ți ce greșeală teribilă
ai făcut. E cazul personajelor lui
Emil Simion, autorul dovedinduse nu numai un bun psiholog, ci
și unul din cei care își pun
întrebări asupra mersului acestei lumi.
Odată fractura produsă,
Oadeci capătă imaginea Golgotei, căci eroii, dincolo de faptul
că-și duc viața la distanță și în
medii incompatibile din punct de
vedere religios, trec, la nivel sufletesc, peste inexplicabila
despărțire, lăsându-se în voia
dorului care crește în intensitate
pe măsură ce înaintează în
vârstă. Ei încearcă, la un moment dat, disperat, să refacă
unitatea, mai ales după
ce ambii sunt aduși de
soartă
la
văduvie.
Îmbolnăviți prin căsătorii
nedorite, vor căuta vindecare prin regăsire în
același topos mirific al
copilăriei și tinereții:
Doamne, câte nopți
albe mi-ai dat! Te
iubeam, dragul meu!
Aveam nevoie, mă
simțeam cuprinsă de
această delicioasă și
penibilă, aproape rușinoasă
nevoie
de
dragoste, la o vârstă apreciabilă
și trăiam cu jumătățile de
măsură și cu speranța alături,
se confesează bărbatul, cufundat într-o imensă părere de rău
pentru nevegherea de moment
și nesăbuința de altădată. Între
doctoriță și profesor are loc o
adevărată spovedanie reciprocă
de o cuceritoare sinceritate,
condiție pentru a relua să toarcă
împreună firul iubirii, așezând
pe furcă tortul cu amintirile: Îți
mai amintești, Mituș, cum mă
țineai în brațe sub umbra celor
doi nuci din livada casei
părintești (…)? Dragostea, întradevăr, nu moare, după cuvântul eroinei și autoarei Maitreyi,
însă trebuie să-i dăm crezare și
lui Umberto Eco, potrivit căruia
viața „e umbra unui vis care
fuge” și nu catadicsește să se
oprească. Pentru moment,
amândoi au impresia că s-au

reîntors în punctul divergent cu
aceeași disponibilitate de a
porni pe o cale ratată cu mulți
ani în urmă. Ela: Eu mai cred în
steaua noastră, așa că ne
încredințăm ei! și Mituș: Am ales
un drum, Ela! De fapt, l-am
regăsit. Să fie doar al nostru
draga mea!
Ceea ce trebuia subliniat
numaidecât e faptul că îndrăgostiții, în ambele etape, se
dovedesc de o moralitate
impecabilă. Este, desigur, meritul autorului de a nu fi căzut în
capcana
postmodernismului
deșănțat, acea parte a postmodernismului lăfăiat dincolo de
o anumită falie, unde iubirea e
maltratată prin vorbe deocheate, trabanții sexului refuzând să ia în seamă noblețea
veșmântului acestui sentiment,
calamitând, în același timp, spiritul literaturii și artei, în general.
Sunetul iubirii la Emil Simion e
de o limpezime fără seamăn, al
unui bucium prin care păstorul
își vestește mândra lui că se
gândește la ea în tot momentul,
că dorul e nestins și că
așteptarea le va fi răsplătită
după răscol, iar întâlnirea va fi
cu atât mai bogată în simțire.
Ce se întâmplă în roman?
Pe de o parte, se schimbă
datele problemei, pe de alta,
refacerea unității dislocate nu
mai e posibilă decât printr-o
singură modalitate. Notează Mihail Eminescu în Fiziografie că
„moartea-i norocul iubirii”, ceea
ce se întâmplă și în vestita
baladă a Meșterului Manole.
Deznodământul, dramatic în
roman, e anunțat, simbolic, prin
apariția unui fluture galben cu
puncte roșiatice, chiar dacă textul vorbește de gelozie și
dragoste. Atâta iubire și devotament îi va reuni în plan astral,
unde nu mai e… vremuire.
Povestea lui Emil Simion,
captivantă, scrisă cu mare sensibilitate, ne introduce într-o
lume cu tradiții și obiceiuri pe
cale să se piardă, cel puțin
unele din ele. În plus, romanul
se constituie într-un adevărat
labirint de fapte și întâmplări
stăpânite cu măiestrie, ceea ce
îi aduce lectorului în suflet o
intensă trăire estetică.

RECLAMĂ BAHICĂ
Vinul, știe orișicare,
Este răul necesar:
Face poftă de mâncare
Și de încă un pahar!

ACCEPT
Atât mai spun și-apoi conclud,
Căci eu, urcând pe-a
vieții treaptă,
Prefer un adevăr mai crud,
Decât minciuna bine coaptă!

UNUI ȘOFER
Circulând în mare vervă,
Ghinionul nu-i exclus:
Ai o roată de rezervă,
Însă n-ai și-o viață-n plus!
DUPĂ PETRECERI
Fumul gros inundă casa,
Vinul curge în pahare,
Iar de la un timp doar masa
Se mai ține pe picioare.

Vasile Larco
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Dan D. Iacob

Prizonierul tăcerii

La sfârşitul anului trecut, Filiala
Bacău a Uniunii Scriitorilor din România
a acordat diploma şi titlul de „scriitor al
anului
2016“
poetului
Victor
Munteanu. „Am fost plăcut surprins să
aflu, declara premiantul, că Filiala
Bacău a Uniunii Scriitorilor s-a hotărât,
pentru prima oară de la înfiinţare, să
acorde Premiul de Excelenţă şi Titlul
<<Scriitorul Anului>> şi m-am bucurat
că am avut onoarea să primesc acest
premiu neaşteptat în atmosfera colindelor de la <<Crăciunul Scriitorilor>>,
eveniment patronat de Fundaţia
Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov”, aflat la a XXI - a ediţie. Mă bucur
că Filiala a început să ridice steagul,
cum se spune, propunând literaturii
române câte un nume pe an”.
Victor Munteanu scrie poezii din
anii tineri, cărţile sale de poeme numindu-se „Prier”, Premiul de debut în
volum al Editurii „Cartea Românească“
(1987),
„Veşti
la
marginea
acoperişului”, Premiul Editurii „Saeculum” la Concursul Naţional de Poezie
„Lucian Blaga” (1993), “Locuinţă pentru
un strigăt” (2004), „Rănirea vederii”
(2010) (Premiul Uniunii Scriitorilor din
România - Filiala Bacău) şi „Prizonierul
tăcerii”, (2016). Dar premiile literare au
început să evidenţieze poezia lui încă
din anul 1982, când a primit Premiul
Uniunii Scriitorilor din R.S.R. la Concursul de Creaţie literară „Porni
Luceafărul”, Botoşani, urmat de Premiul
Editurii „Junimea” la Festivalul „Vasile
Alecsandri”, Iaşi (1982), premiul revistei
„Contemporanul” la Festivalul de
Poezie „Panait Cerna”, Tulcea (1983),
premiul revistei „Cronica” la Festivalul
„Mihail Sadoveanu”, P. Neamţ (1983)
ş.a.. În anul 2006 i s-a conferit , „pentru
nobila activitate de înflorire şi diseminare a culturii româneşti şi universale
prin fondarea şi conducerea publicaţiei
Viaţa băcăuană, a cenaclului Avangarda XXII, a concursurilor naţionale de
poezie”, Titlul de Cavaler al Culturii,
atribuit de Ordinul „Cavalerii Echităţii”.
În acest context, Premiul „Scriitorul Anului 2016” vine ca o încununare
a unui urcuş început înainte de 1989 şi
construit, treaptă cu treaptă, cu
perseverenţă şi har, până astăzi. Dar,
dincolo de toate premiile („poetul este
cel care premiază”, ne atrăgea atenţia
Nichita Stănescu), rămâne poezia şi
despre poezie ne-am propus să vorbim
în aceste rânduri.
Volumul premiat, „Prizonierul
tăcerii”, a apărut la Editura „Junimea”,
în Colecţia „Cantos”, şi are două părţi:
„Oare până unde-am ajuns?”, însumând 43 de poeme, şi „Ieşirea din
cuvinte”, însumând 30 de poeme,
referinţele critice fiind semnate de Cornel Ungureanu, Adrian Dinu Rachieru,
Ioan S. Pop, Ioan Holban, Theodor Codreanu şi Aurel Pantea. Înainte de a fi
un recunoscut poet şi om de cultură,
Victor Munteanu este un creştin ortodox
practicant, şi, când înţelegi acest lucru,
ai una din cheile de descifrare a poeziei
sale, credinţa creştină acoperind toată
gama de trăiri, de la acel „Doamne,
cred, ajută necredinţei mele!”, până la
„Tu eşti Fiul Dumnezeului Celui viu”.

Nu pe calea raţiunii caută poetul
accesul la Adevăr („în academii a luat
foc Adevărul”), nu prin cuvintele rostite
de-a lungul unei zile („Din 55 de cuvinte
pe care le-am rostit azi,/ nu mi-a fost de
folos decât unul- / şi nici acela nu mi-a
adus prea mult câştig”), ci prin „tăcerea
celor ce vorbesc de la sine!”, „cireşul,
trandafirul, roiul de-albine”. Până la
urmă, marea problemă a fiecăruia dintre noi, chiar credincioşi fiind, este să
găsim calea de a ieşi din cotitura
singurătăţii, a singurătăţii dintre oameni
şi a singurătăţii de a nu putea comunica
cu divinul. Poetul are o sensibilitate
aparte, nu-l mulţumesc treptele
obişnuite ale scării, şi, alegând să
trăiască sub pecetea libertăţii inimii,
ajunge să implore, odată cu slujitorul de
la altar: „Doamne, Doamne, caută din
cer şi vezi!”.
Victor Munteanu este un poet al
neodihnei, al tânjirii spre înalt, pentru el
lumea existând doar în măsura în care
a treierat-o cu propria trăire: “1954 de
lucruri trăiesc doar fiindcă au fost spuse
de mâinile tale” (“Pelerinaj prin fiinţă”).
Pe de altă parte, el simte, asemenea lui
Lucian Blaga (“Drumul tău nu e-n afară,
căile-s în tine însuţi,/ Iară cerul tău se
naşte ca o lacrimă din plânsu-ţi”), că accesul la Adevăr se face doar pe calea
lăuntrică, prin cunoaşterea de sine –
„doar 10 la sută mă ştiu,/ doar 10 la
sută mă am din ce sunt, / chiar dacă eu
sunt răspunsul la toate furtunile./ Tot
mai fără de capăt e drumul spre sinele
meu/ şi spre lăuntrul de-o mare tăcere./
Iată, în toamna scoasă din calendar /
locuieşte un victor munteanu / pe care
n-am să-l cunosc niciodată!” („Intrarea
în hotarul păzit”).
Înarmat doar cu „tăcerea care mă
apără”, poetul imploră: „Trage,
Doamne, clopotul prin casa lăuntrului
meu,/ să se scuture sufletul de toată
rugina!” („Cântec”). Dar sufletul,
asemenea metalului, se lămureşte, se
curăţă, numai în foc, în focul suferinţei,
al încercărilor, care tot de la Dumnezeu
vin. „Te strig dintr-o clipă de fulger,/ din
hotarele mele te strig:/ spală-mă cu lumina de Înger, / nu mă lăsa cu mâinilen

frig!” („Bacoviană”). Cu cât setea de
Adevăr de Bine şi de Frumos a poetului
este mai mare, şi suferinţa este pe
măsură: „Doamne, / în ce colţ al sinelui
meu Te-ai ascuns/ de nu Te văd decât
prin durere?” („Fără drept la apel”). Iar
într-o lume care şi-a lepădat reperele,
poetul ridică ochii tot spre cer: „Dă,
Doamne, veacul mai tare/ să-şi bată
răbdarea tobele-n mine,/ căci Adevărul
a fost dat la casare/ şi-nlocuit cu un
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urlet de câine!” („Zbor de cocori”).
Răbdarea, nădejdea, credinţa, iubirea,
dimensiuni majore ale unei vieţi trăite în
Hristos, îşi fac loc în poezia lui Victor
Munteanu, în viaţa lui de fiecare clipă,
iar Creatorul încearcă, prin ele, să
acopere distanţa dintre veşnicie şi omul
de lângă el. Poezia „La umbra crucii” dă
seamă de toate aceste trăiri:
„Singurătatea m-a ocolit prea puţin / şi
tot orb pipăi lumina din lucruri./ Tu, Cel
Ce Ţi-ai prefăcut sângele-n vin,/ de colbul tristeţii fiinţa mi-o scuturi./ Spun,
Doamne, că prea puţin am trăit/ pentru
a păzi mărul din pom:/ de-aceea continuu să rătăcesc hămesit/ pe distanţa
dintre veşnicie şi om!”. Dar împotriva tuturor dezamăgirilor care se revarsă
asupra lui din partea lumii, din partea
semenilor, poetul luptă cu arma iubirii.
„Nu putem fi egali, fiule, decât prin iubire!”, îi mărturiseşte vlăstarului său, iubirea fiind locul tuturor împăcărilor, dar
şi rădăcina din adânc a acestei lumi,
pentru că Dumnezeu din iubire a
zămislit lumile şi din iubire ni L-a trimis
pe singurul Lui Fiu, spre a ne mântui.
Dar, adesea, prins în cavalcada de zi cu
zi, poetul se simte un prizonier al tăcerii,
locuind în cuvântul din care a ieşit, în
muşcătura iubirii de frate, într-o clipă cu
zăvorul la uşă, nefiind în stare decât în
momentele de graţie, de har, să se
dăruiască
în
iubire.
„Doamne,
Doamne,/ tare fără de capăt e mâna pe
care ne-o-ntinzi,/ şi noi tare n-o putem
apuca!” („Şoapte”). Căutare, neodihnă,
nădejde, răbdare, credinţă, iată treptele
scării întru Înalt, pe care le urcă Victor
Munteanu, până la treapta de sus, până
la „Iubirea peste puterea cuvântului”,
până la „adevărul ascuns în rugăciuni
de sfânt” şi la pacea lăuntrică, ce poate
fi câştigată „numai cu lumina din noi”.
După căderea în păcat a
protopărinţilor, lumea este bolnavă, dar
poetul crede că poemul perfect, dacă ar
reuşi cineva să-l scrie, ar vindeca toate
bolile. „Scrierea lui a început odată cu
facerea Omului/ şi continuă până-n ziua
de azi/ şi nimeni n-o poate sfârşi: / nici
Îngerii şi nici Sfinţii Părinţi,/ care sunt lumina vederii, /un mers încontinuu e
căutarea. / Poemul care să te vindece
de moarte/ nu poate fi terminat
niciodată. / Poezia e una cu Dumnezeu:
/ la ea nu se poate ajunge/ fiindcă de
acolo nu mai ai unde pleca!” („Poemul
desăvârşit”).
Din Evanghelia după Ioan ştim că
“Dumnezeu este iubire”, dar Victor
Munteanu conturează imaginea unui
Dumnezeu-Poezie. A unui Dumnezeu,
ne permitem să adăugăm, Care a creat
Universul. Suntem, pare a spune poetul, litere din poezia nesfârşită, din poemul perfect, ce a început să fie scris
odată cu facerea Omului. Iată conturate
uneltele cu care poetul poate, în volumele sale, să schiţeze o cosmologie.
În buna tradiţie a căutării
Adevărului, drumul este, pentru Victor
Munteanu, mai important decât capătul
de drum, iar poetul ni se dezvăluie, şi
prin volumul „Prizonierul tăcerii”, un
călător autentic, nu un rătăcitor, pentru
că cel ce rătăceşte nu şi-a găsit încă
drumul, în timp ce călătorul întru Lumina neînserată a celei de-a opta zi,
aşa cum este şi poetul despre care
scriem, l-a găsit. Dar, deşi a trăit tot ce
i s-a dat să trăiască, el simte că n-a
ajuns şi că nu va ajunge la celălalt mal,
simte că pe Dumnezeu nu-L poate găsi,
până la urmă, în cuvinte, de unde şi
nostalgia de a ieşi din ele. „Am căutat
printre martori un nume / care să
răspundă la cine sunt eu: / marea se
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izbeşte de stâncă în spume / şi nimeni
n-ajunge până la sufletul meu. / Sunt
strigătul sângelui meu răzvrătit / şi talpa
desculţă ce loveşte-n ţepuşă, / sunt
drumul spre Cer mereu ocolit, / Văpaie
şi geamăt, cuţit şi cenuşă” („Broboane
pe frunte”).
Un poet, spunea Nichita Stănescu,
este cu atât mai mare cu cât cel care-l
citeşte nu pe el îl descoperă, ci pe sine
însuşi. Pot spune, cu mâna pe inimă, că
mi-am redescoperit căutările, calea,
citind poemele semnate de Victor
Munteanu şi că poezia lui a născut şi
naşte, în mine, poezie. Iar mai mare
semn ca acesta, semn care să ne arate
că ne aflăm, dincolo de toate premiile şi
distincţiile obţinute, în faţa unui poet
autentic, nu cred că există. Să ne
bucurăm dar, după vorba cronicarului,
că nasc şi în Moldova oameni şi că, în
prag de an nou 2017, Filiala Bacău a
U.S.R. a readus, prin premiul „Scriitorul
Anului 2016”, în atenţia celor ce se
ocupă de literatura română contemporană, dar şi iubitorilor de poezie, un
poet autentic.

Şi după 20 de ani,
tot împreună...
la Radio As
În urmă cu 20 de ani, pe 14
iulie, de Ziua Naţională a Franţei, în
urbea noastră a început să emită
pe calea undelor postul de radio
Radio As. După numai două
decenii, vineri, 14 iulie a.c., foştii şi
actualii apropiaţi ai radioului sucevean, alături de realizatorii de emisiuni radiofonice s-au perindat de-a
lungul zilei la postul Radio As pentru a depăna amintiri şi a ciocni o
cupă de şampanie împreună cu directorul radioului, Teodora Gîlcă.
Ca realizator de emisiune, la rândul
meu am ajuns în studio salutândumi colegii de emisie şi pe unii dintre
oaspeţii marcanţi prezenţi în mijlocul nostru, precum prefectul de
Suceava, Mirela Adomnicăi, consilierul juridic al prefectului, Bogdan
Eugen Filip şi pe purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, jurnalista Magda Axon. Câţiva invitaţi au
luat cuvântul „on the air” sau pe
calea undelor în direct pe 89.9 FM,
în cadrul emisiunii „Popasul de
după amiază” moderată de omul
de radio Ciprian Chira, amintindu-i
aici pe umoristul Constantin Horbovanu, lect.univ.dr. Gina Puică de la
USV şi alţii care au fost prezenţi la
revederea de vineri. Dintre actualii
realizatori de emisiune au mai fost
prezenţi: Vasea Bejinariu, Cornel
Grosaru, Maria Reuţ, Mihai Holovate. Lista colaboratorilor fiind
destul de lungă mă opresc aici
reamintindu-vă că în cei 20 de ani
de emisie la pupitrul de emisie
Radio As s-au produs personalităţi
marcante din lumea culturală şi
politică a urbei noastre şi nu numai.
Ca invenţie epocală de sfârşit de
veac XIX şi început de veac XX, radioul prezent şi astăzi este legat de
triada compusă din Heinrich Hertz,
Guglielmo Marconi şi Samuel
Morse.
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Poezia cu formă fixă este o
rara avis în panoplia literaturii
româneşte de început de mileniu
al III-lea. Nici să nu îndrăznim a
ne mira, deoarece cunoaştem
cauzele. Şi să nu credeţi că ar fi
un refuz doar încorsetarea unor
reguli stricte, aşa cum le-ar impune anumite specii, precum:
sonetul, rondelul, trioletul, gazelul,
distihul. Acestora, asemenea,
specială în arhitectura ei, este şi
„poezia într-un vers” – concentrare lirică, numită de Paul Verlaine – „vers dăruit”. Pe drept
cuvânt, cine-ar îndrăzni egala pe
Ion Pillat, măestritul?! Şi totuşi,
dintre toate, acrostihul pare a
se-nfăţişa mai puţin subtil.
Indiferent cum s-ar numi specia lirică de formă fixă, n-avem a
uita, ea se încadrează în ceea ce
numim – esenţă tare – şi pentru
a-i atinge frumuseţea, artistul se
cuvine dăruit – de la Tatăl Ceresc
– cu „humă fertilă”, conform
aprecierii formulate de „tradiţionalistul” Ion Pillat.
Ei bine, la şcoala ieşană a
sonetiştilor, de la Mihai Codreanu
– spre zilele noastre, printre contemporanii noştri din spaţiul
Moldovei de Mijloc, îmi
permit să-i numesc (în
acest context) pe Emilian
Marcu, Mihai Merticaru şi
Vasile Larco (fie-mi
iertată doar această
strictă nominalizare). Şi
ce coincidenţă (n-am calculat-o defel!): toţi trei
activează
în
cadrul
U.S.R., Filiala Bacău!
În ceea ce-l priveşte
pe distinsul domn Vasile
Larco, în cercul lărgit,
naţional, domnia sa este mult
cunoscut ca epigramist. Dovada?
Numeroasele premii dobândite
de-a lungul anilor. Dacă-i privim,
puţin, CV-ul, remarcăm din cât de
multe asociaţii şi uniuni ale creatorilor literari face parte! Debutul
editorial, în 1994, asemenea, îl
onorează, cu rondeluri, epigrame,
poezie şi proză umoristică.
Recentele volume de versuri:
Cânta un sturz prin ciritei (2016)
şi actualul volum, Rochia de
seară (2017) abordează sonetul
(revenind, cumva, la „dragostea
cea dintâi”, prin prezenţa rondelului). Cât priveşte sonetul însă,
avem a ne aminti că acest tip de
creaţie lirică a sensibilizat şi
sensibilizează pe iubitorii de frumos încă din secolul al XIII-lea,
prea bine ştiind că sonetul este o
inovaţie a şcolii siciliene. Iar
preţuirea noastră se-ndreaptă
spre poetul italian Petrarca (13041374) – cel care a fixat forma
definitivă a sonetului (două
catrene, două terţine, vers endecasilabic, ritm iambic). Şi mai mult
chiar, ne putem lăuda cu faptul
că sonetul românesc păstrează,
cu stricteţe, aceste atribute
renaşcentiste italiene: de la
Gheorghe Asachi (1788-1869) la
Mihai Eminescu (1850-1889); şi
mai departe, până-n secolul al
XX-lea, meritul incontestabil al
promovării acestei frumuseţi stilistice a p a r ţ i n â n d l u i M i h a i
Codreanu (1876-1957).
Observăm poetului Vasile

revistă de atitudine

Larco o viziune personală asupra
structurii volumului Rochia de
mireasă. Fiecare sonet, impecabil construit (conform tipologiei
implantate de la Petrarca cetire!),
este precedat de un motto.
Asemenea, şi rondelurile. Dar nu
un motto oarecare. Ci un catren
tip epigramă, de o fineţe a ironicului, aşa cum îi stă bine unei
asemenea specii literare. Mai
mult chiar, între cele două se
creează o armonie – subtil moralizatoare. Şi-această afinitate
pentru segmentul purităţii fiinţei
umane o remarcăm în creaţii precum: Eroul şi bunul simţ, Rondelul
risipei, Fustangiul etc.
Câtă dreptate are poetul:
„râzând, îndreptăm moravurile”!
De aceea se impun, necontenit:
Săpături şi altoiri. Şi pentru că citatul devine mama-nţelepciunii,
reproducem
doar
motto-ul:
„Zicea un leneş stând pe spate /
Sub păr, chiar dis-de-dimineaţă: /
Ce des cad perele stricate / Şi cât
de rar o… mălăiaţă!”
Lectura fiecărui poem din
prezentul volum devine o
intransigentă lecţie de viaţă. Şi
ceea ce doare profund astăzi,
rămâne lumea satului românesc.
Durere care s-ar cuveni să fie
grabnic vindecată. Poetul Vasile
Larco a r e încredinţare că ar
exista o Şansă rurală. Cum? Simplu. Rostind adevărul: oricât de
dureros ar fi el. De la Fustangiul –
şi până la Emigrantul, de la Turistul amorez şi până la Simţul
măsurii – putem descoperi…
Bunăstrare şi greşeală!
Nu doar umorul ironicomoralizator traversează imaginarul poetic al poetului
Vasile Larco, ci şi alte
segmente de viaţă, care
aduc o notă gravă. În
primul rând, datoria
sfântă faţă de istoria
neamului: Eroii neamului, Istorie furată, Din Bucovina către Bucovina
etc.
Analizând creaţia
lirică a domnului Vasile
Larco vom remarca fără
tăgadă că tonul învăluitor
într-o
mantie
deloc
îngăduitoare faţă de abaterile de
la morala creştină (îndrăznesc a
spune), cultivat cu precădere în
creaţia de sorginte umoristică (la
domnia sa, în speţă, epigrama),
s-a răsfrânt şi asupra sonetului,
precum în Hărţuirea, căreia îi dă
şi un subtitlu, lămuritor: „fabulăsonet”: „În curtea largă şi cu iarbă
deasă / Un ghem de puf o râmă
urmăreşte, / Cu ciocul mic din
când în când loveşte / Pe
anelidul, căruia nu-i pasă. // Iar el,
văzând că puiul nu-l slăbeşte, / Şi
vrând din hărţuială ca să iasă, / Sagită c-o mişcare sinuoasă /
Cătându-şi piatra ce-l adăposteşte. // Dar puiul, din instinct,
vrând să-l înghită, / Se luptă şintr-o clipă nedorită / Ajunge undei prins în lanţ dulăul // Urmând,
vă-nchipuiţi cu toţii, răul. / L-a
înghiţit ca pe un boţ de pâine. /
Morala-i: Nu v-apropiaţi de câine!”
Această exemplificare întăreşte
ideea conform căreia creaţia
poetică este un act raţional, care
se încadrează în ceea ce numim
cultură spirituală, aptă a îndrepta,
pe cât posibil, deşertăciunile, indiferent de hlamida acesteia. Şi
puteţi avea încredere, lectura
acestui volum deschide ochii sufletului – nu numai spre latura
plăcută, spre frumos şi degajare
spirituală, cât mai ales spre
trăinicia unor stări psihice, speciale, – subliniere a faptului că
arta este şi va rămâne o binecuvântare pentru suflet.

O CARTE ESEU DE CRITICĂ NEO-POETICĂ
Ion Prelipcean

Livia Ciupercă

Plăcerea lecturii

Mihai Mateiciuc este
un şevcenkolog prezent cu
numeroase studii, precum
şi cu o altă carte a sa
purtând titlul „Umanismul
Şevcenkean – o probă de
devoţiune pentru condiţia
umană”. Mărturisesc că am
rămas plăcut surprins de
subtitlul cărţii, acela de
„eseu de critică neopoetică”, ceea ce, după
cunoştinţele mele îndreptăţeşte oarecum originalitatea demersului său
eseistic, printre altele,
autorul mărturisndu-mi personal că în tinereţe citise
„Essai de critique indirecte”
a lui Jean Cocteau [Editura
Grasset, anul probabil
1932]. Lucrarea, asupra
căreia încercăm să emitem
câteva judecăţi de valoare,
poartă titlul principal „Pe
urmele cobzarului ucrainean”. Intrând în conţinutul
volumului
desprindem,
drept mărturie, o primă
aluzie neo-poetică la poemul şevcenkean „Gânduri ale mele, gânduri...”
Redăm un scurt fragment
ce se adresează cunoscutului serial de poeme şevcekene „Gânduri, ale mele
gînduri”: „Gânduri, ale tale
gânduri–/ visare, despărţire
/ a omului din tine / de zeu.
// Căci zeii / înfăptuiau cu
gândul. // Tu ai trăit / iluzia
de a putea înfăptui / vântul
libertăţii / cu poeticul gând
/ „Vînt năvalnic, vânt
năvalnic!”
Referitor la „Uman”,
oraş reşedinţă al guberniei
Kiev, aşa cum reiese din
însăşi nota de la subsolul
paginii, amănunt consemnat istoriceşte de către T.
Şevcenko, cităm cele
scrise de Mihai Mateiciuc:
[...] „aici, ca şi Orfeu, /
Cobzarul reuşeşte / numai
păstrându-şi / identitatea
de Cântăreţ. // Diferenţa e
că Orfeu / trece Styxul cântând, / el îşi pierde /
paşaportul de trecere, /
care fusese numai al său...
// Cobzarul cântă / numai
puterea de a inverti / sensul crâncenului eveniment
/ – sentimentele; //
Cobzarul cântă / durerea
dintre / nici-mai-bine / şi
nici-mai-rău:”
Despre
Sărmanul
Pescar al lui T. Şevcenko,
comentând în acelaşi stil
inimitabil autorul notează
pentru posteritate următoarele: ”Pescarul are, / în
aceeaşi măsură, / ştiinţă de
legi / şi de datini. // El
reprezintă / spiritul viu al
Cetăţii virgine / ş i p a ş n i c
t i m i d ă / d i n împărăţia
Mătasea Broaştei.” În continuarea strofei, autorul îl
citează pe T. Şevcenko:
„Pe ochi o sărută - Şi din
ape i-e ruşine - Cu privire
mută - La trup gol ca să se
uite...” Autorul revine, pe
tonul său, scriind în contin-

uare: „În ăst timp, - în chimonou de os, / frigidă,
calcă nisipul / o broască
ţestoasă – // şi a zis
pescarul: „Rude n-am deaproape, / N-am noroc pe
lume – haide / Şi-om trăi în
ape!”. Cu aceste ultime
trei v e r s u r i c e m i s e
p a r a f i memorabile, autorul închide neo-poemul
său. Despre Perebendea,
un personaj fantastic, care
se pricepe să povestească
în stil vesel [în textul autentic al operei şevcenkene
Perebendea având sensul
de cobzar] Mihai Mateiciuc
caligrafiază cu suflet de
eseit: „Ăsta-i Perebendea,
/ are ştiinţă de legi vii / şi
datini inimoase;
// el
reprezintă Spiritul viu / al
Stepei / care îmbătrâneşte
/ prin uscare de sine / şi
moare neştiind / barem cei longevitatea.”
Despre Plopul sau mai exact - despre Plop, ca
o aluzie a lui Şevcenko la
soacra rea, care prin vrăji a
transformat nora în plop,
autorul scrie în termeni
răsfăţaţi de o aleasă interpretare; fără nicio teamă că
va veni cititorul cărţii sale
să îl „fure”, aşa cum am
putea crede din prea mult
resp e c t p e n t r u s c r i s u l
autorului: „Precum cade o

frunză de plop / din prea
multă dragoste de clorofilă,
/ încet, lin, / pentru a nu se
afunda / pierzându-şi visul
dragostei, / pentru a nu se
auzi tăcerea ei [...] // „Tot
aş, încet şi lin [...] // „Graba
dragostei la prima vedere?
/ Este ascunsă... / Iar încetieneala ei este descoperită: / plopul se
îndoaie.” Magistrală mostră
de critică neo-poetică!
Momentele însoţitoare
de mişcările haidamacilor cele care au fost crunt
reprimate
de
armata
polonă, ajutată de trupele
ţariste - şarjând îndeosebi
pe marginea cuceritorului
şi des repetatului vers
şevcenkean
„Cobzarul
cân t ă ş i f r e d o n e a z ă ” ,
a u torul spune despre
Cobzar: „Nu a încercat să
fie / mai bun în faţa
haidamacilor, / încercarea
lui a fost una: / să-şi facă
meseria, / să fie mai bun /
în faţa lui însuşi. // Aceasta
a fost şi singura lui pricepere. / Cobzarul cântă
sau fredonează, / e acelaşi
lucru – / grele de bilanţul
luptei sunt / notele sale, //
tentaţia înălţării unui cântec
/ este ameţitoare când / iei
parte la o mişcare populară
/ de eliberare / dar izbânda
adevărată este / numai
atunci când lupţi singur, /
când nu te sapă din spate /

trupele ţarului. // Cobzarul
cântă şi fredonează – altă
treabă n-are.” Şi unde mai
pui că de fapt ne aflăm
cam la jumătatea cărţii
eseu de critică neo-poetică
a lui Mihai Mateiciuc,
mărturisind că am notat ceam notat eu pe sărite ca o
vrabie având scopul de a
şterge o frontieră... „Al
treilea cântat de cocoşi”
este un semnal ce nu-i
scapă aplicării estetice a
autorului. Acest „al treilea
cântat...” este un semnal
natural şi metaforic. Se
spune
că
Zalizneak,
neaşteptând al treilea cântat al cocoşilor, a aprins
Medvedika, orăşel între
Cihrin şi Zvenohorodika
[potrivit notei lui Taras
Şevcenko]. În textul original, dar şi în traducerea
românească a regretatului
poet Ion Cozmei, se
remarcă numele Iarema.
Iarema!... În text apare termenul „herştu” [ebr.] – auzi
tu! Mihai Mateiciuc neopoetizează în deplin acord
cu sensurile veretelor
marelui poet ucrainean,
supranumit Marele Cobzar:
„Eroul are mai întotdeauna
/ o armă a sa, / dar ceea ce
învinge / este – în cazul de
faţă - / spiritualitatea cântatului de cocoşi. // Iarema
Zalizneak se autodefineşte
/ nu numai prin faptele
sale, / ci şi prin semnale, /
prin cugetul trezit de natura
care / l-a determinat la
fapte.” Înainte de această
concluzie el scrisese:
„Viaţa, / cântec de lebădă /
sau de cocoşi, / melodie ce
ţâşneşte / în răspântia zorilor, / precum tăişul
cuţitului. / În faţa unei
bostănării.” În textul şevcenkean găsim scris: „Cuaceste-gânduri păşea dârz
Iarema, / Frământând în
braţe cuţitul sfinţit.”
Într-adevăr, comentariul autorului acestei cărţi
minunate se situează la
înălţimea originalităţii în interpretare, deci continuă
astfel: „Se bucură oricum
ar fi, / se bucură Iarema /
străin de bucurie...”
Iar într-o altă strofă, tot
el zice – cităm succint:
„Niprul îl pricepe / şi
preschimbă vremea”, şi în
continuare redă o strofă din
textul şevcenkean: „Iar
cocoşii – cucurigu! / Cântăa treia oară. / ”Hei,
Cerkassî!... Doamne sfinte!
/ Fă-mă foc şi pară!”. Minunate versuri şevcenkene
se împletesc în chip unui
estetic şi fericit conclav de
comentarii critice. De exemplu, pe Honta - „la Uman” eseistul îl asociază cu un
„pefect
ascutător
de
soartă”[...]: „Suspinul tatălui
poartă spre zare / amprenta spaţiului / şi timpul
care i-a născu fiii” [...] „Micile flăcărui ale vieţii / scad
încetul cu încetul, / pâlpâie
şi se sting – / se sting ca
nişte lumânărele, / liniştite
şi blânde... În întregime
eseul neo-poetic se constituie într-o viziune proprie,
cea a unui „recviem pentru
o pală de fum” [...]
(Continuare în pag.12)
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„HEIDELBERGUL MUȘATIN”

În felul acesta, se creează
un dialog viu între generații succesive, sub criteriul calitativului
și al afirmării. Prin muzeu,
orizontala calendaristică se
împletește cu verticala afirmării.
Este un imbold pentru seriile
școlare, pentru generațiile de azi
și de mâine, de a se afirma și a
rămâne astfel înscrise în vitrinele muzeului.
Spiritul de ordonare spațiotemporală, ca o caracteristică a
oricărui muzeu, îi determină și
pe adolescenți să-și însușească
această trăsătură.
În același timp, spiritul de
pluralitate al oricărui muzeu
transmite generațiilor dorința de
a conlucra. Trimiterile la
afirmările naționale și internaționale cuprinse printre exponatele muzeului amplifică
mândria de a aparține acestei
școli. Muzeul e ca o hartă
obiectuală despre locul școlii și
localității în cultura și în
civilizația națională, precum și în
cea universală. Nu în ultimul
rând, el reprezintă o istorie vie a
școlii înscrisă în dinamica
așezării
umane
căreia
îi
aparține. A avea un muzeu,
înseamnă a avea atașament față
de valori, certitudine față de profesie și responsabilitate față de
viitor”.
Am reprodus pe larg (dar nu
în totalitate) concepția custodelui
Cornelia Jora despre potențialul
educativ al unui muzeu școlar
deoarece găsim în el, dincolo de
expresia unui înalt profesionalism,
mărturisirea de credință a unui intelectual autentic, a cărui „etică a
responsabilității îi motivează deC. Antoniu și Cornelia Jora

mersurile, ca sferă de acțiune”, așa
cum cerea istoricul Alexandru
Zub, pentru care „a fi intelectual e
un mod de existență în lume, caracterizat prin participare activă la
nevoile acesteia, prin străduința de
a-i lămuri orizontul în sens umanist”. În același sens, ,,intelectualul e mai presus de toate
agentul unei vocații care constă
în capacitatea unei permanente
prospețimi a spiritului, a unei
disponibilități, a unei neașezari
a acestuia”, așa cum observă și
criticul literar Gheorghe Grigurcu.
(vd Constantin Călin, „Cine este
intelectual?” în „Cărțile din ziar”,
vol. I, editura Babel, Bacău 2013,
pp. 547 și urm.). Indiscutabil,
doamna Cornelia Jora este „o
neașezată”. Păstrându-și nealterată prospețimea spiritului și
având o conștiință axiologică nu se
poate deslipi de lumea valorilor în
folosul căreia a activat și
„acționează cu ochii ațintiți spre
ideal, spre valorile supreme:
adevărul, binele, frumosul” și
perfecțiunea. (Vd. Ioan Neacșu,
ibidem). Așa se explică și faptul că,
deși s-a pensionat de mulți ani,
Domnia-Sa vibrează și luminează
în continuare pentru binele școlii
unde ea însăși a fost elevă
(promoția 1970) și în care a revenit
după absolvirea Facultății de
Filologie din Capitală, secția Biblioteconomie, refuzând repartiția pe
care a primit-o la Biblioteca
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Universitară
Centrală
din
București!
Îmi place să cred că, la un moment dat, conducerea școlii va
găsi de cuviință să organizeze în
incinta Muzeului un spațiu muzeistic special dedicat acestei „Monade
Roman - Vodiste” întrucât ea îl
merită cu prisosință. Fără aportul
Domniei Sale acest muzeu, așa
cum este el astăzi, nu ar fi existat
în mod sigur.
La sfârșitul veacului trecut,
,,Casa Hogaș” se afla într-o
avansată stare de degradare.
După mai mult de un secol de
viață, imobilul arăta jalnic, iar
folosirea lui era o adevărată
amenințare pentru cei care
cutezau să-i treacă pragul. Din
păcate, școala nu dispunea de mijloacele financiare necesare pentru
consolidare și renovare. De aceea,
în mod firesc, casa a fost închisă,
iar cenclul literar și documentele
expuse aici și-au găsit adăpost în
clădirea școlii. Au urmat ani de incertitudini și de căutări febrile, dar
potențialii sponsori contactați ridicau neputincioși din umeri. După
mai multe încercări eșuate, bibliotecara școlii, aceeași doamnă
Cornelia Jora, a reușit să-l
convingă pe deputatul Laurențiu
Dan Leoreanu, pe atunci primar al
municipiului Roman, să se implice
în rezolvarea situației. În cele din
urmă, autoritățile locale au reușit
să asigure suma de bani necesară
pentru reconstrucția Casei. ,,În intimitatea mea am visat mereu să
avem un Muzeu al Colegiului
Național ,,Roman-Vodă” care să
depășească statutul unui simplu
centru cultural-educativ. De
aceea, dea lungul anilor am
adunat, fără ca nimeni să știe,
numeroase piese muzeistice (fotografii, scrisori etc) care sunt
expuse astăzi în noua Casă. Așa
a fost posibil ca, la 18 mai 2011,
să redeschidem larg porțile unui
adevărat
Muzeu
,,Calistrat
Hogaș”, veritabilă citatdelă a
cutezanței
intelectuale
și
oglindă a spiritualității promoțiilor anterioare și viitoare ale
Colegiului Național ,,RomanVodă” – pilon de boltă al
educației și culturii în urbea
mușatină”, ne-a mai spus custodele Cornelia Jora.
Într-adevăr, vizitarea Muzeului
este, indiscutabil, emoționantă și
tulburătoare, instructivă și edu-

Cornelia Jora

cativă, sacrosanctă și, în egală
măsură, solemnă. Că așa stau lucrurile o demonstrează, printre altele, și cuvintele scrise de
academicianul Solomon Marcus
în „Cartea de Aur” a Gimnaziului
„Roman-Vodă”: „o mențiune
specială o fac pentru Muzeul
acestui Colegiu, unde istoria sa
este atât de vie, de pregnantă,
încât am avut impresia că o parcurg personal. Este impresionant să vezi câte personalități
s-au ridicat de pe băncile acestei școli. Mulțumesc <<RomanVodă>>. Cu mare drag, Solomon
Marcus, 21 martie 2014”

Breviar revuistic subiectiv
Grigore Codrescu

(Continuare din pag. 2)

* Eminescu
în lectura unui
evreu-român,
B. Fundoianu

R o m â n i a
literară nr. 26/2017
are o idee splendidă:
să-l citim pe poetul
nostru naţional în interpretarea lui B. Fundoianu (n. la Iaşi, 14
noiembrie 1898, fixat în Franţa sub numele de B. Fondane, răpit de Gestapo
împreună cu sora sa Lena şi „gazat” la
Auschwitz de nazişti la 2 octombrie
1944). E limpede că un poet de geniu nu
va putea fi citit şi înţeles în adâncime
decât de un poet autentic, chiar din altă
generaţie: „De câte ori iau cartea lui
Eminescu în mână simt un fior. Îmi pare
că, dintre rândurile din care respiră o
simţire caldă, întrezăresc chipul lui Eminescu, după portretul lui Caragiale: o
figură clasică încadrată de nişte plete
mari, negre, o frunte înaltă şi senină,
nişte ochi mari,... un zâmbet blând şi
adânc melancolic. Cu aerul unui sfânt
tânăr coborât dintr-o veche icoană, un
copil predestinat durerii pe chipul căruia
se vede scrisul unor chinuri viitoare”. Poetul Fundoianu, expresionist marcat bine
de tradiţionalism (Privelişti, 1930), a
văzut în Eminescu, la un moment dat, un
arhetip al spiritualităţii româneşti [...] El,
„Eminescu, nu a fost pentru neamul
românesc un ministru, pentru că miniştrii
sunt pulbere şi Eminescu e unul. Dar nici
neamul n-a venit să-i plângă-n poale
dureri imaginare. El le-a cules din doine
şi din frunze, din crişuri şi din sălcii şi mai
ales din propriul său suflet”.
Într-un articol din Chemarea, an I,
nr. 14/1918, poetul citează din Eminescu
o secvenţă din Glossă („Vremea trece,
vremea vine...”), din Rugăciunea unui
dac („Pe când nu era moarte, nimic nemuritor...”), din Doina („De la Nistru pân’
la Tisa/ Tot românul plânsu-mi-s-a/ Că nu
mai
poate
străbate/
De-atâta
străinătate”... şi „Cine-a îndrăgit străinii/
Mânca-i-ar inima câinii”. Se vede că
marea poeziei este deasupra accidentelor umane şi istorice de oricând.
Ad vitam aeternam!

*Tot transilvănenii se arată...
(România literară, nr. 23/2017)
Căutam de mult o carte care să-mi
dezvăluie personalitatea lui Petru
Poantă, precum şi imaginea oraşului în
care a trăit, poate cel mai frumos din
Transilvania, starea noastră de veghe,
cum scrie memorabil alt ardelean faimos,
academicianul Ioan-Aurel Pop. Declar că
nu întâmplător, ci tocmai pentru faptul că
anul 2018 va marca centenarul Marii
Uniri, dar şi din motive personale, m-am
simţit totdeauna mai aproape de scriitorii
români transilvăneni; cel mai puţin ştiam
imaginea, profilul şi lumea lui Petru
Poantă. Iată că acum, Irina Petraş, distinsa scriitoare şi figură a literaturii actuale, oferă cititorilor ediţia integrală a
scrierilor fostului soţ, Clujul meu, volum
masiv de 438 pagini, care sigur va completa, rotunji şi nuanţa opera istoricului
academician Ioan-Aurel Pop. Irina Petraş
aşază volumele în ordinea cronologică a
perioadelor: Clujul interbelic. Anatomia
unui miracol (2013); Clujul meu. Oameni
şi locuri (2006); Efectul Echinocțiu sau
despre echilibru (2003); Clujul meu. Anii
şapte zeci (2007); Clujul meu. Radiografii
(2011). Editoarea anunţă că, de fapt, Clujul apare ca o ipostază a spiritului şi
spaţiului românesc.
Doamna Irina Petraş declară poematic şi memorabil totodată: „Îmi place,
în fine, şi deplina absenţă a provincialismului, din pasionata istorie pe care
criticul o alcătuieşte urbei de care este
înamorat. Clujeanul are un legitim orgoliu, dar nu are vanităţi. Multiculturalismul oraşului, stilul său aparte şi
dimensiunea europeană nu sunt, în
viziunea lui Petru Poantă, mărci ale
diferenţei minimalizatoare, în raport cu
celelalte colţuri ale românităţii. În chip
semnificativ, cartea se încheie cu o re-

memorare afectivă a Casei Scriitorilor
de la Neptun, autentic simbol al unităţii
literaturii române [...] Clujul meu este, în
cele din urmă, reverenţa pe care unul
dintre intelectualii urbei o aduce locului şi
oamenilor care l-au format”.
*Scriitorul şi cetăţeanul Mircea
Cărtărescu: Orizont, nr. 5, 2017.
Mi s-a părut că revistele literare
transilvănene mai totdeauna l-au prezentat cu deferenţă şi eleganţă pe valahul
Mircea Cărtărescu, a cărui notorietate o
întrece pe a oricui; atât ca poet, dar şi ca
prozator, deşi Nicolae Manolescu i-a calificat ultimul său roman, complex şi
interesant,
dar,
atenţie!
inform.
Scrutându-şi insistent figura, în stil cam
narcisiac, atât în Orbitor, cât şi în paginile
de Jurnal, M.C. a iritat pe unii, a uimit pe
alţii, a stârnit şi admiraţie, dar şi mirare,
mai ales când a fost împins insistent de
autorităţi pe lista aşteptării pentru Nobel,
care e destul de lungă. Adevărul că M.C.
este un scriitor de raftul întâi, cu o mare
forţă creatoare şi largi disponibilităţi stilistice; unele deservicii i le-au făcut, poate,
editorii. Interviul din revista timişoreană
atrage atenţia prin francheţe, prin statura
critică şi energia stilistică. Cristian
Pătrăşconiu e un ziarist cult şi rafinat, iar
întrebările lui demontează şi mecanismele unui laborator de creaţie sofisticat
şi bogat, ca al lui M.C.: Cum alegeţi între
meseria de scriitor şi cea de cetăţean?
Pierzi prieteni când scrii despre politică?
Speciile imediatului îl tonifică sau îl
deprimă pe scriitor? (E vorba de volumul
de tablete Peisaj după isterie). Turnul de
fildeş sau agora? De ce arena publică e
aşa stricată? Ce poate vindeca spaţiul
public? Putem evita forma de mocirlă a
politicii?
M.C. declară că, la fel cu Camus,
lasă opţiunea deschisă. Că la noi politica
„e socotită exclusiv o vacă de muls”;
„Moraliştii sunt mereu detestaţi”; e şi
„suspiciunea de ipocrizie”.
Aferim! zicem noi.
* Taberele scriitoriceşti pe care le
ştie Liviu Ioan Stoiciu
Reformiştii şi oficialii, afirmă în revista ieşeană Expres cultural, nr. 5/2017
(nou-nouţă şi elegantă), Liviu Ioan Stoiciu marchează un nou episod în tribalizarea scriitorimii române. Urât cuvânt
a intrat în circulaţia vieţii literare, dar nu
e vina scriitorului L.I.S., altfel rafinat şi
destul de incomod altădată/ şi acum?!
Noi, condeierii mai de rând, începem
a ne panicá. Ştiam că în tribul
reformiştilor sunt vreo şapte-opt, dintre
care vreo cinci-şase mai răsăriţi. Scriitorul vrâncean, pe care-l ştim puţin de la
Liceul „Emil Botta” şi manifestările din
Bacău şi Focşani, susţine că sunt mai
multe grupări. Mulţi disidenţi faţă de conducerea actuală ar fi în Bucureşti: din
sfera PEN Club, de la săptămânalul online Cultura; ieşenii de la Suplimentul de
cultură, sibienii Zonei Noi, tinerii angajaţi
de către Eugen Simion. În fruntea lor desigur rămân cunoscuţii Cristian Teodorescu, Florin Iaru şi Dan Mircea Cipariu.
Se spune că la Festivalul Internaţional de
Poezie, ediţia a VIII-a de la Bucureşti din
mai a.c., disidenţii U.S.R. au avut un
recital sau un colocviu separat de cei de
la U.S.R., unde o activitate similară a fost
condusă de N. Manolescu. Dl L.I.S. ştie
de o mişcare exclusivistă şi pe la Iaşi; ba
se aude că „nu mai eşti citit” dacă nu eşti
cu reformiştii. Glumind, am spune că sunt
ceva reflexe, dacă e aşa, din mişcările
partidelor politice.
Noi, cei din lumea largă, riscăm o
opinie-sugestie, cu tot respectul faţă de
preşedintele U.S.R., academician şi universitar totodată; asta pentru a-i
„evidenţia” pe reformişti: să se publice,
pentru diferite ediţii de festivaluri şi lecturi
publice, nu lista lui Manolescu, ci alte
„liste”; de pildă lista lui Florin Iaru, sau
lista lui Dan Mircea Cipariu; iar în altă
parte şi în altă zi lista lui Gheorghe Grigurcu, lista lui Ion Pop ori altfel; a lui
Mihai Zamfir, Alex. Ştefănescu.
Toate ar funcţiona ca nişte oglinzi
mirifice, care ar spune totul despre cei
care vor sta în faţa lor; spre comparaţie!
Ce credeţi, Domnilor scriitori?
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ORAȘUL ALB

Va s i l e
Negru
se
apleacă peste
fereastra
vagonului.
Aerul rece îi
izbi fața și
omul
deschise gura ca
și cum s-ar fi sufocat. Înghițea aerul
acela al nimănui și, poate, tocmai
de aceea al său, și încercă să descopere undeva, în depărtare,
clădirile Orașului Alb.
Încercase în diferite moduri să
fie mulțumit de el și de ceilalți, dar,
până acum, nu reușise niciodată
s-o facă. Era în pragul disperării
când un necunoscut se apropiase
de el.
- Prietene, cunosc nefericirea
în care te zbați. Un singur lucru te
poate salva: Orașul Alb.
Negru rămase uimit. Nu-l
văzuse niciodată pe omul acela și
nu-și putea explica de unde-i
cunoaște el viața. Individul păru căi ghicește gândurile:
- Nu te mira. Te urmăresc de
vreme îndelungată.
- Mă urmărești?, întrebă Negru.
- Da, te urmăresc și încă de
foarte mult timp, reluă bărbatul cu
un calm imperturbabil. Aș putea
spune, de pildă, ce ai făcut în ultimul an, cu excepția zilei de miercuri, 16 aprilie, între orele 6 și 24.
Negru începu să fie curios:
- Bine, dar unde lucrezi? Cu ce
te ocupi? Cine ești dumneata?
- Ce fac?, reluă omul. Te
urmăresc. Te urmăresc de aproape
doi ani. Îți știu toate secretele, ți-am
făcut 2764 de fișe și 371 de
informări pe care...
Negru izbucni în râs:
- Asta nu e o ocupație. Din ce
trăiești? Cine te finanțează?
- Consiliul Suprem al Fericiților
din Orașul Alb.
-„Consiliul Fericiților”, murmură
Negru.
Și, imediat, îl străfulgeră un
gând psihanalitic, de esență
Freudiană: „Omul ăsta-i nebun”.
Vru să pășească pe lângă el.
Individul însă îi ghici din nou gândurile și i se așeză înainte. Negru
bănui că individul vrea să îi ceară o
sumă de bani. I se făcu silă. Vârâ
mâna în buzunarul pantalonului și
scoase de acolo o bancnotă de 25
de lei.
- Ia-i, sunt ultimii bani pe care
îi mai am, îi întinse el singura
bancnotă pe care, într-adevăr, o
mai avea.
- Bani?, râse bărbatul. Îmi oferi
bani?
Deveni dintr-o dată serios.
Ridică capacul geamantanului pe
care-l ținuse tot timpul în mâna
stângă și scoase câteva teancuri de
bani.
- Ia-i, sunt pentru tine, spuse
necunoscutul și îi îndesă cu forța în
buzunarele paltonului.
Negru rămase stupefiat. Nu
știa ce să creadă. Din nou însă,
omul îi ghici gândurile:
- Ia-i, nu-ți fie teamă. Nu sunt
nebun și nici hoț. Să mă prezint:
Sunt Inspectorul tău.
- Inspectorul meu? Aiurez?, se
întrebă Negru.
- Nu, nu aiurezi. Dar organismul tău nu va mai rezista decât
câteva zile. Utimele evenimente teau obosit foarte mult. Ești extrem de
stresat. În ultima informare pe care
am facut-o superiorilor, am comunicat starea depresivă în care te afli.
Azi am primit o comunicare
urgentă: „Recrutează-l pe Negru și
trimite-l la noi”!. Uite, citește...
Negru încercă să citească petecul de hârtie pe care i-l întinse ne-
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cunoscutul. Nu reuși să vadă decât
câteva linii.
- Ce-i asta?, întrebă el. Îți bați
joc de mine?
- Deloc. Însă nu ai cum să
înțelegi. E codul nostru secret. L-am
pus la punct în ziua de miercuri 16
aprilie, când am lipsit de aici. Ți-am
spus doar că numai în ziua aceea
nu știu precis ce-ai făcut. Poate e
cazul să afli mai multe. Sunt Inspectorul Verde-Alb. Și să știi că n-are
să-ți meargă.
- Nici măcar nu încerc. Vreau
doar să ajung cât mai repede
acasă.
- Asta în niciun caz. Îmi ceri imposibilul. Trebuie să pleci chiar
acum.
- Să plec? Unde să plec?
- În Orașul – Alb..

*

Trenul înainta vertiginos. În
depărtare se zăreau deja clădirile
Orașului – Alb.
Amintindu-și discuția aceea,
Vasile Negru nu înțelegea cum
reușise Verde – Alb să-l convingă
să plece.
Ajuns la destinație, Negru văzu
un afiș mare: „Tristețea strict
înterzisă!”.
O urmă de neliniște i se
strecură în suflet și Negru începu să
regrete plecarea.
Ar fi vrut să schimbe o vorbă cu
cineva, dar nu zărea țipenie de om.
Se enervă și începu să strige
furios:
- Hei, e cineva pe aici? De ce
vă ascundeți? Hei, nu răspundeți?
Simți că-i e foame, dar își
aduse aminte că inspectorul Verde
– Alb îi luase pachetul cu biscuiți:
De-acum, nu mai ai voie să
mănânci așa ceva, îi spuse el
aruncând biscuiții într-o băltoacă.
Negru se uitase lung la biscuiții
căzuți în noroi și nu spusese nimic.
Neliniștea puse stăpânire pe
el. Un bărbat îmbrăcat în alb apăru
dintr-o dată în fața lui:
- Vasile Negru? Întrebă scurt
bărbatul.
- Da, eu sunt, răspunse evaziv
Negru.
- Ai fost! De acum înainte ești
Galben – Alb. Ține minte numele
ăsta: Galben – Alb. Auzi?
Negru nu avu timp să
răspundă. Necunoscutul îl luă de
braț și îl conduse la o mașină.

- Acasă la dânsul, îi porunci el
șoferului.
După vreo zece minute mașina
opri în fața unei mici vile vopsite în
alb, cu dungi galbene.
- Am ajuns, îi spuse șoferul.
- Ce-i aici?, întrebă Negru.
- Noua ta locuință. Găsești în
ea tot ce-ți trebuie: mobilă albă de
lux, televizor cu telecomandă, baie
din marmură albă, bucătar electronic... – tot ce-și poate dori un om
norocos. Pentru azi, mâncarea o
găsești în frigiderul galben. De
mâine însă, comanzi personal
bucătarului ce anume dorești să
mănânci. Și acum, du-te! Nu uita
însă: la ora 19:00 să fii prezent la
restaurantul Alb Roșu. Se dă un
cocktail în cinstea ta. Nu uita: ora

19:00, restaurantul Alb Roșu. Acolo
va trebui să rostești un cuvânt de
recepție.
- Un cuvânt de recepție?,
murmură Negru.
Nu primi însă niciun răspuns,
căci inspectorul Verde – Alb
dispăruse brusc ca și cum ar fi fost
teleportat.
... Găsi destul de ușor restaurantul. Afară nu răzbătea niciun
zgomot. Încercă să intre, însă
ușierul – șef îl opri:
- Aveți nevoie de un costum
alb. E singura culoare admisă.
Negru încercă să spună ceva,
dar se răzgândi. Își dădu seama că
ar fi fost inutil. Se întoarse acasă și
descoperi într-un șifonier o duzină
de costume albe. Alese unul dintre
ele și reveni la restaurantul Alb –
Roșu.
- Cravata! La un costum alb,
singura cravată admisă la noi e de
culoare roz-roșie.
Negru se enervă, dar portarul i-o luă înainte:
- Altfel nu se poate. Astăzi se
va hotărî noul dumneavoastră
statut. De aceea ați fost convocat.
Până la ora fixată mai sunt nouă
minute. Grăbiți-vă!
Reîntors acasă, Negru alese
cravata cea mai roșie pe care-o
găsi.
Se privi în oglindă și i se făcu
silă de imaginea sa. Nu-și putea explica sentimentul și se enervă și mai
tare. Sparse oglinda cu o singură
lovitură de pumn și se întoarse la
restaurant.
- Sper că totu-i în regulă, nu?
Mai ai și alte ordine să-mi comunici?
- Nu, acum e bine; în ce
privește vestimentația, totul e-n
regulă, îi răspunse portarul. Trebuie
numai să vă schimbați mimica. Dar
asta e simplu și o puteți face aici.
- Să-mi schimb fizionomia?, se
miră Negru. Imposibil. Ar însemna
să nu mai fiu eu.
- Aici nimic nu este imposibil.
Lăsați tristețea afară.
- Să-mi las tristețea afară? Dar
de unde știi dumneata că aș putea
să fiu trist?
- Altfel pentru ce ați fost recrutat? Dar grăbiți-vă. Marele Consiliu
nu așteaptă!
- Nu pot. Ar însemna să-mi
schimb amintirile.
- Nu-i nimic. Lăsați-vă amintirile
afară. Atârnați-le de gardul de visa-vis. Mai e un par liber în partea
stângă.
- Crezi că...?
- Trebuie! Fericirea dumitale
depinde de asta. Și-apoi, nu-i mare
lucru. Așa am început-o și eu.
Haideți!
- Nu, asta nu pot să o fac. Ar
însemna să fug de propriile mele
amintiri...
- Nu fi prost! Îl întrerupse portarul. Haide!
- Nu, asta n-am s-o fac. Nu
vreau!
- Trebuie!
- Nu, pricepi? Nu vreau!
- Trebuie!
-Trebuie? Negru simți deodată
o poftă nebună de râs. Și râse. Un
râs puternic, nestăvilit, omenesc...
În clipa aceea, ușile Marelui
Consiliu se deschiseră și afară se
restogoliră hohotele demențiale ale
Fericiților.
Ajunsese, oare, prea târziu?
Sau, dimpotrivă, mult prea devreme?
Înainte de a păși înăuntru,
Negru apucă să vadă pancarta albă
de pe fundalul scenei unde era
amplasată masa Prezidiului. Pe ea
erau trasate 4 linii orizontale, aproximativ egale ca întindere, a căror
semnificație i-a fost decodată de
către unul dintre ușieri: „Orașul –
Alb. Balul intelectualilor”.

Un poet cu nume de împărat
Ion MACHIDON, poetul cu nume de împărat,
cum l-a numit George
Bălăiţă când l-a debutat în
anul 1975 cu poezii în revista Ateneu, s-a născut la
1 martie 1951, în Satul
Nou, comuna Urecheşti,
judeţul Galaţi. Când avea
doar 13 ani, respectiv în
toamna anului 1964, suferă un grav accident
de electrocutare, fapt ce va duce la schimbarea destinului viitorului scriitor. După 1989,
mai precis în martie 1995, Ion Machidon
înfiinţează la Bucureşti revista, editura şi cenaclul ce poartă denumirea de Amurg Sentimental, la care, în prezent, este director.
Editorial debutează în anul 1992 cu volumul
de poezie Vindecat de singurătate. În anul
1992 devine membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România. Devine și membru
al Uniunii Scriitorilor din România . Este
fondatorul Festivalului de poezie „Mihai Eminescu” ajuns la cea de-a XVII-a ediţie. De
asemenea, a înfiinţat, împreună cu scriitorul
Petruş Andrei, Concursul de creaţie literară
„Vara visurilor mele” ajuns la a XVI-a ediţie.
În anul 2011, cu ocazia împlinirii vârstei de 60
de ani, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti îi
acordă Diplomă de Merit pentru activitatea şi
valoarea operei sale literare.
Nu este o surpriză că Ion Machidon a
publicat cam toate genurile litarare: poezii,
nuvele, povestiri, romane, schiţe, teatru, istorie şi critică literară, interviuri, cugetări etc.,
zestrea lui editorială depăşind 30 de cărţi.
Este inclus în Manualul de Limba şi Literatura
română, pentru clasa a VII-a, apărut la
Grupul Editorial Art, 2002. Cartea Libertatea
gândului de a scrie (Ed. Amurg Sentimental, Bucureşti, 2015), autor Ion Machidon,
cuprinde 688 de pagini, fiind structurată pe
următoarele secţiuni: publicistică, interviuri, note literare, albume, reviste,
almanahuri,
cărţi
de
poezie pentru copii, folclor,
cărţi de poezie. Ea
înseamnă pentru autor un
sfert de veac de literatură
scrisă într-o perioadă când
literatura nu mai este
competitivă şi nu mai
prezintă interes pentru nimeni, cum mărturiseşte autorul pe coperta a
IV-a a cărţii. Emoţionantă, în primele pagini,
dedicaţia adresată soţiei scriitorului, Nadia şi
fiului lor Iulian, scrisă chiar în ziua de 7 ianuarie 2015, ziua Sfântului Ion. Partea de
publicistică cuprinde crezul autorului într-o
viaţă mai bună, lipsită de prejudecăţi pentru
românii de vârste diferite. Iată câteva titluri în
acest sens: Pentru o bucată de pâine,
Cerşetorii din Gara de Nord sau de oriunde
din lumea capitalei, Ţara lui Papură Vodă,
Ţăranul român, Patria la timpul prezent,
Ruşinea neamului de la ei pleacă, În pomul
de Crăciun, Pasărea-Vânt plânge de frig şi
sărăcie etc.
Dintre cei intervievaţi de Ion Machidon
aflăm nume importante de scriitori, politicieni,
actori, cântăreţi de muzică populară, pictori:
Alexandru Andronic, Gabriel Dragnea, Cristian Popovici Petru, Cristodor Cuciureanu,
Marian Haiducu, Cristina Tamaş, Petre
Dinicu, Gheorghe Onea etc. În cuprinsul
cărţii, 350 de pagini sunt atribuite notelor
literare. Cum e şi firesc, Ion Machidon nu
ratează nici o ocazie fără a scrie despre prieteni ori despre opera lor literară. În
adnotările literare făcute descoperim, nu la
modul aleatoriu, oameni de carte despre care
aflăm multe lucruri interesante. Amintim, în
acest sens, câteva nume: Gheorghe Parascan, Vera Hudici, Petru Marinescu, Victor
Munteanu, Valeria Deleanu, Iancu Grama,
Florin Grigoriu, Grigore Hagiu, Marcel
Crihană, Ion Horea, Rodian Drăgoi, Costin
Tichilă, Eugen Barbu, Petruş Andrei, Adrian
Păunescu, Sterian Vicol, Dan Sandu etc. Ion
Machidon mărturiseşte, cu modestie, pe ultima copertă, că această carte poate fi
asemănată cu o Bibliotecă având în vedere
conţinutul variat ce se întinde pe toate
palierele ge n urilor literare. Şi noi, ca şi
autorul, credem că această carte va avea
contribuţia ei la educarea, pe mai departe, a generaţiilor de cititori.

Nicolae Mihai

Constantin (Puiu)
Antoniu
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„În Context Slănic-Moldova”,
punct și de la capăt...

„FACEREA ȘI DEVENIREA JUDEȚULUI BACĂU
ÎN 7 ZILE”

În timp, s-au constatat deficiențe în planificarea,
ponderea
și
aplicarea curriculumului
la decizia școlii, precum
și faptul că, în cele mai
multe cazuri, acesta este
proiectat cu scopul de a
aprofunda unele discipline de învățământ, în dauna extinderii
acestora spre zonele lor de graniță, vizând
identități marginale. Totodată, de cele mai
multe ori, proiectarea curriculumului la decizia școlii este arbitrară, nu este alcătuită
după nevoile de cunoaștere a unor entități
socio-culturale locale. Astfel, nesistematizarea structurală și funcțională a curriculumului local, ca plan de învățământ, care să
le ofere elevilor județului Bacău (în speță,
elevilor Colegiului Tehnic de Comunicații
„Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău) o
perspectivă coerentă asupra cunoașterii
identității spațiului băcăuan specific a dat
naștere ideii de proiect propuse și acceptate,
intitulate: „Facerea și devenirea județului
Bacău în 7 zile”. Proiectul cultural se va
desfășura în perioada 01 septembrie – 31
octombrie 2017 și va fi finanțat prin fonduri
nerambursabile de către Consiliul Județean
Bacău.
Presiunea din ce în ce mai mare a
efectelor globalizării, înțelese ca proces
obiectiv și, într-o măsură, subiectiv, a permis,
printre atâtea altele, dislocarea tinerilor din
spațiul cultural matricial și „locuirea” în
spațiul virtual, un spațiu fără nicio matrice
identitară. Nivelul de civilizaţie este dat de
gradul de cultură şi educaţie. Însă, din
păcate, de multe ori se constată că, pe
măsură ce nivelul de tehnologizare creşte,
nivelul de cultură, respectiv, civilizaţie scade.
În plus, lipsa conştiinţei propriei valori intrinseci provenite din conştientizarea nevoii de
a crea plus-valoare la fondul cultural existent
se acutizează. Pe de altă parte,
transformările produse în societatea
românească în ultimii ani generează necesitatea educării tinerilor nu doar în plan intelectual, moral, religios, ci şi holistic, în plan
cultural. Această necesitate este generată
de: degradarea gustului tinerilor pentru frumosul autentic și valoarea culturală şi o
preferinţă a unora pentru nonvalori; participarea formală, dezinteresată a elevilor la
activităţile şcolare şi o îndepărtare a lor de
instituţia şcolară; rigoarea operaţională
maximă a spaţiului educaţional, fapt ce a
făcut ca şcoala să piardă din vedere latura
afectivă şi frumosul, ca elemente intrinseci
umanului; insensibilitatea elevului la dimensiunea culturală a propriului comportament,
fapt ce poate determina apariţia unor efecte
negative, distructive la nivelul personalităţii,
cum sunt: falsele valori şi modele, agresivitatea verbală şi de comportament, trivialitatea, criminalitatea etc.; tendinţa tinerilor de
a-şi constitui grupuri ce manifestă atitudini
ostile faţă de cultură, familie, şcoală, societate şi care pot fi premise ale delicvenţei juvenile; creşterea ponderii televiziunii şi a
internetului în educaţia tinerilor, care sunt nu
doar instrumente de educare, ci şi mijloace
de manipulare, mesajul transmis fiind selectat după interesele comerciale ale acestora
şi nu după un curriculum şcolar valorizant.
Metoda propusă de acest proiect –
combinarea elementelor de literatură, artă,
istorie, geografie, astronomie, demografie,
lingvistică, religie, pictură, muzică și gastronomie – se înscrie în preocuparea
Colegiului de a căuta moduri originale și ingenioase pentru atragerea elevilor, profesorilor, tinerilor, oamenilor de cultură ai
județului Bacău – beneficiarii direcți – și comunitatea locală și județeană – beneficiarii
indirecți, în activități culturale, practice și
artistice cu scopul de a dezvolta, concretizând principiul holistic, personalitatea
umană.
Educaţia pentru cultură, prin obiectivele
pe care le urmăreşte – formarea
reprezentărilor culturale de bază, sensibilizarea elevilor faţă de elementele identității
culturale, cultivarea capacităţilor de
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apreciere - gustul şi judecata estetică, formarea atitudinii estetice etc, contribuie la formarea personalităţii elevului. Rolul educaţiei
pentru cultură în şcoală este acela de a
asigura posibilitatea elevului de a trece de la
starea de contemplare pasivă sau
indiferenţă, la acţiuni de stimulare a
capacităţilor creatoare şi de implicare a
acestuia în realizarea idealului cultural.
Educaţia pentru cultură solicită de la elevi, în
afară de calităţi intelectuale, etice, morale
etc. şi calităţi estetice, prin care aceştia
apreciază obiectele din jurul lor pe baza unor
valori fundamentale, cum sunt: relevanța
socială, binele, adevărul, frumosul. Elevul
poate avea acces la valoare, mai ales la cea
culturală, dacă se implică în activitate, dacă
manifestă preferinţă pentru a învăţa, a acumula experienţă şi a acţiona în funcţie de
aceasta.
Activitățile proiectului vizează: organizarea activităţilor specifice derulării evenimentelor stabilite pentru fiecare zi în parte,
pentru Concursul județean culinar și Simpozionul județean; achiziţionarea resurselor
necesare derulării în bune condiţii a
activităţilor vizate de proiect; evenimente de
tip conferință de promovare a identităţii geografice, istorice, demografice, lingvistice,
etnografice, culinare, culturale și religioase
a județului Bacău; șezători literare; ateliere
de lucru pentru elevi/ adolescenți, profesori
și meșteri populari; Simpozion și Concurs
județean pentru elevi și profesori etc.
Activitățile organizate evidențiază: promovarea „localismului creator”, regândirea
relației dintre „provincie” (ca entitate
marginală) și „centru”, după modelul, ameliorat, al structurării comunităților culturale
din majoritatea țărilor Uniunii Europene;
asigurarea, la elevi, a unei complementarități, fie și prin perceperea evenimentelor în succesiunea a 7 zile, a ceea ce
învață ei în procesul instructiv-educativ, formal, urmând programa școlară de stat,
bazată pe acumulare de informații (care se
schimbă în permanență) și mai puțin pe formare, pe dinamica realităților, în primul rând,
locale; creşterea consumului cultural în rândul tinerilor prin organizarea şi susţinerea
unor acţiuni cultural-artistice la nivel
județean și trezirea interesului elevilor pentru

beneficiile, încă de actualitate, ale gândirii diacronice, „în succesiune” istorică (raportul
origine – devenire), complementară gândirii
sincronice.
În vederea desfășurării proiectului „Facerea și devenirea județului Bacău în 7
zile”, este favorabil contextul declarării
Bacăului drept capitală a tineretului din
România anului 2017, deoarece una dintre
categoriile grupului-țintă o constituie tinerii/
adolescenții orașului și județului Bacău. Ei
au nevoie să cunoască „pe viu”
personalitățile băcăuane, promovate cu
prilejul proiectului, a creatorilor de valori materiale și spirituale și să comunice cu aceștia,
în vederea perceperii corecte a activității
acestora. De asemenea, prin activitățile
proiectului, vom încerca să diminuăm un
„conflict” major între cele două tipuri de
civilizație contemporană: „Gutenberg”, a
tiparului, a unei ordini în gândire cu o
îndelungată tradiție și cea a „mediului invizibil” și a postgândirii, omniprezentă, creatoare de dependență. Acest „conflict” are
un impact imens asupra școlii, elevilor,
adolescenților, care reușesc cu greu să-și
mai afle o identitate.

Romulus Dan
Busnea

Simona-Andreea Șova

PROIECT CULTURAL LA C. T. C. „N. VASILESCU-KARPEN”:

Au trecut câteva zile de la
încheierea primei ediții a
proiectului
de
rezidență
artistică internațională ,,In
Context”, iar ecourile nu s-au
stins încă și nici nu se vor
stinge, întrucât s-a produs
scânteia, iar flacăra s-a
aprins... Un proiect menit să
revitalizeze stațiunea SlănicMoldova, să salveze și să
repună în circuit „Perla
Moldovei”, un renume binemeritat, de care aceasta s-a
bucurat atâta vreme...
Proiectul ,,În Context Slănic-Moldova”,
primul de acest fel implementat într-o stațiune românească, s-a
desfășurat în perioada
27 iunie - 27 iulie, sub
forma unei rezidențe
artistice la care au fost
invitați șase artiști din
Brazilia, alături de
un curator, Daniel
Kraichete,
director
general al Centrului Creativ
„Porto” din Rio de Janeiro,
Brazilia.
Aceștia au realizat 16
lucrări amplasate în cele mai
neașteptate locuri din stațiune,
inspirate din istoria și geografia
orașului, folosind materiale locale, prin practici estetice diverse, de la sculptură,
fotografie și instalație, până la
performance, artă monumentală și interactivă, realizate cu
implicarea publicului. Tema
principală a rezidenței din
acest an a fost apa, ca sursă și
resursă esențială a vieții, a
biodiversității planetei, a culturii, memoriei și spiritualității
umane, expoziția purtând și un
nume la fel de sugestiv:
„Sursa”. Lucrările artiștilor, intrate în patrimoniul stațiunii,
sunt
unele
de
natură
conceptuală și reprezintă o
șlefuire a direcțiilor filosofice
care stau în spatele căutărilor
și creativității lor. Stațiunea
Slănic-Moldova a fost pentru
ei, timp de o lună, locul în care
au trăit și pe care l-au descoperit dintr-o cu totul altă
perspectivă.
Lucrând
și
interacționând cu oamenii de
aici, din împrejurimi, dar și cu
cei aflați în vizită prin stațiune,
artiștii brazilieni au descoperit
câte ceva din mentalitățile și

particularitățile societății românești, din istoria, tradiția și cultura acestui popor. Invitata
specială a evenimentului a fost
apreciata artistă americană de
origine română, Alexandra Ne-

chita, susținătoare și colaboratoare a proiectului „În Context”.
„După mai mulți ani de
căutări, de umblat prin lume
după artă și pentru artă, ideea,
starea care mi-a încolțit în
minte, dar în primul rând în suflet, a fost aceea de a realiza
un proiect de rezidență
internațională pentru artiști
menit
să
contribuie
la
îmbunătățirea patrimoniului
cultural al stațiunii, al regiunii,
și de ce nu, al întregii țări. Este
un proiect care se vrea parte a
unui fenomen extrem de popular în lumea artei în zilele noastre, la nivel mondial aș spune.
Anual, mii de artiști își dedică
săptămâni sau luni transmutării practicilor creative în
studiouri îndepărtate locurilor
de origine, în zone diferite, cu

geografie diferită, ca să-și rupă
granițele, pentru a se inspira
din locuri mai puțin accesibile.
Acesta este un program prin
care toți artiștii, toți creativii din
lume pot derula activități colaborative cu oameni din alte
locuri și din alte culturi, ceea ce
mie mi se pare minunat și
practic esențial într-o lume a
globalizării, în care spiritul de
comunitate nu mai există, iar
grupurile în care împărtășeam
idei au cam dispărut. Totuși,
pentru că am inventat atât de
mult, pentru că suntem așa de
evoluați, creativitatea nu mai
constă în a inventa ceva nou,
ci în a rearanja idei mai vechi
și a pune laolaltă idei din mai
multe unghiuri. Cred foarte
tare în genul ăsta de program.
Eu am urmat două dintre ele,
unul în Brazilia, acum doi ani,
la Rio de Janeiro. Acolo am
fost pentru o lună și jumătate și
am
lucrat
cu
această
organizație de artă, cu care am
și colaborat pentru proiectul
nostru.
Pentru
mine,
experiența aceea a fost atât de
intensă, atât de înălțătoare,
încât mi-am dat seama că
dacă am posibilitatea să ajut,
să contribui la un astfel de concept, o voi face cu siguranță. Și
iată, visul s-a transformat în realitate”, a spus într-un amplu
interviu acordat postului de radio Smart FM,
artista plastică AlinaGeorgiana Teodorescu, inițiatoarea și
coordonatoarea
proiectului, originară
din
orașul-stațiune
Slănic-Moldova. ,,Am
realizat astfel un
proiect, pe care l-am
preluat ca și structură
din India, de la grupul
de artiști cu care mam împrietenit acolo. Ei fac
această rezidență în nordul
Indiei, Patapur cred că se
numește statul respectiv.
(Continuare în pag. 15 )
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Romanele lui Vintilă Horia în contextul literaturii exilului
Alina Lupeș

Vintilă Horia
deţine un loc
aparte în literatura exilului, fiind
singurul scriitor
din
literatura
română
şi
universală care
a scris romane
în trei limbi:
franceză, spaniolă şi română, si
care a primit cea mai înaltă
distincţie literară: premiul Goncourt
pentru romanul Dumnezeu s-a
născut în exil (1960).
Ca şi Mircea Eliade, nici Vintilă
Horia n-a mai apucat să-şi revadă
ţara, înainte de a trece în lumea
umbrelor. Se stinge din viaţă în
1992, la Madrid, unde este şi înmormântat, fără a mai fi apucat să
revină pe pământul patriei natale.
Ambii romancieri au reuşit să
depăşească trauma dezrădăcinării
generate de ruperea de matca
identitară românească, spaţiu şi
limbă, având şansa consacrării literare în spaţiul de adopţie. Astăzi,
traduși în alte limbi, se bucură de
recunoaştere internaţională. Celor
doi li s-ar putea adăuga şi alte
nume ale exilului, precum Constantin Virgil Gheorghiu, Dumitru
Ţepeneag, Norman Manea, Gabriel
Pleşea, Paul Goma ş.a. Izvorul de
inspiraţie al romanelor lor este, cel
mai adesea, explorarea spaţiului
românesc prin rememorări ale biografiei personale transpuse în
proză, dar şi a spaţiului adoptiv. Din
această cauză, consacrării personale în exil i se adaugă şi o integrare
a culturii române contemporane în
cea occidentală. Reintegrarea lor
în literatura română este cel mai
bun exemplu de interculturalitate, în
măsura în care creaţiile lor relevă
identitatea românească pe care o
reconstituie prin intermediul memoriei afective. Elementele autobiografice se regăsesc în toate
romanele despre exil, care devin
astfel autoficţiuni.
Problematica exilului din romanele
scriitorilor
români
menţionaţi anterior apare la toţi scriitorii exilaţi din Europa sau de pe
alte continente. Un fir invizibil leagă
destine diferite, asemănătoare însă
în esenţa lor umană, tragică:
dezrădăcinare, însingurare, pierderea identităţii, descoperirea
alterităţii, traumă, întoarcerea spre
sine, nevoia de supravieţuire, reconstruirea identităţii fragmentate
etc. Cu toate aceste asemănări,
natura romanelor lor e diferită:
istorică, politică, filozofică, psihologică, iar memoria are un rol
esenţial în recuperarea spaţiului
original, al paradisului pierdut al
copilăriei, în ficţionalizarea trecutului ca act terapeutic şi creator. Recursul acesta la texte, situaţii şi
personalităţi aparţinând trecutului
istoric, face ca romanele lui Vintilă
Horia să poată fi interpretate drept
interogaţii asupra evenimentelor istorice ce au modific a t d e s t i n u l
u n o r p o p o a r e d in Europa. Ele
sunt, totodată, meditaţii profunde
despre alienarea fiinţei umane, despre importanţa creştinismului, dar
şi despre pericolul absolutismului în
genere,
despre
consecinţele
exacerbării unor ideologii totalitare
şi despre primejdia instalării unor
regimuri dictatoriale în perioade de
criză istorică.
Vintilă Horia a plecat definitiv
din România în 1940, iniţial ca
ataşat de presă la Roma, apoi la
Viena unde, în 1944, va fi arestat
de nemţi şi internat într-un lagăr de
prizonieri. Nu bănuia atunci – asemeni personajului său Ovidiu din
Dumnezeu s-a născut în exil – că
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n-o să revină niciodată în patria
natală. Asemenea eroului său exilat
la Tomis, Vintilă Horia va nutri, până
în ultima clipă, speranţa reîntoarcerii în Ithaca. Ceea ce îi
deosebeşte pe cei doi exilaţi este
doar durata exilului: pentru Ovidiu
începând după 8 ani din primul
mileniu al erei creştine (şi sfârşinduse prin deces, după 10 ani, în anul
18, când împlinise 76 de ani), în
timp ce pentru Vintilă Horia exilul va
dura 52 de ani (încheindu-se, tot
prin deces, cu opt ani înainte de
sfârşitul celui de-al doilea mileniu
creştin). Tulburătoare coincidenţă!
Şi unuia şi celuilalt, exilul le-a marcat destinul, în cazul lor fiind vorba
de destine paralele: căci în timp ce
Ovidiu era un intelectual, un scriitor
occidental exilat, din motive politice,
în ţinuturile orientale, Vintilă Horia
era, dimpotrivă, un scriitor din
Răsăritul Europei, exilat din motive
politice, în Occident.
Cert este, de asemenea, că
ambii – atât Publius Ovidius Naso,
cât şi Vintilă Horia – au trăit, după
propriile lor mărturisiri, cu maximă
acuitate drama exilului. Suferinţele
inerente surghiunului îi vor determina pe cei doi să refacă neîncetat,
pe plan spiritual, legăturile cu
pământul străbun, cu meleagurile
natale. De fapt, nici n-a fost nevoie
să le refacă, ci doar să le
conştientizeze, să se încredinţeze
că sunt legaţi de pământul natal
prin fire pe care suferinţa exilului nu
face decât să le întărească. Mai
mult decât atât, în cazul amândurora, distanţa faţă de ţara natală
şi amintirile tinereţii vor face ca,
treptat, imaginea spaţiului originar
să se acopere de aura mitului şi să
treacă astfel în operă, ca simbol al
tărâmului binecuvântat. În sfârşit,
cei doi mari scriitori europeni – între
care se interpune un interval temporal de aproape două milenii – au
lăsat posterităţii valoroase opere
generate şi inspirate de drama
exilului: Tristele şi Ponticele,
aparţinând lui Ovidiu, şi trilogia destinului, avându-l ca autor pe Vintilă
Horia cu volumele Dumnezeu s-a
născut
în
exil,
Cavalerul
resemnării şi Salvarea de
ostrogoţi.
Ideea de a consacra un roman
exilului tomitan al lui Ovidiu i-a venit
scriitorului nostru în 1958, când
peste tot în lume au avut loc
manifestări dedicate aniversării a
două mii de ani de la nașterea poetului latin Publius Ovidius Naso.
Între scriitorul latin din secolul I și
cel român din veacul al XX-lea se
crea o legătură, un fel de relație
supranaturală ce provenea dintr-o
misterioasă asemănare. Parcurgându-i Tristele și Ponticele lui
Ovidiu Naso, Vintilă Horia s-a recunoscut în ele. Astfel s-a născut
această mare carte: Dumnezeu sa născut în exil.
Într-adevăr, Vintilă Horia reconstituie o epocă, valorificând însă,
prin talent și experiențe proprii, dimensiunea inițiatică a exilului.
Ovidiu, poetul care trăise din plin
gloria, recunoașterea, deliciile și
adâncimile marilor iubiri se trezește
într-un spațiu al sălbăticiei, al frigului cumplit, barbariei și al
singurătății insuportabile. În același
timp, este torturat de amintirea
splendorilor și plăcerilor îmbătătoare ale vieții sale de la Roma,
retrăiește dureros iubirea sa pentru
Corina, căreia îi mângâie imaginar
trăsăturile și trupul. Dar tocmai
această penitență îl va conduce
către nebănuitele teritorii spirituale
interioare, către sinele profund,
acolo unde există singura putere.
Sensibilitatea sa de poet îl ajută să

capteze nebănuite sensuri şi mistere ale lumii de la ţărmul Mării
Negre. Într-un spaţiu al suferinţei,
ameninţat de invaziile barbarilor,
capturat de viscol, cu geamătul
mării răscolindu-i fiinţa, Ovidiu se
învinge pe sine, nemurindu-se, scriind Tristele și Ponticele. Romanul
lui Vintilă Horia se raportează în
permanenţă la versurile poetului
latin, în trimiteri precis indicate.
În Dumnezeu s-a născut în
exil, atenţia autorului nu se
concentrează doar pe aventura
iniţiatică a lui Ovidiu, ci pe specificul
naţional al Daciei, propunând o viziune idilică asupra acesteia. Valoarea acestui roman constă şi în
stilul autorului, textura frazei lui
Vintilă Horia fiind una delicată, din
care se desprinde o expresivitate
emotivă. Scris sub formă de jurnal
intim, romanul creează impresia de
autenticitate. Vintilă Horia a reuşit
să facă din Ovidiu un personaj literar care-şi transferă suferinţa
profundă în artă. Iubirea şi religiozitatea sunt teme auxiliare care vin
să susţină ideea pe care romancierul a enunţat-o de mai multe
ori: toate imperiile pier, nu
supravieţuieşte decât imperiul etern
al spiritului. Romanul Cavalerul
resemnării consemnează efortul
domnitorului Ţării Româneşti, Radu
Negru, de a aduna creştinătatea
într-o încercare disperată contra
păgânătăţii. Fireşte, domnitorul
Radu Negru, „cavalerul resemnării”
este un alter-ego al autorului, iar romanul este un semnal de alarmă,
un apel adresat de Vintilă Horia
conducătorilor marilor puteri occidentale din vremea sa care, în
inconştienţa lor, abandonau şi
atunci, ca şi odinioară, popoarele
din estul Europei. Atunci, în a doua
jumătate a veacului XX, mesajul
Cavalerului resemnării era cât se
poate de actual.
În ceea ce priveşte Salvarea
de ostrogoţi, acesta este un rechizitoriu, o denunţare a realităţii
crunte din ţară, unde fărădelegile
comunismului năşteau monştri şi
ucideau adevăratele valori intelectuale. O astfel de victimă este Toma
Singuran, eroul cărţii, intelectual patriot, profesor universitar care va fi
condamnat, mai întâi, la cincisprezece ani de închisoare, iar mai
apoi, după ispăşirea pedepsei, este
exilat în Bărăgan, cu „domiciliul
obligatoriu”, conform practicii uzitate în anii „obsedantului deceniu”
(1948-1964). Izolarea din Bărăgan
echivalează, pentru Toma Singuran, cu un veritabil exil interior.
Ca şi Radu Vodă din Cavalerul
resemnării, la fel, Toma Singuran
din Salvarea de ostrogoţi trebuie
să se resemneze cu statutul de
victimă, realizând că nimănui nu-i
pasă de soarta poporului său.
Drama lui Singuran este încă şi mai
cumplită întrucât se vede încarcerat
în propria ţară, pe care a iubit-o şi
pentru binele căreia a militat, sacrificându-şi anii tinereţii. În destinul lui
Toma Singuran, profesor universitar
ca şi autorul romanului, Vintilă Horia
şi-a imaginat propria soartă în cazul
în care ar fi rămas în ţară. Adică ar
fi înfundat puşcăriile comuniste. Dar
– se consolează autorul – de exil tot
n-ar fi scăpat. Ar fi fost un exil mai
cumplit, în propria ţară şi în propria
conştiinţă, în forul său intim, interior.
Concluzia e una singură: destinul
lui Vintilă Horia a fost să fie exilul.

„eRam”- Ramona Roman-

Din cărțile iubirii

Volumul de debut în poezie al Ramonei
Roman sosește cu începutul acestei veri,
aidoma ploilor laolaltă cu soarele arzător,
tinerește, decis, după perioada lui de incubare în lumea literară. Ramona Roman
activează de câțiva ani în Lira21, este un
membru activ al Serilor Literare de la Atelier,
a publicat în reviste de profil și a citit poezia
sa în cenacluri. “eRam” este un volum
așteptat, este timpul propice să-l citim!
Un titlu romantic, care include prescurtarea
numelui autoarei, redus la un simbol puternic
literar, ramul, cuvântul semnificând viața,
ereditatea, eminescianismul (râul, ramul), un
cuvânt de o sonorizare poetică de excepție.„
eRam” poate fi verb la timpul trecut deci un
existențial indubitabil sau la prezent, este
ram, e ram, un ram din rădăcină cum
spuneam într-o poezie bătrână… Dar
tinerețea Ramonei Roman se distinge în
fiecare poem al acestui volum ales pentru
debutul său liric.
eRam și azi: “la poalele muntelui crud deatâta verde/ privind cum îi flutură frunzele-n
vânt/ prinse-n clame din coajă de stejar/sunt
și azi acolo/ ”
Poezia Ramonei vine din timpul de azi,
tulburat, decadent, măcinat de conflicte, lipsit
de armonie și etică, vine din revolta împotriva
anormalității și poezia pare să poată iniția purificarea, curățirea și scoaterea la lumină a
ceea ce rămâne intact în sufletele oamenilor.
Praf: “mă lepăd de
cuvânt/și tac/ cos
Ramona Roman
cu ață albă/ găurile/
din pledurile îmbâcsite/ de atâtea/ nefapte/ e mult praf/ în
ceștile voastre/”…
e
Este o viziune
R
realistă
asupra
acestor vremuri și
a
deseori verficarea
capătă nu numai
m
accent de pamflet
dar și de manifest
viu.
Ipocriții:
“Știți?/
M-am
săturat de hoți de
buzunare / De fufe
proaste smăcuite cu pomade/ De scârbe, de
gagii cretini si făr' de carte/ I-aș condamna
pe toți la moarte!”
Poezia erotică face pondere în volumul
de față, Ramona descoperindu-se în confesiuni pline de romantism…și nu unul desuet,
nu unul calofil, ci în metafore moderne,
inedite, un reper care dă încredere în perspectiva sa poetică. Universul liric aici este
muzical, delicat cu iubirea, declarativ ritmat
în poeme, unele cu rimă, altele în vers alb.
Suntem: “Ești Raiul meu în flăcări/Ești
miezul nopții mele/ Mi-adii pe piele lacrimi/
Când nopțile ți-s grele/ Și-mi ningi pe sâni
șuvoaie,/ De calde licăriri/ Din tainice
răvașe./Și le rescriem parcă/ La ceas de
seară mut/.”
Discursul devine declamativ și în căutarea
paradisului pierdut, autoarea metaforizează
meditativ, dând impresia de manierizare a
discursului ca în poezia Până în creștet:
“...am fost în paradis/ și nu erai acasă/ revin
desigur astă –seară/ îmi pun pe umeri/steaua
noastră/ și-n păr/ îmi prind nemărginirea/”.
Un ton intimist face farmecul poeziei Ramonei, ton pe care îl glisează pe o imaginație
adeseori mistică, parafrazând mito-poetic dar
cumulându-i ludicul juvenil.
Te urăsc angelic: “Și te urăsc angelic și-s
sătulă/ Să te iubesc doar decodându-ți labirintul./ Dar te urăsc iubindu-te simfonic/ Când
amândoi vom fi un”noi” retoric!/ ”
Concluziv, poetica psihologului Ramona
Roman își deschide drumul scris, rescriiduși viziunea și atitudinea lirică, sub două
semne literare: spontaneitate și acuratețe a
exprimărilor. Călătoria sa poetică și
publicistică abia a început dar își afirmă clar
menirea! am să rescriu: “mi-e gândul
călător!/mi-s pașii siguri, pe umeri/ port povara ta din vremuri/ am să rescriu cărțile iuNotă:
birii/”. Cred că e un drum bun și un start bun
* Horia, Vintilă, Dumnezeu s-a iar noi, prietenii, îi suntem cititori fideli și
născut în exil, Postfață de Daniel- opinenți sinceri Ramonei Roman, în cărțile
Rops. Studiu de Monica Nedelcu, iubirii care vor veni.
Cristina Ștefan
Craiova, Editura „Europa”, 1990.
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Aproape o obsesie
- Vasile Alecsandri

Nu pot explica grija istoricului
literar
pentru
autorul
„Doinelor” şi „Lăcrămioarelor”
decât prin credinţa într-un principiu subînţeles: adevărul. Nici
faptul de a fi concitadin (Al. Piru
s-a născut la 22 aug. 1917 în satul Mărgineni, de
lângă Bacău), nici saturaţia bacoviană (oraşul era
supranumit ca „al lui Bacovia” şi atât), ci datoria de
a se raporta la o dată autentificată arhivistic l-a determinat să ne atenţioneze permanent (lingviştii îi
spun onomatomanie revenirii obsesive în discuţie
a unui cuvânt/subiect) că am comis deja o nedreptate ignorând data reală şi locul de naştere ale lui
Vasile Alecsandri. Am organizat cronologic referirile
reputatului cărturar la acest subiect.
1981. Realizez un interviu cu Al. Piru în ca-binetul său de la Filologia bucureşteană. De foarte
puţină vreme primisem repartiţia guvernamentală la
Şcoala Generală Nr. 19 din Bacău. „Să le spuneţi
celor de acolo că degeaba l-au sărbătorit –
băcăuanii şi mai toată ţara – la 160 de ani de la
naştere. E fals anul 1821! Am scris şi în cartea mea
recentă („Istoria literaturii române de la început până
azi”, Buc., Ed. „Univers”,
1981 – n.m.) despre
asta”. Într-adevăr, la
pagina
84,
sunt
consemnaţi anii 1818 şi
1890 ca limite biografice pentru Vasile
Alecsandri.
1982. La Teatrul
„Bacovia” din Bacău,
este invitatul profesorilor
de română. Eugen
Simion, care-l însoţeşte,
îl caracterizează succint:
„istoricul literar care ştie
tot”. La ieşire, Al. Piru
mă recunoaşte şi... mă
ia la rost: „Ei, am avut
dreptate? Ce-aţi făcut?”
Nu apuc să-i răspund,
dar îmi promit să adâncesc subiectul.
1987. Este sărbătorit, la Liceul Pedagogic
Bacău, la împlinirea a 70 de ani. Întâmplarea a făcut
să fiu lângă el, la „prezidiu”. De data aceasta îi arăt
„Istoria...” lui G. Călinescu, magistrul său, şi mă arăt
mirat de acel 1821 de acolo. „A greşit! N-a apucat
să citească tot!” Îmi dă de înţeles că „Istoria...” lui
este adevărată, drept care scrie pe pagina de gardă:
„Lui Ioan Dănilă amintire prietenească//Al. Piru” (7
iun. 1987).
1991. Sâmbătă, 9 nov., la Librăria „Vasile Alecsandri” (vizavi de Primărie), Doina Ioneţ îşi lansează
volumul de povestiri „O vânătoare ciudată” (Buc.,
Ed. „Ion Creangă”, 1991; ilustraţii de Puiu Manu; lector, Gh. Zarafu). La pagina 4, o însemnare critică de
Al. Piru (datată 24 martie 1989), apreciindu-i autoarei „o remarcabilă intuiţie a sufletului infantil ca şi
a celui matur”. Nici acum nu ştiu dacă vorbele grele
aruncate concitadinilor au fost cauzate sau nu de
conţinutul cărţii, care face apologia locului natal, ori
de numele librăriei în care se oficia intrarea în
literatură a unei noi prozatoare: „Vă rog să încetaţi
odată cu acest cult deşănţat pentru Bacovia, că s-a
făcut destul pentru el! Ocupaţi-vă de Vasile Alecsandri, că şi el tot în Bacău s-a născut şi încă înaintea
lui Bacovia!” (În ziarul „Deşteptarea” din 12 nov.
1991 sunt publicate, în pagina 4, două fotografii de
la eveniment, semnate de Dorin Dodiţă.) E posibil
să fi fost o prelungire a ceea ce a notat în cartea sa
„Surâzătorul Alecsandri” (Buc., Ed. „Minerva”, 1991):
„Poetul însuşi s-a născut, după mitrică, la 14 iunie
1818” (p. 6), iar „locul de naştere al lui Vasile Alecsandri e oraşul Bacău” (p. 7). Cartea nu are bibliografie, ceea ce i-a făcut pe unii cercetători să
conteste valoarea afirmaţiilor.
1993. La inaugurarea Postului de Radio STAR
B (21 iunie) este prezent şi Al. Piru, ca membru al
Consiliului Naţional al Audiovizualului. La Centrul de
Cultură „G. Apostu”, Carmen Luca, redactor, mă
roagă să-i înlesnesc un dialog cu invitatul, care
salută iniţiativa băcăuanilor.
Eu însă mă aleg cu un reproş: în 1990, la
centenarul trecerii în eternitate a lui Vasile Alecsandri, am scris pe placa de marmură de pe faţada
clădirii din strada Alexandru cel Bun/G. Apostu, nr.
3, anul 1821, în loc de 1818. „V-am spus de atâtea
ori! Nu aţi citit cartea mea?” Ba da, dar în conştiinţa
publică, deci şi a băcăuanului, era fixat acel an şi,
ca loc de naştere, undeva spre Munţii Ocnei. Dacă
ar fi trăit (se putea, de vreme ce tatăl lui a atins suta
de ani), s-ar fi bucurat de Alecsandriada” (7-10 iunie
2017, Bacău), care prefaţează Bicentenarul „Vasile
Alecsandri” din 2018. Să ne ajute Dumnezeu!
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Florin Dochia: Produse derivate
Îi spuneam lui
Florin Dochia,
glumind, desigur, când mia oferit cartea
sa de Produse derivate
–Editura
Grinta, ClujNapoca, 2017
–, că primul lucru care mi-a venit
în gând, citindu-i titlul, a fost că,
dacă, la un moment dat al vieții
mele, aș întocmi un fragment de
istorie literară contemporană,
volumul lui și cel al lui Liviu Ioan
Stoiciu, intitulat Substanțe interzise (Tracus Arte, București,
2012), despre care, de asemenea, am scris, le-aș pune într-un
capitol separat, pe care poate l-aș
numi „Chimice”, cu tot riscul
conotațiilor care s-ar putea desprinde! Mai nou, după ce am
scris și despre o carte a poetului
Virgil Panait, Alchimiile morții,
glumind, Florin Dochia preconiza
că voi scrie o carte despre
„Chimie și alchimie literară”!
Acum, privind strict cartea de
față, incipitul ei aduce impresia
de voyerism (la metrou nu e nicio
mansardă, / doar niște tuneluri
goale de sens / prin care te văd
rătăcind / în geaca ta de blugi /
sorbind cafea rece / dintr-un
pahar de carton), însă privirea
celui care explorează realitatea
urmărește, de fapt, un alter ego
ori, dedublându-se, face chiar incursiuni în propriul perimetru
existențial, unde „eroul” este
sinele, iar textul inițial căpătă
statut de preambul al întregului,
fragment dintr-un sui-generis
regat al privirii, fiindcă să locuiești
într-un ochi / este întotdeauna
periculos de plăcut, mai ales că ți
se lipește inima de retină / și nu
mai pleacă de acolo / decât odată
cu lăsarea întunericului. // lăsarea
definitivă a întunericului.
Fiorul sacru este, în subtextul
poeziei lui Florin Dochia din acest
volum, realitatea care mărturisește și recunoaște convingerea
că lumea întreagă este un „produs derivat” al transcendentului,
care i-a dat contur și sens, de
vreme ce întâi vine lumina, / vine
lumina și bezna adoarme…
Ecouri simboliste (o plecare
oarecare), vag minulesciene (cu
sânul tău timid / de maci împurpurat, / pătrunde-vei cel mai ascuns
mister / al unui vis de nimeni tulburat / și-acolo odihni-vei efemer,
/ cu ierburi parfumate peste trup,
/ mirozne rare de alcooluri dulci, /
ca-ntr-un cocon din care n-am să
rup…) sau doar aluzii ușor ironice
traversează, de asemenea,
poezia din volum. Dar și soli-

Mioara Bahna

Ioan Dănilă
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Romică C.
Ghica

tudinea și însingurarea deliberată,
ca forme de salvare dintr-o lume
ale cărei date sunt punctate de
nisip și pulbere, constituie motive
literare a căror sorginte poate fi tot
în simbolism, dar și în atotcuprinzătorul
postmodernism
(sugerat și prin intertextualitate,
spre exemplu în poezia ploua infernal, amintind de atmosfera din
creația lui Nichita Stănescu, iar, în
altă parte, de perspectiva asupra
timpului din creația eminesciană,
însă într-o accepție sui-generis:
când ieri n-a fost / și mâine nu mai
este, / nu căuta un rost, / doar
astăzi e poveste), dar nu numai:
rătăcesc în insula de sticlă, / torn
singurătatea pe mine.
Ceea de nu pot să nu remarc, la nivel prozodic, e faptul că
poetul este tot mai des, față de
volumele precedente, cercetat de
o tentație care îi subliniază drumul, asemenea cocorului din Fenicsiada, vâslind și visând, firesc
spre perfecțiune, și anume
prezența benefică a versului clasic. Îi cores-punde acestei mișcări
din plan formal, la nivelul
conținutului, orientarea gradată
spre interior, acolo unde se
„metabolizează” datele lumii
selecționate de privirea poetului,
pe scoarța cerebrală, unde omida
memoriei strivită sub pas, în mod
obișnuit (în zbor invers, cum
spunea Ion Barbu, într-una dintre
creațiile lui, cea cu care se deschide volumul Joc secund), își
face loc și devine fluture zburând
în versurile celui ce-și expune în
carte universul spiritual, despre
care-i dezvăluie cititorului: cetatea
mea e un adăpost / individual
îmbrăcat în iarbă, / din care se pot
ochi păsările / de pradă… Alteori,
cetatea-i este de abur. Dar, indiferent de care ar fi, într-un câmp
semantic al ei trebuie să trăiască
și o prințesă / regină, iar aici e
sugerată metonimic, fiindcă la fereastra din turn / o eșarfă de fum
amintește de tine…, dar și prin
inerentele trădări pe care le poate
adăposti, sub mantia minciunilor
necesare. Cât privește iubirea,
actanta acesteia este mai
degrabă o absență generatoare
de nostalgie – o ciută înghițită de
câmpia cea vastă ori doar o
revărsare de fluturi –, de vreme
ce, invocând-o, îndrăgostitul îi
spune: tu ești atât de departe, iubito, / încât nici nu exiști – iar eu /
știu că [e] prea târziu / să te mai
pot inventa, însă, dincolo de orice,
el îi mărturisește acestei ființe
spectrale: inima mea te-a închis /
într-un vis. Și-atunci, condițiile
pentru spleen (starea de spleen
este, de altfel, unul dintre laitmotivele volumului, altul fiind me-

Interesul
Făţiş ori mai în surdină,
De prin partide, an de an,
Mulţi renunţă la doctrină
Şi la partid; pentru... ciolan.

Nedumerire
Scopul
scuză mijloacele
Pe locul întâi odată uns,
Trebuie bine să te ţii,
Nu mai contează cum
ai ajuns,
Contează – acum cum
te menţii.

Mă-ntreb, uimit din cale-afară,
(Lucrul mă face
să mă-încrunt)
De ce ţin mulţi, morţiş,
să pară
Mai mult decât ceea
ce sunt?!

Scandalagiul
Când nu-i poliţia să-l vadă,

mento) sunt gata! Iar Verona,
scrisă fără majuscule, devine
șansa ori, dimpotrivă, drama
ratată, într-o falsă amintire din
Verona, într-o călătorie fără întoarcere. Construit alegoric,
spațiul pe care-l traversează, cu
privirea și gândul ori numai cu
gândul, stăpânul lui, cel ce și l-a
configurat, valorifică toposuri ale
medievalității și ale contemporaneității, punând, prin urmare,
laolaltă, mister, neliniști, dar și
transparență, manifestări la
vedere culese din imediatul actual: în beciurile adânci ale cetății
/ unde strigătele condamnaților /
sunt amprente pe ziduri, / amintind de un zvon de război…
O intrinsecă vocație a
spaimei cultivă lumea aceasta pe
care o cutreieră creatorul de frumos, iar prezența eșafodului în
piață este o imagine-etalon,
metonimică, de asemenea, în
context, când singurătatea se
târăște în tine / ca o ceață pe
râu… Explicația unei asemenea
trăiri poate fi eterna conștiință a
dramatismului condiției umane –
temă mereu actuală a artei literare
– încorsetate de destin, pentru că
dincolo de orice zid este un alt zid
(și sunt ziduri de aer, / ziduri de
apă, / ziduri de carne), amintind,
de pildă, cutremurătoarea imagine pe care o descoperă sorescianul Iona, privind burțile
concentrice de pești din care,
pentru a se dezmărgini nu poate
decât să și-o sfâșie pe a sa.
Când
spațiul
destinalcarceral nu este zidul, acesta e
figurat de pereții peșterii. Dar
prezența ludicului nu este, în
consecință, obstrucționată, spre
exemplu, într-o încercare –
imposibilă, de fapt, fiindcă, așa
cum ne învață Mihai Eminescu,
nu pot să mai renviu luminos din
el / Ca pasărea Phoenix… – de
revenire la ingenuitatea, la
inocența vârstei primare: atenție,
se-nchid ușile! / iubito, joacă-te iar
cu păpușile! Tot la fel, altundeva,
clamează sau imploră: sărut-mă!
/ trecutul stă să-nceapă!
Cartea lui Florin Dochia
aduce, așadar, o poezie reflexivă,
care traduce fireștile temeri ale
artistului, accentuate de lumea de
azi, ale cărei produse derivate îi
relevă, fie și parțial, complexitatea, pe fundalul căreia, acesta
își definește statutul de neobosit
căutător al unui univers căruia
să-i fie arhitectul, câtă vreme
recunoaște că dacă am fi avut de
ales, în ce-l privește, nu s-ar fi
rezumat la un tărâm al siguranței,
al armoniei: eu aș fi ales amarul
paradis al incertitudinii, / în care
rozele și-au scos la vedere spinii,
ca premisă a unei arte încărcate
de viață, unde pașii mei ar fi lăsat
/ urme de sânge viu…

(Las' că şi când e nu prea
se bagă)
El face circ – capă şi spadă,
Iar, dacă-i văzut, scapă
cu şpagă.

Guvernanţilor
Bine-ar fi, de s-ar putea,
Să câştige ca şi mine,
Să-aibă şi ei leafa mea
Şi să trăiască ei bine.

Codrul
Era cu romînul frate
La rău şi la bine, - nțeleg.
Azi, lucurile-s schimbate,
Românu-i doar frate vitreg.

revistă de cultură
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Individualizări aleatorii

Daniel Nicolescu

REMEMBER

* N-am putut trece-n uitare, nici măcar o
singură clipă, contribuția adusă la dezvoltarea
culturii și literaturii noastre, de către Dumitru
Radu Popescu.
Scriitor, politician, prozator, dramaturg,
scenarist de film și academician român, din
producțiile sale amintindu-vă doar titlurile:
„Mări sub pustiuri”, „Duios Anastasia trecea”,
„Balul de sâmbătă seară”.

revistă de atitudine

BUSSINES

Mihai Horga

Gheorghe
Ungureanu

Vremea trece, vremea vine... și pentru a
nu fi copleșiți în uitare,
îți propun, dragă cititorule, să ne reamintim, împreună, măcar
câteva dintre numele,
datele și operele de căpătâi ale înaintașilor
Personalitățile timpului și connoștri într-ale creațiilor beletristice românești,
născuți în luna august, a anului de început al temporanii noștri, cel de-al zecelea
volum, cu un titlu voit ambiguu – învieții fiecăruia:
clin să cred – pentru a lăsa câmp
liber interpretărilor, sporește fericit
* Panait Istrati
Scriitor de limbă română și franceză, zestrea editorială, începută în anul
născut la data de 10 august 1884, în Brăila, 2001 cu volumul de factură
decedat la data de 18 aprilie 1935, în didactică Limba și literatura
București, autor al romanelor „Chira Chiralina” română la bacalaureat căruia i-au
și „Ciulinii Bărăganului”, producții ecranizate urmat : G a l e r i a p e r s o n a j e l o r
l i terare în gimnaziu și în liceu,
ulterior sub aceleași denumiri filmice.
Lecturi neconvenționale, Spectacolul
„Istoriei
critice”...
* Alexandru Piru
Profesor de literatură la facultatea de pro- manolesciene, Jurnalul criticului
fil a Universității din București, senator, critic incomod, Marea critică față cu
și istoric literar, membru post-mortem al Aca- valorile lite-rare actuale (2 ediții),
demiei Române, fost asistent, alături de Dinu Imposibila revanșă. Povestire
Pillat, a lui George Călinescu, născut la data memorialistică, Ironicul reflexiv
de 22 august 1917, în comuna Mărgineni, Calistrat Costin. MicromonoBacău, decedat la data de 6 noiembrie 1993, grafie, Lucidul anxios și retractil
în București. Autor al lucrării „Istoria literaturii Ion Tudor Iovian. Micromonoromîne de la origini până la 1830”, a scris, de grafie literară.
Personalitate dinamică, cu o
asemenea, o istorie a literaturii române vechi,
considerată a fi a doua ca valoare după cea pregătire solidă în domeniul pe
interbelică a lui Nicolae Cartojan, precum și care-l ilustrează și pe deasupra un
„Panorama deceniului literar românesc 1940- condei precis și plin de dinamism,
1950”, monografiile critice „Viața și opera lui cu un stil al polemicii de idei, însoțit
G. Ibrăileanu, Liviu Rebreanu, C. Negruzzi, de o blândă ironie, dar de o certă
Ion Eliade Rădulescu”, studiile și comunicările originalitate, profesorul Grigore
științifice realizate în colaborare cu George Codrescu invită la același festin
Călinescu, „Analizele și sintezele critice, spiritual, în prima secvență a volupoezia românească contemporană, valori cla- mului, Personalități ale timpului...
etern precum Titu Maiorescu, Emisice, discursul critic, Eminescu, azi” ș.a.
nescu, I.L.Caragiale, Lucian Blaga,
George Bacovia, Alexandru Piru,
* Horia Lovinescu
Născut la data de 28 august 1917, în Garabet Ibrăileanu, Vasile AlecFălticeni, decedat la data de 16 septembrie sandri, Camil Petrescu, Mihail
1983, în București. Dramaturg contemporan, Sadoveanu, Nichita Stănescu,
recunoscut pentru piesele sale de teatru: „Lu- Herta Müler, Ovidiu Genaru, Radu
mina de la Ulmi”, „Citadela sfărâmată”, Cârneci, Viorel Savin, Nicu Enea
„Oaspetele din faptul serii”, „Hanul de la etc.; în partea a II-a, inspirat dictată
răscruce”, „O întâmplare”, „Surorile Boga”, de pasiunea profesorului pentru
Carte, „Cărțile... ah! cărțile”,
„Moartea unui artist” s.a.
trasează jaloanele unor importante
acte de cultură „comise„ ,în ge* Marin Preda.
Născut la data de 5 august 1922, în neral, de băcăuanii contemporani,
Siliștea-Gumești, județul Teleorman, decedat care au adăugat noi valențe spirila data de 16 mai 1980 în Mogoșoaia. Scriitor, tuale și au fixat Bacăul în rândul
romancier, nuvelist, traducător, politician, di- localităților cu statut de topos spirirector al editurii "Cartea Românească", a fost tual: Victor Mitocaru, autorul cărții
unul dintre fervenții opozanți ai regimului co- O istorie vie a revistei „Ateneu”,
munist, recunoscut îndeosebi după publicarea Dumitru Alistar, lingvist, publicist,
volumului „Cel mai iubit dintre pământeni”. Din romanist și cunoscător al limbilor
opera sa vă mai reamintim romanele: „Întâl- neolatine și autor al unor interenirea din pământuri”,„Moromeții”, „Imposibila sante cursuri de specialitate,
întoarcere”, „Viața ca o pradă”, „Delir”; tradu- George Bălăiță despre a cărui viață
cerile: „Desfășurarea”, „Marele singuratic”, „In- și operă dă seamă Marilena Donea
trusul” ș.a., pe care vă invităm să le în lucrarea George Bălăiță, biobibliografie, Cristina Ștefan, patroana
descoperiți.
Cenaclului literar online „Lira 21”, ai
cărui „poeți se citesc între ei”, un
* Paul Everac.
Dramaturg, născut la data de 23 august binemeritat elogiu adus revistei
1924, decedat la data de 18 octombrie 2011, „Plumb” la împlinirea celor 10 ani
în București. Biografia sa abundă de locuri și de existență ai cărei mentori, Ioan
ipostaze dintre cele mai diferite: Muncitor agri- Prăjișteanu, secondat de D.
col, cantaragiu, contabil, director de casă de Brăneanu primesc o binemeritată
economii, muzeograf, jurisconsult, șef de pro- reverență din partea autorului;
tocol etc. Debutează literar cu o proză scurtă Gheorghe Ungureanu, „propunând
după care se face cunoscut prin piesele de cititorului”, în volumul „Fantasteatru „Poarta”, „Ferestre deschise”, „Explozie magorii nocturne”, „un imaginar
întârziată”, „Ochiul albastru”, „Costache și artistic frecventat în alte vârste liviața interioară”, „Himera”, „Ștafeta nevăzută”, terare, de către autori clasici ori de
„Simple coincidențe”, „Don Juan din Grădina către interbelici (Creangă, M.
Icoanei”, „Camera de alături”, „Paharul cu Sadoveanu, Vasile Voiculescu și
sifon”, „Baletul electronic”, „A cincea lebădă”, alții)” și, nu în ultimul rând,
„Ordinatorul”, „Beția Sfântă”, „Balonul”, „Însemnările profesorului Lucian
„Cartea lui Ioviță”, „Un fluture pe lampă”, Boia despre români” (De ce este
„Viața e ca un vagon”, „Piatră la rinichi”, volu- România altfel?), deși Grigore
mul de „Poeme discursive” etc.
EPIGRAME

După marea demolare,
O afacere de soi
Ar fi – plăci indicatoare
Cu ,,Aici am lucrat noi”

Codrescu, de data aceasta, nu mai
respectă criteriul relației istoricului
Lucian Boia cu Bacăul sau cu zona
Moldovei.
Autorul
Personalităților...
afirmă în finalul cronicii că unele titluri sunt amenințătoare! Precum
Mai sunt românii o națiune?.
„Adevărul e că românii aveau
nevoie de o oglindă necruțătoare,
dar nu și de încă o nedreptate!”
af i r m ă p e d r e p t c u v â n t G .
Codrescu.
Ceea ce mi se pare demn de
relevat în cronica literară la Istoria literaturii române pe înțelesul
celor care citesc, de N.
Manolescu, este atitudinea profesorului Codrescu față de sistemul
de referință practicat de academician. „Eludarea unor scriitori – poeți
sau prozatori – de pe la noi sau de
mai departe nu ni se pare
justificată: Ion Tudor Iovian, Ovidiu
Genaru, I. D. Sârbu, Virgil Ierunca,
Nicolae Steinhardt” ș.a. Grigore
Codrescu este la curent cu autorii
și cărțile lor, precum și cu
publicațiile apărute pe toate meleagurile patriei, selectându-le pe
cele care aduc plusvaloare
culturală și estetică precum: poetul
sătmărean Aurel Pop, cu volumul
Taina căderilor în care „califică
trist și necruțător un fenomen pe
care îl percepe zilnic cu durere și
relativă neputință căderea cuvântului și căderea poetului”; Olimpiu
Nușfelean, care ne învață cum Să
furi raiul cu ajutorul cuvântului
(titlu cu sugestii religioase); Octogenarul din Argeș, Horia Zilieru, de-

venit ieșean prin adopție, cu
Astralia, opera poetică. Autorul
Personalităților...
devine
o
instanță critică în momentul în care
înregistrează cu ritmicitate evenimentele de actualitate din domeniul
literaturii și artei contemporane locale. El constată că Marius Manta,
cunoscut ca un important cronicar
al romanului contemporan, ni se
înfățișează, surprinzător și ca poet
pe o tematică mai rară, cea a
comunicării dintre tată și fiu în
cartea Tată și fiu: momente;
Gheorghe Ungureanu, autorul
volumului Fantasmagorii nocturne, un talentat povestitor la care
oralitatea stilului este pregnantă;
Ostaticul Umbrariei, de Ion Fercu,
un roman modern ce folosește ca
pretext motivul umbrei, utilizând cu
precădere „modalități și tehnici parodice”; Ion Dinvale în Imperialii
fluturi „realizează o poezie
caracterizată prin rigoare, armonie,
sobrietate”, fără a se lăsa ispitit de
experimentele moderniste aflate în
NEDUMERIRE
Eşti în opoziţie
Dar, ai o … poziţie
Ajuns la putere
N-ai nici o părere…
DORINȚĂ
Măcar cât timp mai trăim
Vrem, de gropi să ne ferim

vogă; Cu poeta româno-britanică
Mariana Zavati Gardner ne privim
cu subiectivitate în Oglinda cu
vise, subintitulată Vise la minut,
situată de unii comentatori în preajma postmodernismului. Dar comentatorul Grigore Codrescu nu
crede că autoarea „a abandonat
metafora”. Autorul oferă opinii pertinente despre cartea Măriuca în
fața tuturor posibilităților, de
Carmen Voisei, considerând-o una
„seducătoare pentru prietenii
Măriucăi” și în care cuvântul și
imaginea comunică laolaltă. Scriitoarea, atunci când se inspiră din
realitatea universului celor mici, are
în vedere nu numai nivelul de accesibilitate al copiilor, fatalmente
redus, ci și realizarea din
perspectivă estetică a lumii lor
spirituale. Pentru că literatura pentru/despre copii nu are doar o
menire funcțională, ci și estetică:
„Credem că datele personale ale
scriitoarei (...) o îndrituiau pentru a
scoate încă o carte în care lirismul
stilului, emoția peripețiilor eroilor și
farmecul plasticii descrise ori
așezate sub forma graficii, să
exercite seducția copiilor care
citesc, precum și a adulților care îi
protejează”.
În continuare profesorul are o
privire evaluativă pozitivă asupra
unor cărți ale colegilor de
generație: Gheorghe Drăgan,
Emilian Marcu și Liviu Chiscop.
Analizând romanul lui Doru
Kalmuski, Spre vest prin nord est
(Afacerea Chardonnay), atrage
atenția că notorietatea autorului
nu este pe măsura creației sale. În
articolul de final al secvenței a II-a,
Lumea literară băcăuană „peste
mode și timp”, criticul literar Grigore
Codrescu devine„ incomod” și pune
sub lupă masivul volum Bacăul
literar, de regretatul profesor
Eugen Budău. După ce detec t e a z ă o s e r i e d e m e r i t e , autorul cărții Imposibila revanșă
constată, cu oarece regret, că
Eugen Budău „așază pe lângă cei
vreo 300 de creatori de literatură și
un număr de autori de cărți,...
scrieri întrutotul notabile, dar fără
legătură cu ideea anunțată în titlul
cărții”. Iar în partea a III-a, Din
cronica vremurilor noastre, prin
textele Cartea Morților – pomelnicul elitei, demonstrează, dacă
mai era nevoie, că Imposibila
revanșă, o carte de memorii în
care pe criticul literar Codrescu îl
aflăm și în pagini de beletristică,
este posibilă. Cronica literară
dedicată acestei cărți este u n
o m a g i u a d u s m i i l o r de intelectuali dispăruți în Gulagul românesc, pentru vina de a-și iubi patria
și a nu împărtăși ideologia
comunistă atee și antiromânească.
Atitudinea liberală a profesorului Codrescu poate fi decodată în
cronicile Trei cavaleri români ai anticomunismului: Pleșu, Liiceanu,
Patapievici și Mircea Cancicov –
liberalul autentic. Alte texte care
se citesc cu interes (Carmen Mihalache: Magia amintirii, Maria Cantacuzino – Enescu: Amintirile
unei prințese moldave, Spiru
Haret la Jubileul Colegiului
Național, Călătorie literară în
Dublin) întregesc o lucrare care
aduce o perspectivă luminoasă
asupra personalității complexe a
intelectualului Grigore Codrescu.
Cum putem, fiindcă la moarte
Tot de-o groapă avem parte…
AVERTIZARE
Gaz pe foc, se mai turna
Atunci când gaz se găsea
Dar, de când gazul lipseşte
E mai rău: focul mocneşte…
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OBIŞNUITA ZI DE MARŢI
Răcoarea dimineţii îl făcu pe Orson
să se ghemuiască sub pătură. În zadar
însă, odată ce primele crîmpeie de gînduri îşi croiseră drum, somnul fugea,
leneş, lăsînd loc realităţii din jur.
Mirosul umed, amestecat cu un iz
de bălegar şi pîine prăjită.
Deci trebuie sa fi trecut de 7, gîndi
Orson, o să întîrzii la lucru dacă nu sar
din pat in 5 minute. Azi sînt în sectorul
8, Grig şi Alex vin şi ei, azi e rîndul lui
să aducă cafele…la dracu’…cafelele şi
o scurtă durere îl încercă în lobul frontal.
Orson se căi imediat folosind o formulă
standard şi durerea dispăru.
Bicicleta îl aştepta cuminte în
spatele casei, azi era o zi senină şi
pămîntul reavăn emana prospeţime.
”Binecuvîntată fie Gaia”, îi trecu prin cap
şi ţîşni în trafic. Îi trebui mai mult de
jumătate de oră să evite cu dibăcie
roiurile de biciclişti grăbiţi, mai multe
trăsuri şi două ambulanţe care traversau Podul Reveria, aşa că ajunse la fix
pe Str. Roşie, în sectorul 8, unde era
desemnat să lucreze.
Aleşii erau deja acolo, cu semnele
lor fosforescente luminîndu-le frunţile şi
împărţeau oamenii în echipe. Orson iuţi
pasul, nu voia să lucreze fără Alex şi
Grig, azi nu prea avea chef de mutre
noi.
- Hei,tu, ăla cu căciula verde! se
auzi strigat. Alesul îi făcu semn să
treacă în grupul pentru salubritate,
unde, ceva mai în spate, zări scăfîrlia
roşcată a lui Grig. Orson îşi zise că nui rău pentru o zi de marţi, să cureţe
bălegar de pe străzi împreuna cu amicul
său, care avea un dar inepuizabil de a
menţine moralul ridicat celor din jur, în
parte arătîndu-şi faţa haioasă şi, mai
apoi, prin glumele care-i ieşeau din gură
la fel de natural precum fumul pe nări.
Pe nesimţite, ajunseră în dreptul
spitalului Carson, unde aveau mai mult
de lucru. Fără să vrea, Orson îşi aminti
cum arătau spitalele în urmă cu 20 de
ani, înainte de Marea Schimbare, cînd
ajunsese aici ca pacient, cu o iritaţie
neplăcută. Doctorii erau grăbiţi şi agitaţi,
aşteptase vreo 2 ore înainte să-l bage
cineva în seamă, iar cînd, în sfîrşit,
apăru o asistentă care-l luă scurt: ”Ceai păţit tinere?”
Orson nu ştia ce păţise, dar era
sigur că era alergic, aşa că se alese cu
o injecţie şi o reţetă pentru un unguent.
Acum, marele spital devenise o
uriaşă uzină de reparat persoanele ghinioniste care suferiseră diverse accidente, prin metode care de cele mai
multe ori depăşeau puterea de
înţelegere a doctorilor şi cu o aparatură
demnă de scrierile SF ale clasicilor.
Asta pentru că bolile dispăruseră,
cancerul era doar o amintire urîtă.
Bătrînii de 90 de ani care
prinseseră Schimbarea erau mai vioi ca
la 50 şi nu dădeau semne de
îmbătrînire, singurele dureri ţi le provocai singur, gîndind neadecvat sau
nedemn pentru o fiinţă evoluata. Orson
ştia ceea ce multă lume bănuia mai mult
sau mai puţin. Era practic imposibil să
primeşti ceva atît de nepreţuit, ca
sănătatea şi viaţa lungă, fără să dai
nimic în schimb. Intuiţia îi spunea că,
undeva acolo, neobservat, palpita un
mister ce va fi dezlegat cîndva, dar nu
în timpul vieţii lui, oricît ar fi fost de
lungă.
- Orson, adu găleţile alea! se auzi
vocea lui Grig din adîncurile unui subsol. Se grăbi într-acolo, smuls din
reverie, cînd surprinse privirile unui Ales
care se afla prin zonă. Semnul crucii
care-i lumina întreaga figură, descoperi
un rictus ciudat. Orson grăbi pasul şi se
hotărî să nu mai cadă în visare tot restul
zilei.
Grig îl găsise pe Alex şi acum se
apropiau agale dinspre subsolurile de la
Carson. Orson le făcu semn cu mîna şi
băieţii o luară la stînga, spre micul petec
verde unde îşi luau prînzul. Era locul lor
preferat şi, pînă acum, nu-i deranjase
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nimeni, nici măcar Aleşii, care se făceau
nevăzuţi timp de 30 de minute.
- Ce faci, fra, te-ai spetit, nu glumă,
rîse Alex, fixînd urmele roşii din palmele
lui Orson.
- Ale naibii găleţi, răspunse şi un
rictus aproape imperceptibil îi traversă
faţa.
- Cine vrea arpacaş cu soia?,
întrebă Grig plictisit.
- Nimeni, răspunseră ceilalţi doi,
mai am ceva din porţia de vită, continuă
Orson, cu o undă de satisfacţie în voce.
Dacă vrei, o împărţim.
- Yeah, făcu Grig, mă las greu de
vechile obiceiuri, parcă văd că ies din
nou luna viitoare cu un I.E. sub limită şi
mă trimit ăştia o săptămînă la cîmp.
- Mai bine decît la nenorocitele
astea de gunoaie, răbufni Orson, care
prefera oricînd aerul curat şi mirosul de
pămînt răvăşit.
- Aş face schimb cu tine, făcu
Orson, dar Mona mă bate la cap să
merg cu ea la doctorul de fertilizări. A
răsturnat cerul şi pămîntul pentru o programare.
- Am auzit că Ruth a reuşit, zise
Alex. E vedeta cartierului, toţi se întrec
s-o ajute, aproape că nu mai face nimic
de una singură.
- Da, rînji Orson, mestecînd încîntat
muşchiuleţul condimentat, asta e o nebunie, cu tot progresul ăsta în medicină,
cum de se chinuie femeile să rămînă
însărcinate? Ce talent au doctorii să
ocolească un răspuns direct…nu
înţeleg.
- Mă întreb de ce nu ne reprimă
complet instinctul de procreare, zise
Grig visător. În definitiv, nu ştie nimeni
care va fi durata de viaţă, dar e clar că
nu murim vreo două-trei sute de ani,
poate şi mai mult, dacă mă uit la bunicămea, care zburdă ca o tinerică şi are

105, iar cei ca noi, de 40, abia terminăm
şcoala şi ne gîndim să ne facem prietene. Aşa că, în vreo sută de ani ne
trezim că nu mai încăpem pe Gaia!
- Dacă ne facem treaba şi o
însănătoşim, poate încăpem, articulă
Alex sătul. Am auzit că Rob merge la
Astrofizică şi cercetări spaţiale. Poate
plecam de aici, într-o bună zi.
- Eu nu vreau să plec, replică Grig
îmbufnat. Îmi place aici, chiar dacă fac
munca de jos. Nu mă văd fîţîindu-mă
într-un costum spaţial, pe o planetă
proaspat terraformată şi colcăind de
viruşi ciudaţi.
Zgomotul lin, ca un tors de pisică,
al vehiculului Aleşilor, întrerupse pauza
şi cei trei prieteni se despărţiră. Orson
se precipită spre punctul lui de lucru.
Peste cîteva ore, Grig venea să-l ia
pentru Şcoala de Seara şi, mai tîrziu, o
s-o vadă pe Mona; cu gîndul ăsta putea
să facă faţă restului zilei.
În ultima vreme, Orson observase
că se putea gîndi la întîmplările din viaţa
lui care se succedaseră Schimbării, fără
ca durerile atroce să-l mai împiedice.
Asta poate pentru că, aşa cum învăţase
de douăzeci de ani încoace la Şcoala
de Seara, abordarea lui nu mai era
aceeaşi, nu mai privea în urmă cu mînie
şi resentimente. Îi era oricum greu să
accepte tot ce se întîmplase cu familia
lui, chiar dacă nu erau singurii care
trecuseră
prin
tragedii.
Lipsa

singularităţii nu-l încălzea prea mult.
Lyndon Kolarov fusese unul din cei
437 de miliardari declaraţi din Momentul
Schimbării. Mesajul celui Preaînalt fusese transmis identic atît lor, cît şi celor
nedeclaraţi, la fel ca si celor cîteva zeci
de mii de milionari de pe tot globul, instantaneu şi fără nici o chichiţă
lingvistică, telepatic şi concis. Marile
averi vor fi redistribuite pentru nevoile
urgente, Gaia, planeta mamă, trebuie
salvată, poluarea este interzisă începînd cu acel moment şi orice gînd
negativ care ne traversează minţile se
soldează cu durere fizică.
Orson va avea nevoie de
nenumărate şedinţe cu Alesul de la psihiatrie ca să uite ţipetele şi urletele sinistre din acele zile de coşmar. Şi dacă
asta ar fi fost cea mai mare problemă,
poate că Orson ar fi trecut mai uşor
peste acel moment, dar tatăl său, Lyndon Kolarov, nu suportase durerea şi nu
mai putuse fi salvat.
Mama lui era în viaţă, dar o vedea
rar, şi, deşi sănătoasă şi în putere, ca
toţi cei de vîrsta ei, se lupta cu depresia
şi lipsa unui scop. Orson îşi amintea ce
greu se despărţise de Lamborghini-ul lui
preferat, primit la aniversarea de 18 ani,
cadou de la părinţii săi.
Costase 2 milioane de dolari şi era
exact ce-şi dorise, şi, deşi era veche, nu
plănuia s-o schimbe.
Acum, după 20 de ani de mers pe
bicicletă sau călare, nu mai conta prea
mult, un mic fior îi străbatea sufletul cînd
trecea pe lîngă giganticul cimitir de
maşini din cartierul 5, dar îl alunga cu o
scurtă formulă mistică învăţată la
şcoală.
Podul Reveria era aglomerat,
Orson se strecură grăbit printre biciclişti
şi ajunse în locul de unde se vedea cel
mai bine panorama oraşului, la ora
aceasta din zi. Podul Grand, primul care
traversa Dunărea, era străbătut de cai,
unii purtau călăreţi, alţii trăgeau trăsuri
ultrauşoare, coamele lor străluceau în
lumina blîndă a soarelui.
Orson se gîndi că ultimele veri
fuseseră mai blînde, canicula dădea
semne că e în curs de a ceda. Poate că
Aleşii au dreptate, cum au avut de
fiecare dată pînă acum, poate că
însănătoşirea Gaiei a început deja şi
clima îşi revine, catastrofele care ar
urma topirii gheţarilor ar rămîne simple
scenarii horror, ne-am răscumpăra în
sfîrşit greşelile făcute în două secole de
poluare frenetică.
Ar merita, după toate la cîte au
renunţat oamenii de două decenii încoace, maşini, avioane, frigidere ieftine
pe freon şi altele de care abia îşi mai
amintea. Sunetul telefonului îi întrerupse gîndurile.
Era Mona, care spunea că intîrzie
în seara asta, marţea merge la sere şi
lucrurile se precipită spre final, dar vine
neapărat, s-o aştepte. Orson nici nu
avea altceva în plan, de fapt s-o aştepte
pe Mona era îndeletnicirea lui favorită,
aşa că îl sună pe Grig, să iasă mai
tîrziu, după şcoală, pe o terasa la pingpong.
Seara de marţi trecu fără ca nimic
neobişnuit să se întîmple.
La şcoală, cei doi prieteni ascultară
cuminţi glasul monoton al Alesului care
dizerta pe tema rescrierii codurilor genetice ale protozoarelor de clasa A,
pauza, laboratorul de fizică, care-i
plăcea cel mai mult lui Orson, unde au
făcut un cocteil de bosoni Higgs
acceleraţi pînă la 2c şi puşi apoi să se
ciocnească într-un big-bang miniatural.
Apoi terasa şi acasă, unde îl aştepta
Mona. O obişnuită zi de marţi, încheiată
în pat, alături de iubita lui. Înainte să fie
învăluit în ceaţa somnului, lui Orson îi
mai trecură prin minte cimitirul de
maşini, de unde Lamborghiniul lui
scîncea chinuit de povara tonelor care
îl striveau, speranţa firavă a Monei că
de data asta tratamentul de fertilizare va
reuşi, Ruth şi norocul ei, cîteva lătrături
de cîini şi apoi pacea…

Camelia Grama

(Continuare din pag. 5)

O CARTE ESEU
DE CRITICĂ
NEO-POETICĂ
„Va călători / într-un fumfără-sfârşit? / Fumule, încotro?
– / se-ntrebă Epilogul [evident
că-i vorba de epilogul textului
original]. Acest neo-poem se
încheie într-o notă de reflecţie
deosebită: „A continua la infinit
un recviem / fără o evidentă
măreţie, / înseamnă a purta în
tine însuţi / impulsul – sublimul
drumului / şi sentimentul de
dezastru / resimţit pe viu, / în
cazul unei opriri.”
În continuarea cărţii, verva
interpretativă se materializează
prin „O victorie a la Pyrrus”...
Pyrrus, în acestă variantă,
căutând să ne sugereze a fi de
fapt un titlu de onoare [ironică]
pe care autorul îl doreşte scris
pe fruntea reuşitului poemului
şevcenkean „Marele Beci”.
Zice M.M.: „Lucrurile merg
rău / când duşmanii Ucrainei
sapă / şi îşi vorbesc în şoaptă, /
dar nici pe jumătate / atât de rău
pentru ei / ca atunci când
„sapă”. În astă vreme aceeaşi
concluzie s-a desprins din
versurile şev-cenkiene, moment
ce concluzi-onează [simptomatic] finalul poemului din originalul operei comentate de
M.M.: „Doar un mic beci la
Subotiv / Muscalii-l surpară! /
Dar, oricum, beciul cel mare /
Încă nu-l aflară.”
În „Note despre Katerina”
M..M., făcând referire la viitorul
fetei sprâncenate care n-a ascultat de părinţi şi s-a
îndrăgostit de un muscal,
rămânând cu un copil-urmaş,
părăsită, notează: „Comentarii
critice – / adiţionale, dacă
există: // Avertismentul poetului
/ a constituit un mare succes, /
dar audienţa fetelor / a constituit
un eşec sprâncenat.” Un
amănunt: notele [despre Katerina] au fost scrise lui Andreevici Jucovski – poet şi
traducător rus, unul dintre întemeitorii romantismului rusesc.
A luat parte activ la organizarea răscumpărării lui Taras
Şevce n k o d i n r o b i e . Î n
a mintirea zilei răscumpărării –
22 aprilie 1838 – T. Şevcenko ia dedicat poemul Katerina.
În sfârşit, „Maria”, un neopoem al autorului, poartă la
rându-i subtilul „notă reînnoită la
poem; despre o înţelepciune de
viaţă”. Mihai Mateiciuc scrie:
„Numai prin dăruire de sine /
dragostea Mariei „ia seama” – /
„ascultă” umanizând / cele
sacre. // Iubirea Mariei lui
Şevcenko – / poemul de câte ori
renaşte – / divinizează / toate
cele câte-s lumeşti / în Palestina
Galileei” Facem menţiune că
„Ascultă” – în textul original
este utilizat un termen slavon,
cu sensul „ascultă”, „ia seama”.
Ca o încununare a acestor considerente M..M. concluzionează: „Totul poate fi nimicit, /
redus la pulbere şi ţărână /
afară de / înţelepciunea eroică
a simbolicului nume.”
Aşadar, se poate vorbi mult
şi bine despre acest o carte
eseu de critică neo-poetică
ind i r e c t ă ,
acompaniat
„Pe
strunele
cobzarului
ucrainean”... Avem bucuroşi
parte de o lucrare de referinţă,
scrisă cu talent şi dăruire de
un adânc cunoscător al operei
şevcenkiene.
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Dac-am fi avut răbdare până-n
noiembrie 2018 (ce an important pentru
români !) l-am fi sărbătorit pe autor pentru
împlinirea unei jumătăți de veac de la debutul său literar, cu proză, în cotidianul
„Zori noi”, devenit între timp „Crai nou”. Și
astăzi a ajuns la cea de-a șaptesprezecea
carte.
Profesiunea sa de asistent medical în
localitatea Izvoarele Sucevei, sat pierdut
în codrii Bucovinei, i-a prilejuit autorului un
contact permanent cu locuitorii acestei
așezări străvechi bucovinene. Și-așa,
bătând din poartă-n poartă, stând de
vorbă cu oamenii locurilor, de la țâncul
care abia începe să vorbească și până la
nonagenari, și nu numai, neobositul
călător a aflat de toate bucuriile și
necazurile lor, de împlinirile de care se
bucură întreaga comunitate
Străbătând, mai mult cu piciorul,
satele care compun comuna, urcând
munți și coborând văi, a avut prilejul să
cunoască foarte bine , în toată splendoarea lui și peisajul mirific în care sunt
așezate aceste sate, ba chiar și
sălbătăciunile care mai sălășluiesc pe
acele meleaguri. Cine nu mă crede să
vină la Izoarele Sucevei și să-l admire !
Fiind un om al muntelui, nu este un
tip prea vorbăreț. Îi place ca, atunci când
îți spune zece cuvinte, tu să înțelegi o mie.
Tocmai de aceea prozele sale sunt scurte,
condensate. Pagina lui de carte o citești
ca pe o fotografie, care-ți spune, vorba
cuiva „ o mie de cuvinte când o admiri.”
După ce-a fost în orașul sfânt din
Munții Pirinei și la Lourdes, l-a învrednicit
bunul Dumnzeu și-a călătorit și la Mormântul Părintelui Arsenie Boca. Din acest
pelerinaj a rezultat și cartea la care fac
referire, tipărită de o editură numită „Christian”, un nume care spune multe unui
credincios.
Cartea se deschide, spun că-n mod
fericit, cu Icoana Maicii Domnului, pe care
autorul ei, Părintele Arsenie Boca, o
numește „Crinul neamului românesc”. De
remarcat că volumul este tipărit în alb și
negru, după cum este și normal. Doar din
interiorul cărții și de pe coperta a patra,
dintr-o mică fotografie color
ne zâmbește fericit autorul,
care se află în mijlocul
credincioșilor ,care așteaptă
cuminți să le vină rândul
să
viziteze
mormântul
Părintelui Arsenie Boca.
Cartea este ilustrată,
nici nu se putea altfel, cu
crochiuri foarte sugestive, în
concordanță cu subiectul
cărții, de maestrul Vasile
Hutopilă, pictor profesionst
huțul, localnic, după cum ne
arată cu mare mândrie autorul. Volumul se deschide
cu un motto preluat dintr-o
emisiune a unui post de televiziune:„Calea la Mormîntul
Părintelui Arsenie Boca este
drumul spre Dumnezeu.”(13
august 2016).
Urmează o pagină foarte sugestivă:
un crochiu care-l prezintă pe autor, susțin
eu, la masa de scris, pe care se află o
călimară cu cerneală ,un condei și trei
cărți. Mă așteptam să fie pe masă toate
cele 17 volume scrise de autor până
acum. Se continuă cu un extras din
„Cartea de învățături a Părintelui Arsenie
Boca” și cu portretul acestuia, pe pagina
următoare.
Spre aducere-aminte și fixarea în
memoria cititorilor, autorul ne prezintă o
notiță biografică a eroului său, reproducând și o fotografie a părintelui, care se
află la Mănăstirea Prislop.
Drumul parcurs de la plecarea din
Câmpulung Moldovenesc până la Prislop
și înapoi are un farmec deosebit. Din
păcate, la dus s-a mers numai noaptea și
n-au putut vedea nimic. Dar s-au revanșat
la întoarcere când au sorbit din
frumusețile de basm ale locurilor pe care
le-au străbătut și când s-au oprit la
distanțe respectabile pentru diferite
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ajustări sau, pur și simplu, pentru a se integra în natură. Încolo au mers cu
speranța în suflet de-a li se îndeplini o
singură dorință: „De-a săruta crucea de la
locul de veci al Părintelui Arsenie Boca,
de-a ne atinge de ea veșmintele personale aduse și de a ne spune păsurile prin
rugăciunile rostite în gând pe cărarea
destul de lată, suind ușor spre Mormântul
Sfântului Ardealului, deoarece Părintele
ne va face cu har ceresc minuni, pentru
cei ce cred în el, în marile necazuri și
cumplite suferințe, tămăduindu-i și după
urcarea lui la Cer”, mărturisește autorul în
cartea sa. Am mai reținut din mărturisirile
autorului: „Ah, în acele momemnte
(mergând spre mormânt) emoțiile m-au invadat, fără putința de-a le stăvili !” Este o
mărturisire care ne spune foarte multe despre credința autorului în minunile pe care
le înfăptuiește Părintele Arsenie Boca.
Cu haru-i deosebit, autorul descrie
ținuturile pe care le străbat, dar constată
și starea destul de precară a ultimilor km
ai drumului până la Mănăstirea Prislop.
Povestește cu lux de amănunte încolonarea spre Sfântul Mormânt, ajungerea la el, atingerea și sărutarea crucii
de la căpătâiul Sfântului Ardealului și
coborârea spre microbuz. Restul excursiei
a fost ceva normal, banal chiar. Dar am
aflat totul despre cele petrecute pe drumul
de întoarcere. Minunea s-a înfăptuit acolo,
la Mănăs t i r e a P r i s l o p . C u m a s p u s
autorul, dacă pe drumul dus spre Prislop
toți erau reținuți și precocupați, pe cel de
întoarcere parcă s-au luminat.
Autorul mai face un lucru excelent: pe
trei pagini ne prezintă câteva din minunile
și viziunile Părintelui Arsenie Boca. Ele au
fost reținute și din relatările făcute de
călugării aflați la fața locului și care-au stat
de vorbă cu vizitatorii. Sunt mărturii făcute
de oameni credincioși, deci trebuie să le
acordăm atenția necesară. Și-apoi este
bine să le cunoaștem din relatările celor
care le-au trăit și cunoscut.
Parcă pentru a întări cele scrise,
autorul reproduce și relatarea făcută la un
post TV, în una din dimineți, când un reporter a povestit care era în acea zi atmosfera din preajma
mormântului Părintelui
Arsenie
Boca
la
Mănăstirea
Prislop:
„Odată sosită cu bine la
prislop, miimea credincioșilor, ca prin minune,
și-a dat întâlnirre cu
peisajul de poveste
întrevăzut între fulgii de
nea fluturând blând și
liniștit
în
spațiul
divinității.”
Tocmai pentru cele
arătate mai sus, vă recomand cu căldură să vă
aplecați
și
asupra
paginilor acestei cărți,
mai ales dacă ați mai
citit din cărțile acestui
om deosebit, veșnic
scormonitor al realităților
noastre, mare iubitor de natură și, mai
ales, de oamenii cu care s-a înfrățit de-a
lungul deceniilor în care a vegheat la
sănătatea lor. Și, ce este mai important,
sunt sigur că, după ce veți închide
această carte și încă n-ați făcut un pelerinaj la Mormântul Preotului Arsenie Boca,
vă veți hotărî să-l faceți. Și bine veți proceda. Aveți încredere în cele arătate de
maestrul Decebal, căci n-a înflorit nimic
pentru că și eu am avut norocul să-l
vizitez de două ori și parcă m-aș mai
duce.
Îi urez domnului Alexandru Decebal
Seul multă sănătate și putere de muncă
pentru a ne mai împărtăși din cele ce știe,
face și observă, căci are un ochi foarte
bun.
Nu pot încheia fără să mulțumesc și
să felicit editura pentru straiele frumoase
și adecvate în care-a îmbrăcat această
carte, cum a realizat-o și în ce condiții
grafice deosebite.

Prof. Gh. Dolinski

Constantin
Vorniceasa

Pelerinajul

Despre relativitatea adevărului
s-a scris mult încă din antichitate,
logicienii megarici fiind imbatabili
în arta argumentării, dar cu
adevărat savant în domeniul
gândirii logice s-a impus Aristotel.
Cugetătorii Eladei au predat
ștafeta latinilor după ce Imperiul
Roman a înglobat și teritoriul lor.
De fapt, filozoful Heraclit spusese
că realitatea este fluidă, că nu ne
putem scălda de două ori în
aceeași apă a unui râu. În evul
mediu școlile teologice l-au ținut
la loc de cinste pe Aristotel care
spusese că universul este pus în
mișcare de o entitate eternă și
omnipotentă care stă nemișcată.
Teologii considerau că l-a anticipat pe Dumnezeu. Într-adevăr
scolastica a cultivat logica
formală întemeind pe ea adevărul
care se fonda pe Scriptură.
Dogmaticii au frânat dezvoltarea gândirii critice și a întemeierii adevărului pe experiment
științific. Paralel cu evoluția culturii mirobolante europene de
sorginte elină în India își disputau
adevărul filozofic și religios unele
școli conduse de înțelepți liberi. Ei
aveau norocul de a nu fi prigoniți
de călugări inchizitori, puteau
polemiza relaxat în umbra templelor. Adevărul unic impus cu sila
de Inchiziție a stopat timp de un
mileniu normala evoluție a
gândirii umane, i-a timorat pe
savanți iar europenii au fost
păgubiți într-un mod barbar de
aflarea adevărului. Și în perimetrul lumii musulmane adevărul
a fost căutat cu fervoare dar
prevederile din Coran trebuiau să
fie cu mare grijă ocolite. Pericolul
atingerii de dogma Coranului era
letal. De fapt în acele secole
adevărul unic religios coincidea
cu cel politic oficial.Această realitate nocivă a împiedicat dezvoltarea liberă a explorării
realității sociale și deci a înlăturat
adevărul din fașă. Blaise Pascal,
savant și eseist sclipitor spusese
că ceea ce este adevăr dincoace
de Pirinei este fals dincolo de ei.
Ca savant a avut merite indiscutabile în matematică iar ca filozof era sceptic. Om de cultură de
anvergură europeană, convertit la
catolicismul rigid, el a scăpat de
interogatoriu. Cerberii cu crucifix
atârnat de gât nu l-au deranjat,
ceea ce era pentru alți savanți ai
timpului un motiv de încurajare.
S-a pus problema dublului
adevăr, cel revelat valabil în discursul teologic și cel dovedit experimental agreat de lumea laică.
În epoca modernă cele două
tipuri de adevăr au conviețuit relativ pașnic. Clerul a continuat demersul lui mistic, încetând a mai
teroriza intelectualii liberi. În
lumea musulmană și acum are
prioritate adevărul coranic. Din
mitologia vechiului testament
aflăm că omul a fost creat pur și
simplu din voința unui zeu tutelar
în lumea iudaică. Ne referim la
Iehova și se cade să respectăm
credința populației de cult
mozaic. Acel adevăr mitologic nu
ne obligă să-l recunoaștem
necondiționat. Dacă vom afirma
că adevărul biblic a apărut într-un
context cultural specific oriental,
astăzi este perimat. Zicând că Biblia este o istorie romanțată, pe
alocuri cu episoade eroice, a

vechilor iudei, considerăm că am
spus adevărul. Ei însă vor obiecta
că este o scriere sacră. Sincer
vorbind adevărul reprezintă o
nevoie a minții omenești de
cunoaștere a realității și deci nu
poate fi socotit imuabil, fiind un
proces evolutiv. Astăzi nimeni nu
mai are autoritatea supremă în
impunerea adevărului cu forța semenilor care gândesc altfel.
Considerăm că nevoia de adevăr
a apărut în viața omului odată cu
vorbirea. Cine interzice semenilor
să rostească adevărul în care ei
cred le răpește libertatea și îi
aduce la stadiul de animale. Cei
care sunt obsedați de adevărul
unic, adică dictatorii și teologii
dogmatici fac un rău incomensurabil lumii. Nu putem lua în serios
afirmația unor vizionari care
pretind că în timpul somnului li sa revelat adevărul pe care trebuie
sa-l admită întreaga lume.
Această comunicare onirică nu
poate fi verificată. Pe acel profet
care clamează că el este privilegiat fiindcă i se comunică
adevărul din alte zone celeste
putem să-l ascultăm din politețe
dar nu avem obligația să-l și credem. Fiecare om visează ceea ce
îl obsedează. Mendeleev mărturisea că i-a apărut în vis tabloul
elementelor chimice. Asta fiindcă
era preocupat de multă vreme să
le ordoneze. Isaac Newton relata
că a descoperit legea atracţiei
universale gândindu-se mereu la
ea. În ultimii ani celebrul astrofizician rus Kardașev Nicolai a
propus o clasificare a civilizațiilor
posibile în univers funcție de amploare și nivelul de dezvoltare
tehnologică. Civilizația de gradul
I exploatează energia unei planete. Omenirea intră în această
categorie. Civilizația care poate
exploata energia unui sistem
solar este superioară celei anterioare. Civilizația care valorifică
tehnologic o galaxie, atinge
apogeul evoluției. În acest fel sar explica faptul că unii semeni își
imaginează că primesc informații
în stare onirică de la entități superioare plasate în regiuni extrem
de depărtate de noi. Acele
distanțe fabuloase pot fi învinse
doar prin telepatie. Omenirea
încă se află în stadiul modest al
adolescenței. Este posibil ca oamenii inspirați să aibă acces la
adevăruri pe care cineva ascuns
nouă le transmite. Adevărul este
plural,adică nu are caracter
monolitic și prin urmare nimeni nu
este îndrituit să ne impună
credința lui.
Dacă afirm că primul nostru
strămoș pe care îl recunoaștem
este homo erectus, cred că am
spus un adevăr ce pare altora improbabil.
Dar eu consider calitatea de
biped permanent definitorie pentru om. Abia mai târziu în evoluție
apare inteligența tehnică și comunicarea verbală cu valențe sociale. Dacă am un criteriu
limpede spus am și șansa de a fi
rostit un adevăr discutabil pentru
alții dar salutar pentru mine.
Așadar fiecare om este îndreptățit
să enunțe adevărul cu argumente
pertinente, dar fără a impune
celorlalți să-l urmeze automat.În
Istorie și adevăr, filozoful Paul
Ricoeur întreprinde o analiză
interesantă a adevărului istoric cu
cele două fațete, obiectiv și
subiectiv. El extrage un sens din
succesiunea evenimentelor, dar
în viziune creștină. Analizează
violența, angoasa, munca dândule o explicație inedită, credibilă.
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veştmântul judecăţii de apoi
s-a dichisit văpaia
cu fuste largi de gheaţă
iar ziua îşi replănuieşte luminarea
strecurându-şi trupul
în veştmântul beznei hoaţă
mondene flori de toamnă
îşi scutură tristeţea
în peisajul brumărit
precum măria sa minciuna
se-ncolăceşte pe adevărul travestit
mor stelele de boala
fugii printre galaxii
precum se-avântă-n dans
sfârşelnic cărăbuşii
exaltaţi de lira lui Orfeu
din dragoste pentru lumină
dând aripii eternitatea morţii
drept trofeu
şi domnul frig
ieşit la promenadă
rigid
apatic şi greoi
dă ordine de luptă
ca într-un veritabil şi cumplit
război
mobilizate-n mare grabă
se-aştern zăpezile
cu grija albului peste gunoi
e vremea minţii înturnate
din exil
şi sus la judecata de apoi
vorbesc în limbi nedesluşite
păcatele ce îşi făcură cuib în noi.

trăieşte
tu
dăruit cu sănătatea răsuflării
la care morţii nu fac rând
trăieşte-te în toată carnea ta
nu te lăsa minţit
de lacrima de popă
că domolit necazul nu-i
în faţa hăului
ce-şi joacă hora-n moarte
când devenite bumerang
cuvintele-ţi vor fi întoarse
fă-ţi scut din aşteptare
şi nu mai da crezare
regretelor acrite cu miere unse
să nu crezi niciodată
în mimata milă
nici chiar în cea a celui
ce se dă smerit
căci are chip de schingiuită
această deghizată milă
iar...
dacă-ţi va veni de ducă
şi după dâra păsării
în zbor
te vei lua
itinerarul tău
va fi apocaliptic...
tu
dăruit cu sănătatea răsuflării
urmează calea roşului din sânge
trăieşte-te în toată carnea ta.

călătorie...
cu luna-n băţ
şi soarele pe umăr
hălăduiesc prin viaţă
dau foc la rele
apoi cinez la masa tinereţii
cu un mănunchi de stele
dau vorbelor parfum
de pe-nălţimile plăcerii
şi iau peste picior
seriozităţile tembele
înot în ape-nvolburate
fac râs de-naltul val
şi calc pe piept
pe doamna moarte
trag răul
fără remuşcări pe roată
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şi-arunc precum îmbrăcămintea
foilor de ceapă
nimicul ce-ar dori
să îmi pătrundă-n ceafă
accept să fiu şi-nvingător
şi-nvins
în lumea asta hămesită
de glorie
de bani
şi de războaie
şi-ntr-un final...
aglomerat şi ostenit
renunţ la tot ce este fast
şi mă lipsesc deliberat
de toate
călătorind prin carul mare
dezbrăcat de fals.
cioburi
luând de creştet dimineaţa
dădu cu ziua de pământ
şi-nsângerata zi
în poala nopţii strânsă
se renăscu din cioburi
în câmpia frunţii.

altă lumină
cineva aruncă într-un târziu
piatra
călărind lumina
şi cărăbuşul orbit
se strivi
într-un atentat de nefotosinteză
sus de streaşina cerului
se agăţă în sughiţuri mozartiene
turmentate
după care se prăbuşi
într-o altă lumină.

să ne iubim
iubita mea cu ochi venin
să ne iubim sub baldachin
şi pătrunzând în peştera
neexplorată
să uit de mamă şi de tată
abandonând bagajul cu
prejudecăţi
gândind orgasmele fatale
să te cuprind de după coapse
să-ţi depărtezi mirificele
umblătoare
să ne iubim îmbălsămându-ne-n
culoare
culcaţi apoi lipiţi şi transpiraţi
să inventariem plăcerile nebune
din porii epidermici de nesăturaţi
iubita mea cu sânul ţuguiat
te-aş săruta pân’ la muşcat
să se-mpletească limbile-n sărut
să te excit şi iar să te sărut
să călăresc pe abdomenul tău
precum în stepă caii
să urle-n tine fiecare măruntaie
să-şi facă cruci vecinii
când te-or vedea cu vânătaie
venind sfârşită fără vlagă
din câmpul de bătaie.

gândire bahică
se-aude domnul vânt
cu păr vâlvoi
ca sunetul gâlceavă din cimpoi
se aciuează toamna pe la noi
se primenesc copacii-n ploi
ne năpădiră strugurii-n butoi
şi în tandem cu-nsângerate
hălci barbare
înfipte la respect între frigare
îşi face vinul guler în pocale
se ciorchinesc chiolhanuri
mai mult decât rebele
pe săptămâni mahmur tembele
orbecăie beţivii printre stele
se ostoieşte truda anului cu vin
gâdeşte lumea bahico-divin.

în contumacie
ce sentiment bazaconit
se desenau singure pajişti de sex
totul mirosea a facere
sânii pocneau de roşu
pântecul rotunjea scâncete
şi atunci m-au condamnat
în contumacie din vina
de a iubi.

Emil Ariton

Impresii de lectură*

Mărturisesc, cu sinceră gratitudine, că
această carte, citită cu plăcere şi interes, m-a
determinat să reflectez cu emoţie asupra „meandrelor tranziţiei” pe care le-am trăit cu câţiva
ani înainte de perioadele evocate de autoare.
M-am întrebat dacă îmi pot permite să comentez
o carte, un autor, neavând exerciţiul
Prin ţinuturi
scrisului
ca un literat, care poate exprima ideile
iberice
analizate cu profunzimea profesionistului. Un
argument pentru mine ar fi că această
Cineva se încumetă să străbată
permanentă tranziţie m-a afectat din
ţinuturi iberice, uliţe şi străduţe
adolescenţă, până la maturitate şi durează în
cu serpentine,
continuare.
parcuri şi rezervaţii exotice.
Am urmărit, în capitolele acestei cărţi, cum
a
receptat
problematica esenţială a
Prea liber explorator ca Ulise sau acelor ani, autoarea
pe care i-a traversat cu curaj şi a
Vasco da Gama, pare să fie
ajuns la concluzia că întâmplările neprevăzute,
extaziat, fericit,împătimit de-un
unele mai puţin bune, ne dau forţa de a merge
periplu sud-vestic,
înainte. Confesiunea profesoarei de limba şi litede-un pelerinaj enigmatic.
ratura română stârneşte interesul atât al celor
care le-au trăit, cât şi pentru generaţiile de elevi,
Silit să-şi improvizeze refugiul
cărora, de la catedră, le-a recomandat permaînlăuntrul unei clopotniţe,
nent să nu uite cât de important este rolul cărţii,
când s-a stârnit o caricatură
bază a culturii generale, chiar dacă astăzi telede ploaie,
viziunea, tableta tind să înlocuiască plăcerea de
s-a bucurat recunoscător
a citi şi de a înţelege problemele esenţiale.
providenţei de încetarea
Autoarea menţionează, cu îngrijorare, că anuimprevizibilei tulburări.
mite ştiri „bombă” afectează emoţional și
provoacă exprimarea într-o limbă vulgară şi cu
Pe malul Atlanticului
expresii nepotrivite. Cu sensibilitate se referă la
întâlneşte o şatră,
anii tinereţii, prieteniile, pasiunile cu iubirile şi
şi într-o luncă a râului Tagus,
vârstei de aur, când totul părea posibil,
o altă comunitate iberică de ţigani visele
realizabil.
ce se-nţelegeau de minune
Amintirile din zisa epoca de aur, condiţiile
în graiul cel dulce al lui Cervantes. de viaţă
modeste pentru studenţi sunt evocate
Ei nu erau amatori de migraţii şi
subliniind realităţile, care erau într-o
furtişaguri precum romii
permanentă confruntare şi totuşi ne dădeam
din alte ţări.
seama de esenţa şi existenţa valorilor.
Alături de autoare am trăit și eu momente
În noaptea în care a poposit
de
frumuseţe
oferind elevilor întâlniri
pe un dâmb, i-a fost dat să viseze cu personalităţiculturală,
marcante din domenii diferite de
că-n locul acela, un război
Acestea au fost amintite ca o
premedieval fără cai, fără elefanţi activitate.
„delectare
întru
spiritualitate”, menţionând o parafricani, iscat între spadasinii
ticipare
numeroasă
în amfiteatrul liceului, care,
Castiliei şi lăncierii Cartaginei,
anul
acesta
–
2017
–,
împlineşte 150 de ani de
a înroşit povârnişul cu cimbrişor.
existenţă. Cu mândrie putem evoca ocaziile
când profesori şi elevi au audiat expuneri de vaCineva ahtiat de excentrice
loare
ale
acestor
drumeţii vrea să-şi petreacă ziua
personalităţi,
momente
de naştere în Ţara Galilor.
care s-au întipărit în
Ce n-aş da să fiu, să hălăduiesc
m e m o r i e . A n u l
c-o trăsură în locul lui.
răsturnării
regimului,
adevărata
tranziţie,
sunt
Ispăşirea pedepsei
descrise cu multă sinceritate, dar şi cu
În timp ce sfâncioci şi fazani
îndoială că banii şi
continuă să se joace
pârghiile puterii vor
de-a ascunsu-n învăluiri
reveni la cei care le-au
de frunziş,
avut înainte de 1989. Cu
priveşti cu dispreţ chinuita
ironie amară, „la vremuri
desprindere
noi, tot noi”, cu realism
dintre tufe de mărăcini,
şi tristeţe împărtăşesc
a unui erete ce-a eşuat
adevărurile relatate de
hazardându-se
autoare, cu privire la
a găbji vrăbioiul ciripitor.
situaţia actuală a oraşului în care m-am născut
şi am trăit, cât şi la nivel naţional.
Pe agresatul acestei dispute
Domnia sa se referă la distrugerea agriculdacă îl vom numi izgonitul,
turii,
la colectivizarea ţăranilor (fermieri) în veîi vom rămâne fideli
derea
obţinerii pasămite a unor recolte pe
în tendinţa de-al îndrăgi.
măsura condiţiilor geoclimatice, pedologice din
România.
Straşnica vâlvă şi spaima
Dispariţia recentă a industriei, situaţia
ca răspuns la bruscare,
tinerilor,
a intelectualilor, eticheta de „piaţă de
un semnal de alarmă.
desfacere, și colonie a țării”, toate acestea sunt
motive de îngrijorare.
Perechea de aripi rănite
Autoarea aminteşte că Socrate, mergând
a hulpavului erete
prin
Atena,
îi învăţa pe tineri să mediteze despre
semnifică ispăşirea pedepsei:
adevăr,
bine,
rău şi evlavie.
însângerare prin imprudenţă.
Suntem acum departe de ideile socratice.
că trăim experienţe dureroase, ne
Pedeapsa pentru asemenea fapte, Constatăm
facem și iluzii, încercăm să descoperim metode
agresiune, ucidere,
pentru înţelegerea adevăratei democraţii.
atinge o vehemeţă extremă
Capitolul „Tinerii şi actualitatea” mă
când moartea-fantasmă
îndeamnă
să gândesc că acei elevi de altădată,
îmbrobodită c-un nor,
astăzi părinţi şi bunici, vor spune urmaşilor să
nu fie preocupaţi excesiv de acumulare de
invită la nemişcare şi somn
bunuri, de avansări, să cunoască mai bine istochipul făptaşului.
ria românilor, să facă mai mult pentru eradicarea sărăciei, să descopere adevărul şi să
Mult timp îmi voi aminti
trăiască „finalul tranziţiei”.
că am fost într-un vis un erete
ce-a urmărit o pereche de piţigoi,
Suzana Alexandrescu, profesoară
până ce unul s-a infiltrat
licenţiată,
Facultatea Babeş-Bolyai
prin geamlâcul întredeschis
***********************************
în foaierul din stânga al teatrului,
* Mariana Velisar-Codrescu, Meandre
şi celălalt sub o streaşină,
ale tranziţiilor româneşti. Confesiunea unei
obligându-mă să renunţ la
Bacău, Editura Rovimed Pumeschine şi detestabile obiceiuri. profesoare,
blishers, 2017.
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soldaţi, echipamente şi armament
supersofisticat provenind din ţările
membre. Întreaga activitate a avut loc
în poligonul de la Cincu. Totul a ieşit
ca la carte până şi lupta cu castraveţii
şi pepenii cetăţenilor din apropierea
poligonului. Din păcate au existat şi
câteva victime colaterale. Un camion
militar cu militari la bord s-a răsturnat
într-o râpă. Curat ghinion! Peste toată
hărmălaia acestei veri, trece în zbor
un stol de fluturi. Parcă aud glasul poetului: Era în miezul zilelor de vară,/
Şi soarele, din drumul lui de pară,/ Îşi
trimitea săgeţile aprinse./ Din brâul
lui, din haina lui senină/ Descopciate
ţinte de lumină/ Cădeau sfărmate-n
pulbere de rază/ Pe revărsarea ţarinei
încinse/ Şi ascuţeau ucigătoare suliţi.
Din brâul de lumină a acestor zile,
peste veacuri s-au auzit clopotele de
la Putna, vestind lumii că marele
voievod Ştefan cel Mare s-a întors
pentru câteva clipe în sufletele
urmaşilor, urmaşilor săi. A fost
sărbătoare mare dar tristă pentru
viteazul voievod. Şi cum să nu fie
tristă când mulţi din urmaşii plăieşilor
săi, luptă astăzi în solda Antihristului,
pe câmpiile LGBTT (lesbiană, gay, bi,
trans şi intersexual) pentru a impune
noi reguli de conduită şi imoralitate în
numele drepturilor omului, cum ar fi:
Statele trebuie să ia măsuri pentru –
recunoaşterea indentităţii sexuale
autodeterminate; în documentele personale să apară indentitatea stabilită
de posesorii lor; pentru ca nici un
statut juridic (căsătorie, paternitate
sau maternitate) să poată fi citată ca
motiv pentru a împedica recunoaşterea juridică a identităţii sexuale a
unui om; ca oamenii să aibă dreptul
de a decide când, contra cui şi în ce
mod să vrea să divulge informaţii care
privesc orientarea sau indentitatea lor
sexuală. (Gabriele Kuby - Revoluţia
sexuală globală, cap. V; pag 131).
Pare o poveste desprinsă din povestiri s.f. Din păcate această problematică a descins şi în opinia
publică românească şi este subiect
de aprinse discuţii atât în massmedia, cât şi în mediul religios şi
politic, în jurul referendumului pentru
modificarea Constituţiei României,
în sensul definirii clare a noţiunii de
familie. Toţi adepţii LGBTT susţinuţi
cu bani grei din afară, prin intermediul
unui lanţ de ONG-uri încearcă să împedice definirea familiei ca parteneriat
între un bărbat şi femeie. Orice con-

cesie făcută în acest sens poate fi un
real pericol pentru destructurarea
familiei tradiţionale creştine, liantul
societăţii noastre, ducând în final la
destructurarea fiinţei naţionale.
Experienţele istoriei ne arată clar că
decăderea moravurilor, depravarea,
imoralitatea şi homosexualitatea duce
la moleşirea simţurilor, la renunţarea
principiilor de patrtiotism, familie, comunitate, şi în final la dispariţia sub
presiunea altor puteri a poporului respectiv (vezi cazul Imperiului roman de
apus). Imperiul Sovietic este alt exemplu în care încercarea de a crea o
moralitate pe criterii ateist-materialisto
-comuniste a dat faliment şi grosul
societăţii eliberată de comunism s-a
întors la Dumnezeu, iar Rusia a fost
salvată de la dezintegrare (nu avem
în vedere republicile foste unionale).
Exemplele pot continua. Serge
Monaste vorbea încă din 1995 despre
naşterea Noii Biserici Internaţionale,
cu falsificarea tuturor Doctrinelor Religioase Creştine, iar bazele New Age
Religion vor fi puse la „Consiliul Mondial al Bisericilor Creştine". Dreptul
canonic spune clar că Biserica nu-şi
poate modifica poziţia faţă de homosexualitate, pentru că se ştie legată
de autoritatea Sfintei Scripturi.
Evanghelia este har scump pentru că
atrage emulaţia, este har pentru că în
emulaţie îl atrage pe Hristos, etc. În
antiteză cu dreptul canonic afirmaţiile
Papei Francisc sunt halucinante şi
deschide calea spre renunţarea la
doctri n a H r i s t i c ă a m â n t u i r i i ş i
deschide calea spre o nouă doctrină
străină de evanghelii, pentru a face
loc homosexualilor, musulmanilor şi a
altor religii. Redăm afirmaţiile papei
Francisc: „Astazi, nu mai judecam pe
nimeni. Ca un tată iubitor, niciodată
nu ne condamnăm copii. Biserica
noastra este destul de mare pentru
heterosexuali și homosexuali, pentru
viață și pentru alegeri! Pentru conservatori și liberali, chiar și comuniștii
sunt bineveniți și ni s-au alăturat. Cu
totii îl iubim și ne închinăm la același
Dumnezeu." Mai este pentru papă,
Hristos, fiul lui Dumnezeu?! Tot papa
afirmă că: „Biblia este o carte sfântă
frumoasă, dar ca toate cărțile vechi
importante, unele pasaje sunt
depășite". Trai neneacă, Dumnezeu
ne iubeşte oricum la grămadă heterosexuali, homosexuali, trans şi intersexuali, ateişti, criminali, violatori etc.
O nouă doctrină, fără Hristos, dar
supusă Noii Ordini Mondiale şi
bisericii sale, care îl eliberează pe om
din fabulaţia raiului şi a iadului, a
păcatului şi mântuirii.
Curat religios mon cher!

pentru noi toți un exemplu de o integritate inegalabilă. În loc de exemplu ar
fi trebuit să scriu model, dacă respectiva noțiune și-ar mai găsi justificare la
urmașii săi de azi...
În 2013 Filarmonica băcăuană,
condusă de Ovidiu Bălan, care a studiat în perioada sa americană cu
Zubin Mehta (președinte la Festivalul
din acest an) la Orchestra din Los Angeles,
a
interpretat
Ritualul
primăverii de I. Stravinski și a acompaniat pe Leonel Morales în paginile
Concertului nr.3 pentru pian și
orchestră de S. Rahmaninov.
Dacă în 2015 Bacăul era prezent
în Festivalul Enescu la secțiunea Concerte în țară cu Apokalypse de Anatol Lyadov, Concertul nr.
2
pentru
pian
și
orchestră de Prokofiev și
Simfonia Fantastica de
H. Berlioz, sub bagheta
lui Ovidiu Marinescu
(S.U.A), în acest an, după
concertul pe care îl va
susține la Sala Ateneu în
20 septembrie, va merge
la București, în 22, la Sala
Radio (ora 13), pentru a
susține un concert de
muzică contemporană,

având același solist de acum doi ani,
Vassilis Varvaresos. Pianistul grec a
fost în 2014 laureat cu locul trei la
Concursul Internațional Enescu –
secțiunea pian.
În acest an, Festivalul Internațional
George Enescu, ediția XXIII se
desfășoară în perioada 2-24 septembrie, sub un nou directorat –Zubin
Mehta, director artistic Vladimir Jurowski, cu vreo 80 de concerte dintre
care 12 susținute de Filarmonicile din:
Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Bacău,
Ploiești, Sibiu.
În acest an, muzica contemporană
are o amplă reprezentare, importanța
ce îi este acordată fiind analizată în
Forumul Internațional al Compozitorilor.
Orchestra Filarmonicii
Mihail Jora din Bacău va
parcurge lucrări din muzica secolului XXI: Mihai
Măniceanu – OEN, Nigel
Hess - Concert pentru
pian și orchestră, comandat de Prințul Charles
în onoarea Reginei Mame,
A. Iorgulescu – Signales
și Detlev Glanert – Frenesia, dirijate de Cristian
Lupeș.

DE LA UN GÂND LA ALTUL

Dumitru
Brăneanu

Între comunism la globalizare (8)

Ozana Kalmuski
Zarea

Părea o vară liniştită şi obişnuită
cu ploi furtunoase şi temperaturi suportabile! Intr-adevăr părea o vară
normală în prima jumătate de lună
iulie, dar partea a doua a copt
ţărişoara noastră la propriu şi la figurat ca pe nişte cărămizi puse la uscat.
Luna de foc cunoscută şi ca luna
proorocului Ilie, nu se dezminte.
Supărarea proorocului pe cei păcătoşi
se manifestă fie prin secetă
prelungită, fie plimbându-se în carul
său de foc pe aleele norilor şi
stârneşte furtuni şi dezastre. Vara
aceasta, ca şi altădată, a făcut şi
multe victime, fiindcă vorbim de cel
puţin trei ipostaze interesante. Astfel
putem vorbi de o vreme climatologică
cu amplitudini de temperatură peste
normal ceea ce înfierbântă minţile
şoferilor pe şosele patriei. Zilnic se
întâmplă zeci de accidente cu sute de
victime din cauza beţiei adrenalinei
care amorţeşte vigilenţa participanţilor
la traficul rutier. Din cauza temperaturilor extreme unii se aruncă direct în
braţele „Doamnei care refuză cafeaua" fie în râurile, iazurile şi strandurile patriei, fie în valurile înspumate
ale mării. Unde nu este minte şi
înţelepciune,/ ci doar hormoni şi
adrenalină,/ lesne este a găsi o altă
lume! Pe alţii însă îi lasă ceasul! Și pe
unii si pe alţii ia buimăcit căldura. Altă
ipostază este aceea de vară politică
la fel de nebună ca şi cea descrisă
mai sus. Să-ţi pui la ceaunul umilinţei
propriul guvern şi să-l fierbi la focul
moţiunii de cenzură, nu e curată
schizofrenie? Noroc că opoziţia este
o adunătură deslânată, incapabilă de
acţiuni radicale. Punându-şi la fiert
propriul guvern alianţa de guvernământ a reuşit pe unii din muşterii să-i
canibalizeze, iar pe alţii să-i scoată
basma curată. Ca un făcut, mai întodeauna ţapul ispăşitor este acarul
Păun! Cea de a treia ipostază are în
vederea vara militară. NATO a organizat un exerciţiu militar de mare amploare la care au participat mii de

FESTIVAL
ENESCU

În luna august,
în ziua de 19 se
năștea
acum
136 de ani,
George Enescu:
compozitor, violonist, pianist,
pedagog, dirijor. Într-un cuvânt, muzicianul! Enescu a fost și rămâne
artistul care și–a prețuit menirea, a
cărui etică a fost să slujească cu
abnegație și modestie muzica, să respecte creația înaintașilor săi și să
deschidă o nouă pagină, originală în
componistica românească.
Din 1958 lui Enescu i-a fost dedicat la București, un Festival ce îi
poartă numele. La început Festivalul
era organizat la trei ani, din când în
când de prin 1980 și la doi ani din
1990 încoace. La prima ediție a Festivalului a participat Yehudi Menuhin,
muzician care l-a avut ca mentor pe
Enescu, alături de nume celebre,
precum Nadia Boulanger - care se
minuna de extraordinara cunoaștere
și memorie muzicală ale creatorului
român și afirma că Enescu a fost
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Noapte
Ochiul din zid
Clipe[te rar
În fiecare noapte
Când ro[u str\veziu,
Când negru orb,
Când alb de var.
O perdea î[i flutur\
De-adio
Faldurile de aer.
M\-ndep\rtez îngândurat
Înghi]it de neantul
Ivit pe ne[tiute
Ca o uitare binevenit\.
Unde a r\mas zidul
Construit din zile de azi
Din zile de ieri
Cel f\r\ ochi cel f\r\ falduri
{i garduri
Unde - mi sunt genunchii
Zdreli]i de desele c\deri?
Hei! Nimic numai este!
Mi-a r\mas doar aerul
{i zborul din ultima poveste.
MARE
P\[ind pe nisipul de sticl\
Spre marea albastr\
M\ afund.
A[tept pe cineva
Ivit de sub valuri
De m=n\ s\ m\ ia
S\ m\ poarte `n ad=ncuri.
...Atunci voi [ti
C\ a sosit sf=r[itul.
Ioan Pr\ji[teanu

„În Context
Slănic-Moldova”
(Continuare din pag. 8)
O fac de 12 ani, timp în care au
adus acolo 250 de artiști
internaționali, care să lucreze cu
comunitatea locală într-un sat de
10.000 de locuitori.
O dată ce am văzut proiectul
lor și felul în care l-au documentat,
mi-am dat seama că se pot face lucruri minunate și că, Slănicul este
locul, contextul perfect pentru a
găzdui un astfel de program, un loc
foarte frumos, cu totul special, care
are de toate. Și pentru că în Brazilia
se sărbătorește într-un fel fascinant
o zeiță a apelor, dar și pentru că
Slănicul practic s-a născut ca localitate într-o zonă cu multe izvoarele
minerale (cu proprietăți speciale
pentru diferite afecțiuni), iar noi

niciodată nu am sărbătorit apele
care dau și redau viață Slănicului și
nu numai, ne-am gândit ca prima
ediție să fie o celebrare a apei, ca
sursă și resursă de viață”, a mai
spus artista, ce își dorește printre
altele și înființarea unui centru cultural în stațiune, „un incubator de
creativitate”, care să fie unul dinamic și interactiv și care să
găzduiască, nu doar colecția
permanentă din cadrul proiectului,
ci și lucrări ale altor artiști români și
străini. În contextul celor de mai
sus, Alina-Georgiana Teodorescu
a fost declarată într-o emisiune a
unui post de televiziune „Eroul
Zilei”, iar alte posturi TV și publicații
scrise au prezentat detalii despre
acest eveniment artistic de marcă.
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Salve, singurătate!
sentimentele aceste păsări cu aripi de ipsos
îți măsoară prăbușirea
de câte ori te reconstruiești spune salve
singurătății care scurtcircuitează suflete
și nu rămâne în colonia oamenilor bântuiți de fantasme materiale
sărăcia este un spectru care îți dezgroapă oasele
ca și cum un întreg
cimitir de elefanți s-ar muta în tine
te împaci greu cu ideea războaielor subterane
care dezbină națiuni
de la marea tribună a vieții lumea apare
mirobolantă un fel de pește
ce respiră fără branhii
pe pământ cresc baobabi acolo unde erau
cândva piețe publice
frații împart cerul deasupra mării
iată cum desalinizarea devine o formă de artă
nici măcar umbrele nu mai
au geometria lor
vitele beau din canalul de dejecții
și visează platoul amplu
unde a rumega este calea spre echilibru

Labirint

lumea ta va fi o cupolă
a mea va avea pași de pitic
cu cât nopțile vor scădea cu atât inima ta va urca
într-un infinit de tic-tac-uri
până spre labirintul orelor care curg
precum râurile sub arca universului
de acum vom culege ciuperci după ploaie
voi lua ochiul lumii să îl rostogolesc
în mușchiul pădurilor
din el se vor trage spre cer vitralii
ca niște dungi verzi într-o mănăstire galbenă
tu vei cunoaște singurătăți hiperboreene
cât eu voi primi în plex aerul șuierător al
dragostei care stă mai la sud

Șotron
vine ca o percuție
executată în tempo rapid
ziua când scad orele pereții aducerilor-aminte
iar ferestre rabatabile se deschid
atunci cand noaptea alunecă în firul de nisip
stau lângă solstițiul zilelor de vară
precum un câine legat de luna pătrată
și libertatea îmi simulează un șotron
peste care sar ultimii cai nepotcoviți
ceasurile ticăie rotund iar tu învârți
placid ruleta albă a morții

Străveziu

este singura fereastră
prin care sufletul contemplă timpul-șenilă
ce pătrunde cu miasme ale trecutului
până în fărâma de non-trăire
singurul lucru ce nu are
decât o linie discontinuă
dincolo de care dacă treci cu păsările
tale liliachii
poți să îți înfigi degetele în realitate
ca într-o azimă

Diluviu
aici lucrurile se trăiesc de-a valma
ca într-un autobuz ce alunecă spre câmpia unde
îmi găseam bunicii
mai subțiri cu un an
ancorați în ramă deasupra zilelor cu pânze de
păianjeni precum niște ciclopi moderni
niciodată să nu inspiri aerul oxidat din cartiere
auzi pisici miorlăind languros și vezi cum ți se
infiltrează idei despre fericiri apriorice
dar acolo în palma ta dreaptă
simți cum s-a cuibărit setea de viile vii
de torsul neritmic de armonii ce te învăluie
până la gură
până la tâmple
dincolo de praful cadențat din cartiere
de moartea galbenă care tace pe masa cu ani
care curg
în diluviu

Ghiță Georgian

ziua aceasta s-a întâmplat să plouă
cu metasentimente
iar tu saltimbanc al ideii de poezie ai contemplat
cum cresc firele ierbii
așadar de acum vom tunde copacii
de mână cu umbrele vii cu spinii reci

de ce oasele noastre nu și-au scris patericul?
Încotro zboară mitologica pasăre rock?
putem plăti sacralitatea asfințitului cu o ancoră?
de aici toate au gust de alamă ruginit

nopțile curg ca un șarpe
care a înghițit asfințitul
nu mai poți să simți suflul greu
al ierbii
toate clipele devin franjuri de un alb strident
bate un vânt dinspre cartierul de muncitori
ce miroase a singurătate ovală
beau din pahar apa străvezie sunt precum un
câine scrutat de coadă umil și umed
nu închide păsările cu două ciocuri
ochiul lor de ciclop vede piscul lumii
voi ajunge să asist la un cataclism
șerpi care nasc pui vii singurătăți pătrățoase
tăvălite în sirop de arțar
iată cum se dezic orele lumii de umbra violentă
a cuvintelor
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LIRICE

Contrabalans

din acest port-drapel al lumilor subterane
vezi vinzi și vămui corbii care survolează
plasa de resentimente
dincolo de fastul eului tău xerocopiat
stă mulțimea care nu se poate diviza
vocea ei perpendiculară cu axul clipelor-rejectate
nimic nu mai poate fi dat precum un secundar
înainte și înapoi
moartea singură rotește galaxii

Colonii
poezia vine cu lilieci și gură de lup
stinge emoția venirii pe lume și o transformă
într-o colonie unde sfârșitul
este colectiv
nu lăsa lașitatea să te deșire universul
are limbi de orologiu
îl poți auzi cu tic-tac-ul dintre coaste
cel care s-a camuflat ca un rotisor stricat
în torace
cum te poți tu așeza astfel ca marele tău
lup alb să nu îți prindă grumazul?
aici între lumi ca și între scânduri
miroase a rășină
și este exact atâta întuneric
cât de mulți lilieci sunt

Loteria oaselor
Bucuria mi se scaldă în lacrimi,
ca un copil abandonat lângă un ghișeu poștal
Picioarele se îndoaie, împinse de urlet,
corpul se răsucește
Încerc să vorbesc.
Caietul cu sute de cuvinte, de pe covor,
e o haină roasă de timp
Câinii aleargă peste litere, aleargă
Adulmecă oase, de unde oase?
Le am doar pe ale mele, pe care le lustruiesc,
neîncetat, acolo jos, prin caiet
Visul mi se scurge prin retine
Crezi că nu cer bon când cumpăr vise?
M-aș simți dator; față de tine, față de aceste
oase pe care le port cu mine, pe care nu le-am
cerut nimănui, m-am ales cu ele într-o zi de
septembrie pe când voiam să ajung în altă
lume, dar am fost tras încoace.
Știu cine a făcut-o și nu blestem momentul,
blestem doar ora, era 13.
Și știi ce e culmea?
Azi mă folosesc de ea,
o vând, o răscumpăr, și știi în ce nu cred?
În bonul pe care îl cer, nu mai are aceeași
valoare ca primul vis cumpărat.

Mozaic
Pot să mă sfâșâi cu mâinile în multe bucăți,
să pătrund dincolo de stern
poate găsesc pe altcineva în mine.
Dar mi-e frică!
Frica asta plumburie ce nu stă în fața cărnii
și nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici
de generații hrănite cu boabe de griji și nevoi.
Pe holul principal dansează cei 25 de ani,
ca o părere așezată pe umeri.
Nu am putut niciodată să-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înțepat burțile eșecurilor.
Fără să vreau îmi goleam mila în chiuvetă
mototolind cadrul de sine missione
în acel triunghi dreptunghic
sub colțurile căruia orice decădere are o inimă.
Vis astmatic
Stau nepăsător precum andreaua mamei,
lângă fotoliul cusut cu ani.
Din vechile-mi năravuri scriu versuri
pe cozorocul îndoit al șepcii.
Un vis astmatic, dintr-o noapte îmbrățișată
de ger, în care zgomotul sticlelor de plastic
azvârlite din tomberonul de lângă blocul meu,
sperie șobolanii înspre burlanele pline
cu apă fiartă.
Printre rândurile mele vor dansa mereu
cadrele gri, cu săraci urât mirositori, cu animale
înfometate care urlă, zgâriind liniștea,
toate aceste muzee de zâmbete sparte
sub genele unei nopți agitate și albe,
și toate acestea numai după ce am distrus proza
din cenușa căreia trebuie ca eu să renasc
în ochii voștri.
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