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Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate autorilor

Ajutaţi-vă singuri
Un sfat medical mai mult decât extrem de util; dacă, cumva, sunteţi capabili
să acordaţi prim-ajutor unei persoane cu
simptome de preinfarct miocardic, mai mult
ca sigur că nu ştiţi cum să vă autoajutaţi
singuri într-o astfel de situaţie de extremă
urgenţă. Pentru că de la constatarea că
aveţi mari dureri în piept, precum şi în braţul
stâng şi în maxilare, mai aveţi la dispoziţie
cel mult 10 secunde pentru a începe
următorul exerciţiu salvator: din două în
două secunde nu numai să tuşiţi profund şi
prelung, dar şi să trageţi aer în plămâni din
fundul pieptului până când simţiţi că inima
începe să bată normal, iar durerile de la început dispar. De obicei, totul nu durează
mai mult de 10-20 de secunde. Rostul unui
astfel de exerciţiu: respiraţia adâncă aduce
în plămâni un plus de oxigen, iar mişcările
prin intermediul tusei comprimă inima şi
menţine circulaţia sângelui. Odată trecută
groaznica durere fizică şi imensa panică
psihică, prezentaţi-vă la cel mai apropiat
medic. De preferinţă să fie cardiolog. Însă
nu daţi uitării exerciţiul salvator şi
împărtăşiţi-l cu generozitate tuturor celor
care vă ies în cale.

Autoînşelare
Filozoful Pete Ţuţea (1902-1991),
omul care îşi spunea cu mândrie că este
român de profesie, a mărturisit că dacă şiar fi propus să scrie o teză de doctorat ar fi
intitulat-o „Aflarea în treabă la români”.
Bănuiesc că ştiţi nu numai de ce, dar şi
pentru ce, din moment ce mult prea mulţi
dintre noi, dacă nu suntem împinşi de la
spate, atunci doar ne prefacem că muncim
cu pasiune şi entuziasm patriotic.

Peisaje româneşti
De veţi vrea vreodată să vă „clătiţi”
lumina ochilor şi încânta fierbinţeala inimii,
în încercarea de a afla cam cum ar putea
să arate Raiul din Înaltului Cerului Dumnezeiesc, coborât pe Pământ, vă sfătuiesc
ca în lunile de vară şi de toamnă timpurie
să urcaţi, de la Reghin mai în sus, pornind
din aşezările mureşene Lunca Bradului sau
Stânceni-Neagra, pe drumul cerbilor carpatini, al ciutelor, căprioarelor, urşilor,
pădurarilor, forestierilor şi păstorilor cirezilor
de vite şi ciobanilor turmelor de oi, până în
locul numit „Poiana Fântânelului”, din nordul Munţilor Călimani. Pentru că odată
ajunşi acolo are să vă iasă în cale magnificul loc văratic şi tomnatic al stânelor şi
saivanelor, în preajma cărora au loc
serbările pastorale „Măsura oilor” şi
„Coborâtul lor din munte”. Reuniuni ale oamenilor satelor în care doinesc din glasuri
şi din diple câţiva bătrâni cetăraşi, iar din
fluiere bacii şi băciţele stânelor. În vreme
ce deasupra lemnelor arzânde vor da în
clocot tocăniţele la ceaun şi mămăliguţele
aurii ale boţurilor cu brânză. Însă nu mai
înainte ca petrecăreţii să fi sorbit măcar
câte un păhărel de trăscău din zama
aromată şi dulceagă a prunelor, merelor şi
perelor mălăieţe!

Netrebnicele vorbe
În vorbirea şi în scrierea oricăror
popoare ale lumii neologismele nu pot fi
decât de două feluri: trebuitoare şi netrebuitoare. Ultimele putând fi chiar netrebnice, stâlcind graiurile vorbite şi pocind
scrierile pe hârtie. Iar mai nou şi cele de pe
micile ecrane luminate ale televizoarelor şi
calculatoarelor electronice!
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Dilemă
Când sunt în cea mai mare dilemă
şoptesc în gând: nu ştiu ce să fac atunci
când trebuie să fac ceea ce nu ştiu ce să
fac!

Preţul succesului
Trăgându-se din familia universală a
bancherilor-cămătari ai lumii, fizicianulatomist Albert Einstein (1879-1955), Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică,
spunea că, din păcate, se mai întâmplă şi
aşa: „Să plăteşti mai scump ceea ce
primeşti gratuit!”. Era şi cazul său. Nu de
alta, dar a fost nevoit să poposească nu
numai în laboratoarele ştiinţifice. dar şi în
poligoanele militare ale lumii războinice,
sfârşindu-şi viaţa în bogatele State Unite
ale Americii. Ducând cu el, în pământ, atât
bucuria şi mândria de a fi fost descoperitorul puterii benefice pentru om a atomului
şi neutronului, cât şi supărarea că a pus la
îndemâna neomenoşilor militari şi oameni
de ştiinţe tehnologia fabricării bombei atomice. Cea a viitoarelor aprinderi ale
pământului şi aerului, precum şi a fierberii
apelor râurilor, fluviilor, mărilor şi oceanelor!

Cameleonism
Vă mai amintiţi cum a fost de fiecare
dată?! Văzând că nici cum nu o pot scoate
la capăt cu sondajele netrucate ale
intenţiilor de vot ale populaţiei acestei
amărâte ţări, precum şi cu adevărata
„inflaţie” de canditaturi la posturile de
europarlamentar, primar, consilier local şi
judeţean, de parlamentar şi de preşedinte
de ţară, ce credeţi că şi-au spus în şoaptă
cei cu „fuziunea prin absorbţie”: punem
literelea C, L şi D sau S şi D la sfârşitul
iniţialelor denumirilor partidelor noastre şi
dintr-o dată suntem din fiecare câte un pic:
şi democraţi, şi liberali, şi creştini-democraţi
şi sociali-democraţi. Şi atunci, mai mult ca
sigur că îi mai păcălim încă o dată pe
„fraierii” care vin la vot. Iar ca să fim şi mai
siguri de reuşita noastră le spunem că vom
stabili candidaturile alegând candidaţi din
rândul reprezentanţilor de frunte ai unor
etnii şi religii cât mai apropiate de ponderea
numerică a populaţiei. Bănuiesc că cititorul
cuminte şi cu multă minte a priceput, din
lectura acestei scriituri, cât de mult
contează (electoral vorbind) cuvântul
Creştin-Democrat sau Social-Democrat,
adăugat pe sigla unui conglomerat de partide cu fluctuante orientări politice! Notă:
Să vă spun eu cum e cu sondajele de încredere, de simpatie şi de intenţie de vot!
Se face o medie matematică între două
cifre, după care, prin regula de trei-simplă,
rezultă un anumit procent. E ca şi cum eu
mă laud că împreună cu cel mai bogat om
din ţară, câştigăm în medie, fiecare, 25.000
de euro pe lună. În total 50.000. Intenţionat
admiţând să spun că el încasează 49.700
de euro, iar eu doar 300 de euro!

Discreţie
O întâmplare mai puţin cunoscută:
fiind fecior de vechi şi înstăriţi boiericărturari în Mirceştii Iaşilor Moldovei,
tânărului şi chipeşului poet Vasile Alecsandri (1821-1890) nu i-au lipsit nici creiţarii din
aur şi nici bijuiteriile cu diamante. Dar nici
dorinţa de aventuri de tot felul, între care şi
cele amoroase.
Astfel că la vârsta de 33 de ani face
o escapadă mai lungă în micul şi cochetul
orăşel marocan Tanger, după care avea să
consemneze în jurnalul său de călătorie
următoarea constatare: „…Când întâlneşti
un evreu în hudiţele Tangerului, îl vezi
trecând ca o umbră de-a lungul pereţilor, cu
ochiul pândaci, cu urechea dreasă, cu
inima-n dinţi, ca un om care ar fi comis o
crimă şi se teme de a fi recunoscut. Obligat
de a-şi scoate babeşii când trece pe lângă
geamie, el îi ţine totdeauna în mână, atât
de economie cât şi de frică, temându-se ca
vuietul paşilor săi să atragă luarea-aminte

a vreunui arab mahmur şi să-i aducă
maltratări sau mai cu seamă pagubă!
Evreul din Tanger, precum şi cel din toate
oraşele Africii, este fiinţa cea mai îngrijorată
din lume, pentru el chiar umbra unei pasari
trecătoare este un motiv de spaimă! El nu
grăieşte, ci şopteşte, nu râde, ci zâmbeşte,
nu calcă, ci alunecă pe pământ, căci n-are
curagiul fiinţei sale; vecinic prigonit, vecinic
umilit, (…) speculând lenea asupritorilor săi ”.

Năpaste
Este în actualitate până şi vechiul
trecut al acestui neam. Doar un singur exemplu: când în îndepărtatul an 1844 domnitorul de atunci al Ţării Româneşti, Grigore
Alexandru Ghica (1803-1857), reuşea să
facă un mare bine zecilor de mii de ţigani,
prin eliberarea lor din iobăgie de pe moşiile
boierilor români şi fanarioţilor, în realitate
gestul său va fi interpretat, de familile
iobagilor, ca o încă năpastă căzută pe
capul lor.
Şi aceasta cu toate că până atunci,
câteva secole la rând, fuseseră într-o
nemiloasă şi nedreaptă înrobire, prin
legarea lor de stăpân şi de pământul acestuia. Ca urmare, boierul putea să dispună,
după bunul său plac, până şi de viaţa sau
de moartea acestora.
Se mersese până într-acolo încât
moşierul putuse să despartă nu numai soţii
dar şi copiii de părinţi, prin strămutare şi
vânzare. Şi cu toate acestea, ţiganii iobagi
n-au văzut cu ochi buni gestul omenos al
domnitorului muntean, mulţi refuzând categoric să îşi părăsească stăpânii, indiferent
dacă aceştia erau blânzi sau brutali, principalele lor motive fiind lipsa casei de locuit
şi a pământului de cultivat pentru traiul zilnic! Numai că în zilele noastre, într-un anumit fel, lucrurile sunt şi mai complicate,
datorită sutelor de mii de retrocedări, care
s-au dovedit păguboase şi necinstite pentru
unii, benefice şi bănoase pentru alţii. Primii
fiind victime ale notarilor, avocaţilor şi
judecătorilor corupţi, iar ceilalţi beneficiarii
direcţi ai acestor incorecte stări de lucuri.

Cei cinstiţi şi neîndreptăţiţi sărăcind, iar
corupţii îmbogăţindu-se peste noapte. Ca
urmare, mulţi dintre fiii şi ficele săracilor şi
necăjiţilor acestei ţări s-au regăsit în desele
coloane ale protestatarilor stradali. Părinţii
şi rudele multora dintre ei sunt fie şomeri,
fie văduvite pe nedrept de pâmânturile,
pădurile, iazurile, morile şi casele de locuit
moştenite de la străbuni.
Fără a mai lua în calcul retrocedarea
nedreaptă a unor sedii şi clădiri de şcoli,
grădiniţe, spitale, dispensare medicale,
cămine culturale, biblioteci, cinematografe,
oficii poştale, cămine şi azile de bătrâni.
De aceea vin şi mă rog Bunului
Dumneze, ca, în sfârşit, să vină la putere
aceşti frumoşi şi bravi tineri, care au toate
motivele să fie supăraţi şi revoltaţi! Dar
până atunci organele abilitate ale statului
(procuratură, poliţie, jandarmerie) să facă
cumva ca măcar la frontierele de ieşire din
ţară să se instituie controale severe în aşa
fel încât cei urmăriţi penal, sau în curs de
cercetare judiciară, să nu-şi poată duce
peste graniţă fabuloasele lor averi necuvenite.
Va fi un argument convingător pentru
ca, rând pe rând, milioanele de români,
care rătăcesc prin lumea largă, să revină
pe la casele lor.
Merită încercat şi un astfel de demers. Îl cer imperativ tinerii ieşiţi în stradă!

Mihai Buznea
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Lecturi incitante

O CARTE
şi
MULTE ÎNTREBĂRI
Cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm? Sunt doar primele
întrebări pe care ni le pune, nouă, celor
care suntem interesaţi de propria identitate naţională (din ce în ce mai puţini,
din păcate!), cartea unui băcăuan de-al
nostru şi român (autodeclarat) răzvrătit
de neadevărurile flagrante, de perfidia
şi răutăţile silnice pe care suntem
condamnaţi să le trăim, fără a avea
măcar o umbră de speranţă care să
îndepărteze de noi silniciile istorice la
care am fost supuşi de-a lungul istoriei
şi pe care le suportăm mai departe,
lipsiţi de aproape orice speranţă de a ne
scutura de ele.”Instituţia monarhică în
România” (Editura Bibliostar – Rm. Vâlcea, 2019, autor – prof. dr. Miluţă Bortă)
poate fi considerată o adevărată provocare la aflarea răspunsurilor despre noi
înşine, cu bune şi multe rele, cu
adevăruri şi mistificări, cu manipulări
pseudoştiinţifice şi interese obscure „de
la cap la coadă”, recte de la vlădică
până la opincă. O adevărată retorică a
provocării, cu întrebări incitante ale
căror răspunsuri vor elucida doar în
parte misterele milenare ale existenţei
românilor, şi întrebări din spaţiul de timp
marcat de cei patru regi pe care i-am
avut.
Fără a face trimiteri directe la
marii noştri oameni politici şi la marii
noştri gânditori patrioţi, autorul
formulează întrebări şi răspunsuri care
ne trimit direct la aceştia. „România e
geografie, nu e istorie” – era părerea
filozofului Emil Cioran, şi nu ai cum să
nu-i dai dreptate parcurgând paginile
cărţii ce constituie pretextele
consemnărilor de faţă, fiindcă ”Istoria
fără adevăr îşi pierde însemnătatea, ea
nu mai este istorie” – citat memorabil
care ne-a rămas de la George Bariţiu.
Ori, profesorul Miluţă Bortă şi-a asumat,
pornind de la propriile convingeri şi de
la rezultatele unor ample investigaţii la
temă, sarcina deloc uşoară de a descoperi şi a ne spune adevăruri, după
care ni se mărturiseşte. Inspirat şi de
numele şi opera titanului pre numele
său Nicolae Iorga: „Un popor care nu-şi
cunoaşte istoria e ca un copil care nuşi cunoaşte părinţii”. Ori, la românii de
astăzi, şi mai dihai la cei de mâine – mio permit să o spun – după cum se petrec lucurile de vreo trei decenii încoace,
păcatele necunoaşterii ne întunecă tot
mai mult minţile. Iată de ce cartea concitadinului nostru vine să îndepărteze cât
de cât vălul uitării de sine şi al ignoranţei
vinovate, trmiţându-ne şi la adevărurile
rostite cândva de revoluţionarul
paşoptist şi istoricul Nicolae Bălcescu:
„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii.
Într-ânsa ea îşi vede trecutul, prezentul
şi viitorul”. Ori, „Istoria monarhică în
România” tocmai acest lucru îşi propune, începând chiar cu al său cuvânt introductiv exhaustiv de punere în temă –
„Când vom şti cu adevărat cine suntem,
de unde venim şi încotro ne
îndreptăm?”
Fără să intru în detalii, voi spune
doar, parafrazându-l pe marele Eminescu: „...la trecutul mare, incert viitor!”.
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revistă de atitudine

unor peripluri insolite, din multe
puncte de vedere, În același timp,
află de la tovarășa de călătorie despre pasiunile acesteia legate, de
asemenea, de călătorii, însă și despre proiectul unei cărți care să-i
aibă în prim-plan pe Emil Racoviță și
pe Julius Popper, ale căror biografii
le expune concentrat autorul în titlul
capitolului. De la doamna Amanda
(numele de familie nu atestă
„Primul scriitor-călător în Popper
înrudirea
celebru, deșapte continente, din literatura spre carecuîșipersonajul
propune
aceasta să
română”, așa cum, pe bună drep- scrie, fiind doar o coincidență),
scritate, se autoproclamă, în prefața itorul află informații dense despre
(„De ce, pentru mine, Antarctica a expediția la care a participat Emil
devenit un obiectiv turistic?”) cărții lui Racoviță, iar dialogul lor capătă as„Calotă de gheață, pinguini și… tem- pect de prelegere, întreruptă din
peraturi estivale în ANTARCTICA” – când în când de dialog, cu alură de
ROVIMED PUBLISHERS, Bacău, interviu, în care cei doi se întrec în
2019 –, Doru Ciucescu își a-și expune informațiile, nu neapărat
mărturisește și-și argumentează, în pentru a epata, cât din plăcerea de
aceste
rânduri,
coroborate,
arăta cunoștințele acumulate,
excepționala pasiune pentru a-și
pentru
că, fiecare, vehiculează, din
călătorie și aplecarea spre scris, plin, o mare
de date (legate
spre împărtășirea informațiilor, inso- de geografie,cantitate
literatură
stocate
lite sau nu, adunate prin contact di- cu acribie, așa cum etc.),
se
întâmplă
rect, și publicului cititor.
când se discută despre expediția la
care a participat Emil Racoviță, iar
femeia îi vorbește interlocutorului,
între alte aspecte, despre toți cei
nouăsprezece membri ai echipajului,
ca și când ar da citire unor pagini de
carte / revistă, dată fiind celeritatea
prezentării, așa cum reiese din text.
Iată, spre exemplu, două fragmente
din discuția pomenită, cuprinzând
cuvinte ale Amandei Popper: „4.
Frederick Albert Cook, cetățean
american, specialist în chirurgie,
care a pretins că pe 21 aprilie 1908
a atins Polul Nord, revendicare
nerecunoscută de specialiști, primul
om care cu adevărat a ajuns la Polul
Nord fiind americanul Robert Edwin
Peary, performanță realizată pe 6
aprilie 1909; 5. Henryk Arctowski,
în ordine cronologică, a fost
Scriitorul vorbește, mai întâi, care,
cetățean
german, belgian, american
despre premisele călătoriei lui în și polonez,
specialist, printre altele,
Antarctica (modul cum, pentru el, în meteorologie,
lui fiind pur„Antarctica a devenit un obiectiv tur- tat în Antarctica numele
de
o
peninsulă,
un
istic obligatoriu”; „efortul financiar” și golf și un vârf de munte; 6. Émile
fizic, pe care le-a presupus; perioada Danco, cetățean belgian, locotenent
când s-a desfășurat – 9-27 feb. 2019 (…), numele lui fiind purtat în Antarc–; etapele călătoriei etc.), iar, în con- tica de o insulă și o coastă; 7. Emil
tinuare, prin însăși enumerarea Racoviță, cetățean român și francez,
țărilor de pe alte continente (Algeria, specialist în zoologie, fondatorul
Egipt, Kenya, Maroc, Tunisia, Ar- primului institut de speologie din
gentina, Brazilia, Chile, Columbia, lume, cu sediul la Cluj, descoperiEcuador, Panama, Peru, Uruguai, torul științific al balenei cu cioc, nuCuba, Canada, Mexic, S.U.A., Cam- mele lui fiind purtat în Antarctica de
bodgia, China, Hong Kong, Macao, trei insulițe din golful Wilhelmina,
Emiratele Arabe Unite, India, Iorda- unde există o abundență de astfel de
nia, Iran, Israel, Madagascar, Mal- mamifere marine”. Și, după câteva
dive, Mauritius, Quatar, Seychelles, cuvinte ale celui căruia îi expune
Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, Aus- aceste date, pe care nu pare a le lua
tralia, Noua Zeelandă, dacă nu am în seamă, continuă imperturbabilă:
sărit vreuna) și a titlurilor cărților pub- „De asemenea, Emil Racoviță a lulicate, ca urmare a drumurilor făcute crat peste două decenii în Laboraprin toată lumea, prin caracterul lor torul Oceanografic Arago, din
sintetic, rezumativ, volumul se con- Banyuls-sur-Mer, a fost coredactor
stituie într-o fascinantă promisiune, la revista franceză Arhive de zooloîn primul rând pentru cititorul cu pa- gie experimentală și generală,
siuni similare cu ale autorului.
Oficiului Național de TuTextul propriu-zis al cărții fondatorul
rism
din
România
președintele
îmbină prezentarea unor aspecte ale Academiei Române.șiInteresant
este
călătoriei, îmbinate cu informații din și faptul că la Rio de Janeiro Emil
domenii ale științei, ale artei, încât Racoviță a părăsit nava Belgica și
caracterul didactic (indus și de acti- s-a urcat pe o navă mult mai rapidă
vitatea la catedră a autorului) este pentru a ajunge la Punta Arenas.
evident.
exploratorul român a avut trei
De pildă, în avion, în călătoria Acolo,
săptămâni
la dispoziție pentru a stude la București la Amsterdam, dis- dia fauna din
cutând cu o doamnă – româncă, populație ona. Țara de Foc și limba
trăitoare în străinătate, văduvă a
Ca urmare, el a elaborat și un
unui olandez –, călătorul-scriitor are dicționar ona-francez”. Și continuă,
prilejul de a-și expune față de cu aceeași seriozitate și chiar graviaceasta raportul cu străinătatea, dar tate.
și experiența acumulată de-a lungul
(Continuare în pag. 5)

Mioara Bahna

Shakespeare). În Agora, alături de Poet, sunt
personaje/ actori și un regizor cu dublu rol. Imaginea postshakespeariană e lucrată minuțios și
arată disponibilitatea poetului de a se manifesta
pe voci multiple, din care nu poate să lipsească
simțul caustic și o melancolie ascunsă, venind
din începuturi de lume, pe care doar poetul o mai
resimte: „Soarele răsărise deja, dar în alt loc,/ Pe
ei cădea ploaia potop./ Actorii și căruța urcau pe
un deal/ Trași încet de un singur cal/ (Și acela
Prin volumul Rostitorul (Limes, 2018, cu bolnav, cu părul alb, ca al unui moș),/ Le murise
o prezentare de Mircea Petean), Ovidiu Crișan capra și nu-l mai aveau nici pe cocoș.”
probează valențele unui tip de discurs poetic
Ora noastră, trasă de alții se înscrie în
care are configurate, în primă instanță, forme acel registru al ambiguității și al ludicului, în care
sigure de frondă, de contestare, nu obligatoriu poetul manifestă o mare disponibilitate creativă.
iconoclastă, cât, mai degrabă, direcționată în E un titlu interpretabil, inclusiv dacă încercăm o
favoarea adjudecării propriei religii/ formule de translare spre meridiane și paralele ale lumii,
acceptare a comunicării poetice. De aici, o trimițând, pragmatic, spre alții, mai de aproape,
întreagă combinatorie a unui lirism ascuns de mai de departe de noi, mereu interesați de ceea
forme discursive, uneori mai degrabă nonpoet- ce se află la noi în ogradă. O marchează și o
ice, precum dialogul, epicul, comunicarea lungă serie de denominări ale timpului, intervale
colocvială. Pe alocuri, formula ar putea să trimită măsurabile sau reprezentabile de oră, cocoș,
spre Prévert, spre Marin Sorescu sau spre un pendulă, zi, noapte... lângă ele, sau într-o
anumit Mircea Petean, asimilați, desigur, în plasare prielnică perspectivei finale, poetul incoerența unei culturi de autor de necontestat. Cu tuind asocierea metafizică între eu și moarte,
elemente de baladesc, de fabulă, de cânt, de într-una dintre cele mai reușite imagini din carte.
poezie pentru copii, cu răstălmăciri incitante ale
Ciclul de versuri pentru copii
liricii erotice, cu cunoașterea îndeaproape a put- demonstrează, o dată în plus, că posibilul destierilor secrete ale limbajului, cu capacitatea de a natar copil cere multă seriozitate: ideea de
nu ocoli ceea ce mulți ocolesc într-un discurs po- copilărie exclude plânsul, tristețea, deoarece
etic, autorul de față trimite spre o paletă largă de această vârstă e văzută una a fericirii; într-un
imagini, de sonuri neașteptate, știind să re-de- remember de efect, Fram, ursul polar redevine
scopere sensibilitatea acolo unde mulți nu o personaj, alături de un alt Petrișor. Cât privește
bănuiseră vreodată. Tocmai din acest motiv, jocul în sine, personalizat în ultimul poem al ciatunci când survolează anecdoticul aparent și clului, citarea acestuia trimite spre polivalența
reînviu imaginile sensibile dictate de afect, ca în discursului din volum, inclusiv vorbitul în doi peri:
poeme de dragoste sau în rândurile pentru „Doi copii scrijeleau pe un bostan cu un cui./ Știi
mama dispărută, eul poetic trebuie privit ca într- ce este un IQ , întreabă unul./ Q n-am, dar am
o necesară stare de complementaritate, atât de bostan! I se răspunde./ Primul zice: Ce răspunzi
potrivită de altfel.
tu n-are sens!/ Celălalt râde: Hai măi, n-ai
De mult se știe că poezia/ literatura în înțeles?/ Uite (îi arată celuilalt)/ Am scris c-un cui
genere nu mai inventează decât la nivelul expre- un Q, care de fapt nu-i/ Nimic important/ Haisiei, marile teme rămânând cam aceleași, într-o ku-i.” Într-o grădină („a potecilor”, așa cum o
curgere a timpului măsurată în secole și milenii: vedea unul dintre marii scriitori ai secolului treo clamase un poet din Babilonul uitat, care nu cut) imaginea cea mai prețioasă este aceea a
mai vedea nimic important de nemurit în poezie, mamei, în „alb și negru”, după cum stihuiește
după ce mama, iubita, pacea, prietenia, copilăria, „rostitorul”: Mă aplec să smulg o buruiană/
natura/ cosmosul, războiul... fuseseră fixate în crescută în albul, negrul și griul/ Aleii care ne taie
imagini ce păreau irepetabile. De aici, mereu, în grădina în două, / Și mi-aduc aminte de tine,
timp, căutarea de noi formule discursive, așa mamă./ Cum nu-ți plăceau combinațiile culori,/
cum remarcăm și în volumul Rostitorul, în care Tu ai știut cum este doar albul și negrul,/ Așa ai
găsim teme precum jocul, copilăria, teatralizarea crescut, așa ți-a fost și portul...”; grădina din
existenței, imaginea mamei, persistența erosului, Manual de grădinărit devine o acumulare de
desfășurate de-a lungul unor cicluri de poeme imagini, de autoironii și de reflexii ironice,
aparent autonome, subtil însă asamblate într-un arătând, astfel, un nou unghi de înțelegere a
tot unitar, consolidat de o fibră estetică originală poeziilor de față. De 4X3, e un ciclu al anotimși de crearea unei atmosfere eterogene, în care purilor, parada lor fiind însoțită de rituri, de
pulsul vieții coexistă cu melancolia incertitudinilor incantații necesare, deși, până la urmă, totul se
și a ruperilor de ritm, coborând spre tristețea concentrează, simbolic, în conținutul a ceea ce
unor posibile forme de sfârșit.
poate fi o zi; trecând astfel spre imaginea
Prima secvență a volumului este intitulată, specială a ciclului, din poezia Fata: „ Era o fată,
cu intenție devoalată, în linia genului de poezie / Cam amețită/ din cauza unor arome/ Ieșite
ce se distanțează de încifrarea metaforică, Ob- dintr-un flacon cu forme contorsionate./ Am privitserv. În linia a ceea ce înseamnă lirica de o/ Și am văzut, de cum am ieșit pe-afară, / Că
notație, eul poetic, identificat cu „ochiul din era amețită de-a binelea/ Mai degrabă de
spatele oglinzii”, adună imagini întâmplătoare: primăvara ce reînviase,/ În adâncul ei despre
oameni/ literați, orașul în definirea sa urbană, care ea habar n-avea...” .
chipuri așezate în serii antinomice, prilej fast
Un fel de pseudo-fabule, cu un strop de
pentru poet (mărturisitor evident și de talent întru noutate și cu alcătuiri denumite „catrene cu verceea ce se cheamă „limbajul în doi peri”) de a suri în plus” găsim în ciclul numit Chestiuni cu
scrie despre „slute și patrafire” , într-un stil ini- vânători și cu animale; cât privește ciclul final,
mitabil („După mărturia ei, a ieșit o sluțenie,/ orgolios intitulat Gânduri dinspre iubită, acesta
Care semăna foarte bine cu soacra birtașului,/ reușește poeme în care inventivitatea poetică în
Beată, în fiecare zi când băteau clopotele pentru a anula poeticitatea sau, dimpotrivă, în a o idenvecernie./ Deoarece în fiecare seară potrivea tifica acolo unde e mai greu de găsit. De la jocuri
gustul vinului/ Amestecându-l cu apă pe sub fantezist-absurde, cu accentul pus pe registrul
tejghea,/ Cum punea apă, cum se sluțea”) sau retoric imposibil, la descrieri de situații non-erodespre „îngeri și demoni”, într-o manieră tice plasate în poeme admise ca fiind de
dialogică ad-hoc, în care limbajul coroziv se dragoste, ciclul găsește locul potrivit pentru insuprapune cu imaginea elaborată („Până la urmă cluderea unui text atipic care, dincolo de
nu m-am răbdat și am zis: futu-i și dregu-i.../ M- reminiscențe ale iconoclastului de serviciu care
am uitat către tavan și cer –/ Cumva se ascunde se dovedește a fi Ovidiu Crișan, este o înfiorată
pe aici, un demon, un înger?!”).
declarație de iubire: „Mi-e dor de existența ta
Următorul ciclu, intitulat Actorul, elaborat discretă,/ De atingerea ta abia bănuită, De
acum într-o altă intenționalitate, respectând căutătura ochilor tăi,/ Și de fumul tău de țigară.”
intenția poetică a configurării unor „poteci ce se
E un poet de urmărit, Ovidiu Crișan. În
bifurcă”, pe parcursul coagulării textuale. Accen- viitoarele sale volume vom remarca, fără tăgadă,
tul cade pe vorbire, pe rol, pe regizor și pe actor, modul în care poezia sa devine tot mai
pe teatralizarea lumii (primul rostitor recită din convingătoare, în singularitatea sa exemplară.
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La Muzeul Bucovinei din Suceava
„Mai aproape unii de alţii”
– Zilele Culturii Polone, ediţia a XXI-a şi

simpozionul „Despre relaţiile româno-polone
de-a lungul timpului în anul centenarului
stabilirii relaţiilor diplomatice” –
Adrian Popovici

Ioan Țicalo

lui noiembrie 1877. Motivul? Telegrama de
condoleanțe expediată primarului de Iași cu ocazia
lui Grigorie Ghica Vv, ucis de turci
Bucovineanul comemorării
pentru protestele împotriva vânzării Bucovinei.
hotărâtă a ziaristului Eminescu n-a înNicolae Cârlan Reacția
târziat să apară, condamnând acțiunea
samavolnică și de neiertat a autorităților habsburgice, devenită criminală, având în vedere că muzicianul C. Porumbescu s-a îmbolnăvit grav în
detenție, fără să mai aibă posibilitate de vindecare.
E cineva împotrivă?... Se abține cineva?... Și e imposibil să nu fii de acord cu părerea autoruN-o fi ea chiar unanimitate, dar cei care îi cunosc lui privitoare la cei doi giganți ai culturii române:
activitatea n-ar putea să voteze decât „pentru”, Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu reprezintă
chiar dacă originea sa e de pe la mijlocul Moldovei. paradigme sublime, atât prin creație, cât și prin
Licențiat al Facultății de Limba și Literatura destin, ale iubirii de glie și de neam, ale iubirii cu
Română (cu secundar Limba franceză) de la Uni- dăruire integrală și necondiționată, dusă până la
versitatea din București, a venit la Suceava (să fie sacrificiu, a aspirațiilor naționale milenare ale
aproape șase decenii?) cu o solidă pregătire de poporului român.
Cu o formație spiritual-morală bucovineană
specialitate și cu entuziasm care nu l-a părăsit
niciodată. I se datorează organizarea Caselor (o posibilă interpretare a notației sale „Eu sunt
Memoriale „Eusebiu Camilar” din Udești, „Nicolae născut în Bucovina”?) și cu o cunoaștere în proLabiș” din Mălini și „Ciprian Porumbescu” din funzime a istoriei, Eminescu respinge cu arguStupca (azi purtând numele compozitorului), a re- mente părerea conform căreia Bucovina ar fi
alizat Expoziția permanentă „Ion Luca” de la Vatra rusească, iar românii de aici n-ar fi decât ruși
Dornei, a prelucrat și a valorificat publicistic impor- romanizați, dărâmând dintr-un condei această
tante fonduri arhivistice din cadrul Muzeului Bu- enormă gângâveală a unor pretinși istorici. Și este
covinei din Suceava, iar de-o vreme tronează pe meritul lui N. Cârlan de a fi inserat în volum texte
rafturile bibliotecilor noastre două realizări editori- eminesciene, exemple grăitoare întru apărarea și
ale de excepție, Nicolae Labiș – Opera Magna și păstrarea ființei noastre naționale. Putem fi
Ion Luca – Teatru esențial, însumând aproape convinși că cercetătorul, în cunoștință de cauză cu
2700 de pagini, cu uimitoare comentarii elevate, tot ce-a scris Mihail Eminescu în legătură cu Patria,
cu o vastă bibliografie, din care nu lipsesc și-a însușit mărturisirea nefericitului cronicar Miron
răspicate și pertinente puncte de vedere ale critic- Costin, căruia îi acordă în carte câteva pagini: „Eu
voi da samă de ale mele, câte scriu”. E de subliniat
ului și istoricului literar.
că
răzbate și aici, ca și în alte lucrări ale lui N. CârCătre sfârșitul anului 2018 Nicolae Cârlan
a scos ediția a doua, revăzută, a lucrării Mihai lan, o atitudine tranșantă, asemănătoare celei emEminescu – La Bucovina (Ed. Lidana, Suceava), inesciene, autorul fiind extrem de bine informat
cu un Cuvânt înainte de Dimitrie Vatamaniuc, asupra problematicii abordate. El descoperă, de
marele și, în același timp, modestul eminescolog exemplu, în Lepturariul lui Aron Pumnul o stare
de spirit (poetică) eminesciană avant la lettre, prede la Sucevița.
Suntem în fața unei cărți la care autorul a vestind venirea celui pe care imaginația și gândirea
muncit mulți ani pentru a demonta mașinațiunile sensibilă autohtonă o pregătiseră parcă din „ale
Imperiilor Habsburgic și Țarist, în complicitate cu lumii începuturi”, și care fusese menit să
cel Otoman, acesta neavând nici un drept, potrivit înveșnicească ipostaza românească a spiritului
lui Eminescu, să ofere teritorii ce nu-i aparțineau. universal, prin genialitatea cugetării și simțirii sale,
Ies în evidență încă o dată, dacă mai era nevoie, întrupate în „cuvântul ce exprimă adevărul”, cuvânonestitatea și inflexibilitatea gazetarului de la „Tim- tul cu rezonanțe nepieritoare. (s.a)
E de la sine înțeles că o localitate sau alta
pul” în ce privește orice fel de tranzacții teritoriale,
ar
fi
onorată
să poarte pecetea unor astfel de
ori înțelegeri mai mult sau mai puțin secrete, cu im„rezonanțe”, ori să demonstreze că păstrează
plicarea ori nu a unor forțe politice românești.
Cercetarea lui Nicolae Cârlan a coborât urmele pașilor Poetului, ceea ce încearcă
până în perioada lui Ștefan cel Mare, pentru Emi- Dumbrăvenii Sucevei, având la bază mărturia lui
nescu prototipul patriotului absolut, „gigantul trecu- Matei Călinescu precum că Mihail s-ar fi născut în
tului” și „campionul creștinătății”, autorul ziua de 8 noiembrie 1848 la Dumbrăveni. N. Câracreditând, într-o evidentă vibrație patriotică, ideea lan îi dedică acestui aspect un întreg capitol, cu
potrivit căreia Eminescu potențează credința că, în referire la dezvelirea bustului Poetului în 14/27 iulie
locul odihnei sale de veci, Ștefan cel Mare 1902 pe proprietatea lui Leon Ghica, imortalizând,
veghează întru eternitate la destinul neamului. O în acest fel, în bronz, mândria localității (chiar dacă
viziune atât de clară a istoriei îl determină pe Poet iluzorie) de a-l fi dat literelor române și celor ale
să numească „sfinte icoane” chipurile celor trei umanității pe „însinguratul Luceafăr”.
În sfârșit, autorul a avut superba inspirație
Voievozi: Mihai, Ștefan și Mircea, o adevărată
de
a
introduce
în volum textul broșurei Răpirea
Sfântă Treime Voievodală a neamului românesc,
adaugă autorul. E trist că, după 1990, unii și-au Bucovinei, pagini care dezvăluie întreaga tevatură
vândut sufletul și au desfigurat istoria noastră privind furtul teritoriului în discuție. Și iată fragmen(există, ce-i drept, precedentul cominternist), într- tul despre odioasa vânzare: „Aurul, briliantele,
o prea tristă încercare de a sluți chipul eroic al cuțitele cu pietre scumpe, oglinzile de Veneția,
vasele de porțelan, aceste fură mai puternice decât
românilor.
Istoricul literar N. Cârlan se oprește și dreptatea Moldaviei, și chiar interesul Turciei; (...)”
asupra momentului din 15/27 august 1871 de la Trebuie amintit că Eminescu a revenit în Cernăuți,
Putna, unde, trage concluzia autorul, Eminescu se la un secol de la (h)răpire, când se inaugura uniimpune ca principalul actant (s.a.) al unuia dintre versitatea, cu un număr impresionant de exemevenimentele fertilizatoare care au marcat, în a plare din respectiva broșură, oficialitățile urbei fiind
doua jumătate a secolului trecut, consolidarea considerate destinatare de primă importanță.
Cartea cercetătorului Nicolae Cârlan e de
conștiinței naționale românești. Se cuvine să amintim, în acest context, că aici Ciprian Porumbescu citit cu atenție sporită, având în vedere că autorul
a cântat „Daciei întregi”, arestat peste câțiva ani, (bucovinean, desigur) a tratat subiectul cu acribie
fără nici un temei juridic, împreună cu ceilalți ar- și cu o largă deschidere spre adevăr, urmărit fiind
boroseni (Constantin Morariu, Oreste Popescu, de exemplul ilustru al Poetului nostru național. Și
Zaharia Voronca și Eugen Sireteanu), la începutul universal, fără discuție.

Sub deviza „Mai aproape
unii de alţii”, sub auspiciile Uniunii Polonezilor din România (Dom
Polski), la Muzeul Bucovinei au
debutat, pe29 august a.c., Zilele
Culturii Polone, aflate la cea de-a
XXI-a ediţie, şi simpozionul „Despre relaţiile româno-polone de-a
lungul timpului în anul centenarului stabilirii relaţiilor diplomatice”.
La eveniment au fost prezenţi, din
partea Uniunii Polonezilor din
România, ex-deputatul Ghervazen Longher, amfitrionul
manifestării, prefectul MirelaElena
Adomnicăi,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean,
Marin-Gheorghe Niţă, viceprimarul Lucian Harşovschi, alături
de invitaţi de marcă veniţi din
statul prieten nouă, Polonia:
reprezentantul Ministerului de Externe al Republicii Polone, Iwona
Fraczek, consulul Republicii
Polone acreditat la Bucureşti, ES
Andrej Kalinowski, maiorul Jacek
Cwiek, şeful Contingentului Militar
Polonez Schimbul V staţionat la
Craiova în cadrul Batalionului 26
Infanterie „Neagoe Basarab”
(parteneriatul strategic NATO –
n.red.), delegaţia oraşului Zakopane, directoarea Institutului
Polonez din Bucureşti, Agnieszka
Skieterska, delegaţia voievodatului Podkarpackie, reprezentată de
mareşalul Władysław Ortyl, ca şi
secretarul de stat Amet Aledin de
la Departamentul de Relaţii Interetnice (DRI) pe lângă Guvernul
României. „Ediţia a XXI-a a Zilelor
Culturii este una aniversară,
evocând centenarul de la momentul din 9 februarie 1919, când, la
Bucureşti, s-a stabilit prima
reprezentanţă diplomatică poloneză. Tot anul acesta se împlinesc
10 ani de la semnarea unei
înţelegeri între Guvernul Republicii Polone şi Guvernul României
pentru înfiinţarea Institutului Cultural Român (ICR) la Varşovia,
capitala Poloniei (...). Este destul
de greu să faci din acest eveniment o tradiţie. «Zilele Culturii
Polone» au debutat în anul 1999
când se împlineau 60 de ani de la
debutul celui de-al Doilea Război
Mondial (1 septembrie 1939). De-
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a lungul anilor evenimentul a devenit mult mai diversificat şi
datorită efortului depus de conducerea Uniunii Poloneze din
România (...). Am participat la
multe evenimente organizate de
comunitatea
poloneză
din
Suceava. Tradiţiile culturale
poloneze nu sunt diferite de ale
noastre.
Popoarele noastre sunt
apropiate, suntem calmi, ne place
să ascultăm muzică, să dansăm şi
să probăm capacitatea noastră de
adaptare la toate condiţiile prin
care a trebuit să trecem de-a lungul istoriei” a spus, în alocuţiunea
de deschidere, Mirela-Elena
Adomnicăi, reprezentantul Guvernului României în teritoriu.
La pupitru au urmat apoi
reprezentanţii poloni din ţară şi din
Polonia, care au transmis mesaje
din partea preşedintelui Republicii
Polone, Andrzej Duda, a
mareşalului Seimului Republicii
Polone (Camera inferioară a Parlamentului
polon),
Marek
Kuchciński, nu în ultimul rând fiind
citit mesajul ambasadorului
Poloniei la Bucureşti, ES Marcin
Wilczek care, pe 31 august a.c.,
adică în ultima zi de desfăşurare
a ediţiei din acest an a „Zilelor Culturii Polone”, îşi încheia misiunea
diplomatică în ţara noastră, după
cum a ţinut să sublinieze consulul
Kalinowski. Distinşii invitaţi au
apreciat faptul că prin această
manifestare din Bucovina se
promovează valorile istorice, culturale, morale ale Poloniei în
lume, oferindu-le posibilitatea etnicilor poloni stabiliţi în diaspora
sau născuţi în afara Poloniei să-şi
cunoască istoria şi neamul.
Cei prezenţi la Muzeul Bucovinei au avut ocazia de a
viziona expoziţia foto-document
„Luptă şi suferinţă.
Polonezii în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial”. Au avut
loc şi dezbateri în secţiunea „În
lumea istoriei”, la care au luat cuvântul universitari din Polonia şi
România, ca şi polonişti de
renume.
Fiind mai cunoscuţi nouă, am
să-i nominalizez doar pe prof. dr.
Ion Filipciuc cu „Maior Octav
Vorobchievici despre Polonia şi
armata ei, după 1918”, prof. univ.
dr. Olimpia Mitric, prof. univ. dr.
Florin Pintescu de la USV şi alţii.
A fost proiectat filmul documentar „Războiul Rece”, urmând
ca „Zilele Culturii Polone” să se
încheie cu „Sărbătoarea Roadelor” de la Soloneţul Nou.
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Mărturii despre locuri,
oameni şi sine
Încerc să aștern câteva
gânduri, mai degrabă ca reflexii
generale, despre ceea ce am
simțit lecturând cu sufletul la
gură cartea care are un titlu atât
de poetic.
Primul gând pe care îl nutresc este cel de gratitudine,
pentru că mi s-a oferit posibilitatea unor călătorii gratuite pe
care le-am simțit, şi nu doar leam imaginat, ca experiențe
unice.
Gândurile pe care le
aștern acum sunt roade ale unei
întâlniri părinte duhovnic-fiică
duhovnicească, ceea ce a adus
cu sine o propunere inedită pentru mine, dar în același timp o
provocare, fie doar și prin prisma
privilegiului de a oferi ritualul
baptismal, încă din stadiul de
geneză, noii ,,făpturi”, literare.
Ne amintim cu nostalgie,
cum copilăria fiecăruia dintre noi
a fost inoportunată de întrebarea: cum ați petrecut vacanța?
Dar, oricât de chinuitoare ar fi
fost această întrebare, trebuie să
dăm dreptate dascălilor noștri. E
plin de sens să te întrebi ce ai
făcut atunci când nu aveai nimic
de făcut, când erai liber să faci
orice.
Oamenii își imaginează
de cele mai multe ori că se definesc prin statutul lor social, dar,
după cum constată filosoful C.
Noica, omenește vorbind, ei se
definesc mult mai bine prin
inițiativele pe care le iau singuri
și atunci când sunt liberi să facă
orice. Ceea ce este al nostru și
numai pentru noi, trebuie să vină

cândva când suntem liberi să
vrem ceva, adică, în vacanță,
prilej de refacere ca odihnă, dar
și de reînsuflețire.
Tot Noica este imperativ:
cine nu făptuiește ceea ce trebuie în cursul anului este vinovat
față de ceilalți; dar cel care nu-și
umple cum trebuie o vacanță
este vinovat față de sine.
Autoarea reușește să dea
sens de vacanță peregrinărilor
sale, atentă să capteze, să
absoarbă şi să interiorizeze tot
ceea ce ochiul pământeanului ar
putea insera pe retina sufletului.
Întâlnim o atenție orientată spre
amănunte care nu puteau trece
neobservate, dar care influențează ,,duhul” călătoriei, al
pelerinajului, gen: șoseaua care
era ca în palmă în Ungaria,
călătoria cu trenul în țară, viteza
maşinii șoferului prin localitate în
revistă de atitudine

Bulgaria etc.
Dar iz de vacanță primim
şi atunci când adulmecăm cu
mintea bunătățile culinare de
care face amintire autoarea,
semn că în vacanță poți să fii
profund pământean, asta după
ce înțelegem că distinsa doamnă
și-a trecut ca reușite dezvoltarea
unor aptitudini pe care le avea
sau a unor preferințe, pentru că
asta face vacanța: îți îngăduie să
alegi, să respingi sau să preferi.
Astfel, obiectivele trecute în
revistă sunt descrise în așa fel
încât să te simți într-o stare
ubicuă, purtând, cum altfel,
statutul asumat la începutul lecturii: turist, vizitator, pelerin.
Toate cele relatate primesc
o atenție distribuită în mod egal,
din punct de vedere descriptiv:
obiectivele istorice, frumusețile
naturii, orașe, porturi, mănăstiri,
Locurile Sfinte. Ele stârnesc
dorința de a nu-ți afla liniștea
până nu atingi, nu doar cu spiritul, acele artefacte, ca nevoie a
plinătății persoanei umane. Dacă
nu ai această împlinire, ai bucuria de a te găsi în fața unor
adevărate lecții de istorie sau de
geografie, și, spre bucuria mea
ca duhovnic, de adâncă spiritualitate și trăire creștină autentică.
Dar ceea ce dau nota de
originalitate desăvârșită sunt
acele versuri inserate, deloc
întâmplător, printre notele de
călătorie.
Poemele de inspiraţie
japoneză (haiku) şi tristihurile
conferă prin lirismul lor o ţinută
aparte a cărţii. Ca specie literară,
în cartea Vasilicăi Grigoraş întâlnim ceea ce în literatura
japoneză poartă numele de haibun. În profunzimea scriiturii descoperim supremația eternului
asupra efemerului, dovadă a
unor călătorii nu doar în spațiul
limitat, teluric.
Închei în tonul de început,
având lângă mine tot pe filosoful
Noica: atunci când doi prieteni
se întâlnesc, după vacanță,
fiecare întreabă pe celălalt: unde
ai fost? Prin urmare, cel întrebat
începe să povestească despre
munte sau despre mare, unde
va fi fost; despre vreme, oameni
și întâmplări, mai ales despre
întâmplări.
Dar, între prieteni buni, cel
puțin, o altă întrebare ar fi cea
potrivită: nu ,,unde ai fost?”, ci
,,până unde ai fost?”, cât de departe ai mers în truda aceasta de
a te regăsi, în tihna vacanței, de
a te reîmprospăta la izvoarele
cele adevărate ale ființei tale?
Acum ești oare destul de odihnit
trupește, dar mai ales atât de
adâncit sufletește, pentru a
putea reîncepe lupta aceasta cu
o lume care vrea neapărat să te
înstrăineze? Prin mărturiile din
această carte, autoarea ne
confimă faptul că este posibil
acest lucru şi, chiar este recomandat ca din când în când să
ne bucurăm de clipe de
,,Respiro pe tâmpla timpului”.
Doamne ajută!
Pr. Mircea Istrătucă

Ionel Necula
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Mircea
Teculescu

Despre
poetul
Mircea
Teculescu am aflat târziu şi numai
după ce mi-a trimis ultimele sale volume. Fiecare vede altceva (Editura
Rafet, Rm. Sărat) a apărut în 2017
şi-a primit premiul Octavian Moşescu la
Festivalul internaţional Titel Constantinescu, ediţia a X-a din Rm. Sărat.
Dincolo de titlul relativ banal, care poate
duce cititorul la solipsism, ne întâmpină

o poezie meditativă, glazurată decontată mai mult din fondul pasional,
afectiv şi emoţional decât dintr-o
reflecţie învolburată şi rece. Se vede
bine că din binomul eminescian minte
şi inimă autorul privilegiază termenul
secund şi reabilitează dispoziţia
productivă a simţirii, ca resort şi fundament al dispunerii lirice. Este, pot
spune, preluând un dicton al lui
Maiorescu, în chestie şi binevenit în
Elizeul poeţilor.
N-aş zice că poezia sa se resoarbe dintr-o ontologie anume, ci mai
mult dintr-o fenomenologie a Erosului
năbădăios, care trece din teză în
antiteză şi se combină în sinteză, se
pune, se opune şi se compune după
capriciile lui nesăbuite şi furnizează cele
mai multe pretexte pentru abordările
sale lirice – de multe ori sub forma unor
imagini-blitz: trupul tău iese grăbit/
dintr-o oglindă/ şi pleacă pe străzile gri
(Întâlnirea).
Sau, Primăvara răsărise/ în copaci/, florile aşteptau/ aripile fluturilor/
ca să zboare (Ea este psiholog).
Nu lipsesc nici din poezia lui
Mircea Teculescu dialogurile cu
transcendenţa, cu divinul, deşi transcendentul pare mai mult transcendentalizat, umanizat, adus într-o partitură
omenească, aureolat doar de nimbul
perfecţiunii. Fiecare cu Dumnezeul lui,/
a spus/ privind curcubeul/ ca pe un
dulce baton./ plin de sentimente/ profesionist aranjate/. Fiecare cu Dumnezeul lui, pentru a fi cu El/ trebuie
doară să tragi jaluzelele/ atât (Atât).
Ca unul care a cochetat multă
vreme cu poezia în formă scurtă şi
foarte scurtă (a dobândit şi nişte
recunoaşteri din această perspectivă),
nu-şi abandonează nici în această
alcătuire apetenţa pentru acest mod de
dispunere lirică Trupul meu îmi curge
printr-o clepsidră/ pe care stăpân e doar
Dumnezeu (Linişte)
Nu mai insistăm. Îl creditez pe
Mircea Teculescu ca pe o voce distinctă
în peisajul lirismului nostru contemporan şi cred că se poate implica sporitor
şi cu imagini surprinzătoare în înnoirea
discursului poetic românesc.

Calotă de gheață, pinguini și…

(Continuare din pag. 3)
Dar și mai mult uimesc
datele pe care le deține privitoare la navă: „Încărcătura
maximă este de 263 de tone,
din care cărbunele și alimentele sunt principalele
mărfuri. Nava este construită
din lemn de stejar și pin, chilia
fiind placată cu tablă. Alte caracteristici sunt următoarele:
lungime – 35, 97 de metri,
lățimea – 7,52 de (sic!) metri,
pescajul – 4,11 metri”.
O adevărată miniantologie ambulantă! Discuția celor
două „personaje” are și rolul de
a face cunoscute o seamă de
aspecte din culisele vieții
românești de altădată și de a
omagia, fie și indirect,
personalități care și-au pus energia și inteligența în sprijinul
recunoașterii meritelor țării în
evoluția culturală, științifică etc.
mondială. De exemplu, despre
„etnicul evreu Julius Popper”,
„cetățean otoman”, aceeași
neobosită Amanda Popper
precizează: „… în 1881, el a
solicitat cetățenia română, dar
parlamentul l-a refuzat. (…) Eu
îl consider român din mai multe
motive. În primul rând,
deoarece s-a născut la
București, pe 15 decembrie
1857, chiar dacă a decedat la
Buenos Aires, pe 5 iunie 1893.
În al doilea rând, el a vorbit
românește ori de câte ori a
avut ocazia. În al treilea rând,
el s-a considerat român, fapt
care reiese dintr-o scrisoare
adresată Academiei Române”.
Și urmează textul scrisorii.
Mulțimea de informații schimbate în acest capitol constituie
încă un preambul al relatării
experienței antarctice a scriitorului.Începând din capitolul
următor, autorul compară
observațiile pe care le-a făcut
în călătoriile sale de până în
1989, în străinătate, cu aspecte remarcate ulterior, în anii
Mihaela
Oancea

Domnul mânuiește
un iconostrof
lăcustele
infestează plantația de tutun aici s-au adunat pentru sabat
păpușile sinistre
în lumina stacojie a lunii
totul se răstoarnă – moliile
țes voaluri de borangic
fetușii dansează pe poante
fremătând
furnicile se-nțepenesc
pe gâtul îngust
al pâlniei nopții –
Domnul însuși mânuiește
un iconostrof
cu inima bolnavă de verde
mergi ca acrobatul pe sârmă

libertății, inclusiv de circulație.
În context, relatează o seamă
de tribulații legate de dificultatea de a face rost de valută,
în perioada comunistă, firește,
tot în scopul de a călători, despre complexitatea, cel puțin
din perspectiva noastră, de azi,
a pregătirilor și a felului cum se
derulau aceste călătorii ale
românilor, care, cu mijloace
precare, trebuia să facă față tuturor necesităților legate de
cazare, masă etc.
Naratorul temporizează
prezentarea experienței polare,
relatările adiacente având, mutatis-mutandis, rolul de a crea
suspansul.
Pe lângă datele privitoare la călătorie, pe lângă
schimbul de informații amintit,
de la începutul acesteia sau
cele despre călătoriile din trecut ale naratorului (dar și ale
cuplului Ceaușescu, față de
care mărturisește, la început,
că, prin drumurile făcute, după
căderea comunismului, vrea,
într-un fel, să-și ia, fie și târziu,
o revanșă),
Doru Ciucescu analizează comportamentul diverselor exemplare umane, de
etnii diferite, cu ai căror pași se
intersectează ai lui, pe diverse
etape ale drumului.
Cartea
lui
Doru
Ciucescu, fără a fi ghid turistic
sau jurnal de călătorie, deși se
apropie de amândouă aceste
genuri de scriere, este, așadar,
mărturia concentrată a împlinirii unui vis, autorul părând
a o fi scris pe nerăsuflate, ca o
schemă sau ca un rezumat ori
episod pilot al unei realizări mai
ample, în care toate cele
prezentate aici să fie dezvoltate, aducând o seamă de
amănunte pe care, cu
siguranță, le-a păstrat din
excepționala
experiență
polară.
într-o inegală întrecere
cu soarele
treptat
o umbră – copil al luminii –
subțire ca un ac
de abia se mai strecoară
printre norii opaci
ai cataractei
șoarecele pândește de la
distanță
ieslea
plină de fân
evanescență
cutreieră cu pași lacomi
răceala de iarnă
a nopții
face salturi ample
cu agilitatea unei zibeline
plonjând dinspre certitudine
spre deznădejde
încă îi poate adulmeca
aroma de tuberoze
de pe încheieturile mâinilor
iubirea nu i-a fost nicicând
decât
pură evanescență
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Mihaela Meravei scrie unul dintre cele
mai bune volume de poezii de până acum: Cu
orașul meu se întâmplă ceva ciudat, apărut
la editura constănțeană Ex Ponto, 2019.
În această carte dedicată orașului,
Mihaela își propune o inversare de roluri. Nu
să se scrie pe sine, ci sinele să iasă din sine
cu ochi de stradă, de clădire, de oraș, de lume
și să se lase scris de întâmplările de acolo, de
freamătul exterior al lumii, de impactul
călătoriilor. Ea schimbă registrul de la un oraș
lugubru la unul pierdut ori unul trist, ș.a.m.d, în
funcție de propriile stări sufletești. Alungește titlurile mult față de cele din volumele anterioare,
acesta fiind alt plan al schimbării poetice.
Acum, poate face echilibristică, poetică, desigur, cu priceperea acrobatului care a făcut
exercițiu după exercițiu până ce toate mișcările
i-au ieșit perfect. Ne conduce, astfel, în orașul
subteran, orașul sufocat în cotidian, orașul turistic, orașul mitic ori în orașul poeziei, ipostaze
pe care le tratează cu greutatea cuvenită.
În acest volum, autoarea are un lirism
mai fin, concentrat pe metaforă la nivel de
temă. Orașul pe care ni-l prezintă autoarea nu
este neapărat cel de baștină, ci, mai degrabă
este un oraș universal de care o leagă amintiri,
povești, simboluri, oameni, întâmplări, lecturi
etc. Deși există unele locuri comune, Mihaela
reușește să le deturneze prin conturări clare și
convingătoare mult mai vizibile și eficace în
contextul dat. Poezia din această carte se vrea
conectată la personalități ale culturii românești
și universale și la operele acestora, astfel
devine o preumblare prin creațiile lor, cu
rădăcini înfipte în acestea și cu trunchiul
crescând în propria versificație. Din loc în loc,
imagini după pictura cunoscutului Constantin
Grigoruță vin să completeze decorul orașului și
al poeziei.
Trei caracteristici vreau să subliniez:
poezia ca o nimfă, orașul în universalitate și preumblarea prin culturi diferite ale
lumii sub forma unor marcaje personalizate.
Desigur, ca în mai toată scriitura acestei
autoare, lucrurile se petrec pe un fundal care
ține de religiozitate, așa cum frumos ne spune
chiar ea: “… oameni cu o singură religie/
poezia” (tendințe, pag. 25). Aș reliefa aici
poezia de la pag. 33-34, șapte: „la început
inima a fost uimită să stea cu privirea în jos/
prinsă în colivie cu aripile lipite de gratiile de
sticlă/ «Părinte, iartă-le lor, căci nu ştiu ce fac!»/
zgomotul îi înghițea gândul/ încăpățânată să
trăiască în lumea osândită/ lega franjurile din
cuvânt și-o rază albastră-i secționa frica/
«Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu mine în
Rai!»/ apoi inima obosită a îngenuncheat de
atâta obidă/ tristețe ispită/ și-n
ochii mari cât sufletul cerului a
găsit curaj/ să se odihnească
într-un trup curat lăsându-i
taină/ «Femeie, iată fiul tău!…
Iată mama ta!»/ în cele din
urmă inima a început să se
târască pe drumul Golgotei/
mai aspru soarele și nimeni cu
o cană cu iubire în preajmă/
«Mi-e sete!»/ striga secătuită/
cu cât mai înalt drumul cu atât
mai înfricoșător întunericul/
dar inima urca cu singurătatea
prinsă în ghimpii unei coroane/
«Eli, Eli, lama sabahtani?»/ în
cele din urmă inima s-a predat
ca un miel junghierii/ ca un
mugur păcatului primăverii/ «Săvârşitu-s-a!»/
când cuiul mulțimii a pătruns destul de adânc/
destul de sângeriu în carnea vieții/ s-a făcut
tăcere în voia cerului/ au îngenuncheat
serafimii/ s-au depărtat norii/ culorile neantului
s-au schimbat/ viața a sorbit moartea vin
tămăduitor al învierii/ pentru o clipă Universul
a stat în loc/ «Părinte, în mâinile Tale
încredinţez duhul Meu!»/ și nici-o vietate nu spagina 6
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a mai auzit/ nici măcar sufletul Domnului”, în
care dezvoltă șapte fraze rostite de Iisus în vremea răstignirii sale, de mare înărcătură biblică:
„Părinte, iartă-le lor, căci nu știu ce fac!;
Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu mine în rai;
Femeie, iată fiul tău!… Iată mama ta!; Mi-e
sete!; Eli, Eli, lama sabahtani!; Săvârșitu-s-a!;
Părinte, în mâinile Tale încredințez duhul meu!”
– isprăvind, în viziunea ei, întreg ritualul biblic
al răstignirii.
Poeziile capătă aici robustețe prin formă,
întindere, titluri, dar și prin amplificarea ideilor,
prin imprimarea unei atitudini grave, serioase.
Ele par că au ajuns la coacere, la maturitate.
Filtrele poetice sunt selective, riguroase.
Autoarea își alege cu multă grijă formula de impresie. Astfel, poezia meraveiană degajă un
aer de reorientare spre palpabil, spre luxuriantul imaginativ provenit din călătoriile făcute
în teritorii culturale din care vrea să ne
împărtășească măcar cele mai interesante
locuri, lucruri, curiozități. Așa încât, poeziile sale
par că se pliază pe atlasul geografic. Ajungem
în estuarul Amazonului printre liane cât anacondele, ascultăm țipete de Piha: „nu-i
înțelegeam prea bine dimensiunea apei din
ochi/ luată pe sus simțeam că mă revărs precum/ estuarul Amazonului/ peste sufletul lui
încă necunoscut gata să înec/ maimuțele
lânoase captive-n efemera clipă a așteptării/
zarva lor era punctată de hâşâitul macetelor -/
trubadure dorințe tăiau în carne vie -/ şi ţipetele
ascuţite ale păsărilor Piha/ înghițite de lianele
încolăcite prin gândurile mele/ groase cât anacondele/ spânzurate-n arborii de cauciuc din
care/ îmi făceam colac de salvare// probabil
eram singura muritoare care călcase prin sufletul lui/ ca o poezie/ eu și indienii ce mai
îndrăzneam să violăm/ verdele paginilor de
carte/ din care se prelingea câte un vers la
fiecare/ cinci minute de viață” (luxuriant, pag.
46) Sau, cine știe, poate ne visăm plimbândune pe Pont des Arts, de-a lungul Senei: „(…)/pe
Pont des Arts lacătele au început să fie deschise/ cu fire de iarbă/ totuşi în oglinda Senei
mai multe iubiri se repetă” (nimic despre
mine, pag. 42)
Poezia Mihaelei Meravei este pendulul
lui Foucault, între mitic și real, între biblic și
omenesc. Uneori, lumea descrisă în acest
volum este bolnăvicioasă, cataleptică, pe
moarte. Însă, cum toate drumurile duc negreșit
la Roma, așa și încercările autoarei duc la
poezie. Aproape în fiecare dintre demersurile
sale există un ombilic de care se leagă cu
poezia: „în palme poezia mă săruta ca o pisică
de mare/ otrăvindu-mă cu dor” (pisică de
mare, pag. 48); „poezia deasupra noastră pare
un punct g imposibil de atins” (extaz cu flori
de nufăr și poezii, pag. 50); „între sângele
poeziei și sângele tău este un fir subțire/ cum
între adevăr și provocare” (când amintirile ți
se așază pe spate am viziuni, pag. 64); „sunt
legată de tine printr-un cordon ombilical al Universului” (și tu știi…, pag. 77)
Între zbor și curgere, poezia Mihaelei
Meravei capătă o forță intrinsecă și dă semn că
poeta este pe urcușul firesc al
experienței și al muncii pe terenul
destul de minat al literaturii. Se simte
amprenta lecturilor. Poezia din volumul Cu orașul meu se întâmplă
ceva ciudat este dichisită și
consistentă.
Poate cel mai mult mi-a plăcut
că mama știe. O poezie-poveste în
care triada mamă-Dumnezeu-poezie
este cel mai frumos lucru care se
poate întâmpla unui om, respectiv
Mihaelei: „mama știe că atunci când
te-am întâlnit/ nu am mai vrut să plec
din sufletul tău/ din poezia ta din universal născut de tine pentru mine”
(mama știe, pag.88), poezie care
apare și pe coperta a patra.
Am să închei periplul prin poezia Mihaelei Meravei susținând chiar ceea ce autoarea mărturisește în penultima poezie
(ultima epistolă a lui Moise, pag. 93 ) a volumului Cu orașul meu se întâmplă ceva ciudat: „mai adânc…/ o poezie stă să explodeze”.
Într-adevăr, acest volum al Mihaelei Meravei este o explozie de lirism, iar aceasta nu
este o întâmplare!

Ins

Poeziile
din
orașul
cu
întâmplări

Nicolae Scurtu

Ottilia Ardeleanu
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ÎNTREGIRI
LA BIBLIOGRAFIA
LUI ION LUCA
Biografia și bibliografia dramaturgului, eseistului și jurnalistului
Ion Luca (n. 7 decembrie 1894,
Roman – m. 30 ianuarie 1972, Vatra
Dornei) au fost cercetate cu rigoare și
dăruire de istoricul literar Nicolae
Cârlan, unul dintre cei mai însemnați
intelectuali din Bucovina.
Se știe, cu exactitate, că dramaturgul Ion Luca este autorul a
peste patruzeci de piese de teatru
publicate și jucate, cu oarecare ritmicitate, pe cele mai reprezentative
scene ale Teatrelor Naționale din
România.
Unele dintre aceste piese de
teatru au fost traduse în limbi de largă
circulație europeană și, astfel, au contribuit la cunoașterea temeinică a lui
Ion Luca.
Glosele acestea mi-au fost
sugerate de o epistolă, necunoscută,
a lui Ion Luca trimisă lui Liviu Rebreanu care, în calitate de membru în
Comitetul de lectură al operelor dramatice, face unele observaţii privitoare la piesa de teatru Racherița1 ~
„apreciază că autorul a găsit un
subiect istoric interesant și nu lipsit de
originalitate, de asemenea se pot releva cu laude o bună cunoaștere a folclorului moldovenesc, tendința de a
reînnoi versul teatrului, precum și numeroase imagini proaspete și pline de
colorit. Din nefericire, autorul ajunge
la un limbaj prețios, întortocheat, obscur și în genere impropriu pentru
scenă. Acest limbaj constant artificial
mai are și un alt efect lăturalnic –
acela de a uniformiza toate personajele, până acolo că ele nu mai au
nici o individualitate specifică.
Având în vedere și stângăciile
de construcție dramatică, izvorâte în
parte dintr-o tehnică insuficientă,
piesa nu are caracterul unei opere viabile, sau măcar a unei piese
reprezentabile cu succes“.
Comitetul „exprimă dorința ca
materialul valoros ce se găsește întrînsa să fie mai bine utilizat“2.
Ion Luca, excelent dramaturg,
va ține seama de orice obiecție sau
rezervă privitoare la opera sa.
Epistola ce se publică aici se
constituie într-o mărturie elocventă a
Iuliana Clima-Caraghin
Umbră în soare
Pe tine te-am zărit în vis:
o umbră caldă prin perdele.
Când noaptea largă s-a deschis
ai dat parfumurilor stele.
Sclipire verde-n primăvară,
cu vină de surâs în seară,
chemare sacră de cuvânt,
m-ai tras spre tine, soare-arzând.
Ombra nel sole
Ti ho intravisto in un sogno:
un'ombra calda tra le tende.
Quando l’ampia notte si è aperta
hai dato stelle ai profumi.
Luccichio verde in primavera,
con la colpa del sorriso alla sera,
chiamata sacra della parola,
mi hai attirato a te, sole ardente.

recitirii și a reformulării unor replici
sau scene.
*
Bacău, 7 oct[ombrie] 1936
Prea distinse domnule Rebreanu,
Îmi iau îngăduința să vă trimit
Racherița cu schimbările făcute pentru a micșora numărul moldovenismelor din ea.
Am lucrat cu înțelegere că
sfatul dumneavoastră trebuie urmat în
primul loc pentru o bună primire a piesei din partea spectatorilor.
Având în vedere că pentru
celelalte condițiuni ale dramei mi-ați
spus că aveți idei bune, vă rog să
apreciați strădania mea și să-mi
depuneți raportul favorabil chiar dacă
sunteți de părere că mai trebuie să
înlătur din moldovenismele pe care leam lăsat pentru pitorescul dramei.
Cer pentru aceasta încrederea
dumneavoastră personală. Voi face
schimbările după admiterea lucrării
într-o stare sufletească mai prielnică.
Nădăjduind că veți găsi
îndreptățire rugăminții mele, vă
mulțumesc din inimă.
Rămân al dumneavoastră prea
devotat,
Ion Luca
[Domniei sale domnul Liviu
Rebreanu, București, sector II, Bulevardul Elisabeta, nr. 97; Trimite: dr.
Ion Luca, profesor și avocat, Bacău].
Note
• Originalul acestei epistole necunoscute se află la Biblioteca Academiei Române. Cota S 49/CMLXV.
1. Ion Luca ~ Racherița.
Dramă în versuri. București, Editura
Cartea Românească, 1934, 112
pagini.
2. Ion Massoff ~ Teatru românesc. Privire istorică. Volumul 7. 1.
Teatrul românesc în perioada
1931–1940. 2. Completare: Teatrul
Național din Iași între anii 1877–
1916. București, Editura Minerva,
1978, p. 184.

Seară înstelată
E seara înstelată
Când dansul îmi saltă pe palme.
Privesc de-aproape artificiile
dintre genele tale
ca să mi le tatuez pe pleoape.
Inima ţi-e dulce, tânără,
Dar ţi-e puţin căzută-n menuet.
Şi totuşi sare înflorită ca din rouă.
Notte stellata
È una notte piena di stelle
quando la danza mi salta sui palmi.
Guardo i fuochi d'artificio tra le tue ciglia
per tatuarmeli sulle palpebre.
Il tuo cuore è dolce, giovane,
ma è un po’ giù nel Minuetto.
traducere de Sonia Carmen Irimiea
adaptare Valeria Di Felice

revistă de cultură
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DOCTORUL COSTACHE ANDONE –
UN DESTIN ÎMPLINIT

Originar din Filipenii Bacăului
(născut la 27 sept. 1919), aparținând unei
familii modeste cu mulți copii, a absolvit Institutul de Medicină și Farmacie din Iași,
bucurându-se de sprijinul unchiului său,
vestitul profesor de dermatologie Gheorghe Năstase, și de îndrumarea unor
dascăli de mare prestigiu (Costinescu,
Racoveanu), care l-au călăuzit către specialitatea ORL, cu care s-a identificat timp
de peste 65 de ani.
Deși ar fi putut continua cariera
universitară ca asistent al clinicii ieșene de
ORL, la câțiva ani de la terminarea celui

de-al Doilea Război Mondial, a preferat să
se stabilească la Piatra-Neamț, împreună
cu alți unsprezece medici. Foarte probabil
în decizia acestora un loc esențial a avut
existența unei clădiri moderne pentru acea
vreme, spitalul construit de Regele Carol
al II-lea, sub ministeriatul doctorului Costinescu, și care era, practic, nefolosit.
Grupul a acoperit toate specialitățile, s-a apucat serios de treabă, a
asigurat asistența medicală a oamenilor
de pe Valea Bistriței și a creat un centru
medical de mare prestigiu, unic în țară, devenit cu timpul o adevărată școală
medicală, recunoscută pe plan național.
Doctorul Costache Andone a fost
solicitat în organizarea activității de specialitate ORL din întreaga regiune Bacău
și s-a achitat onorabil de această sarcină.
Activitatea de specialitate a fost
concretizată în peste 15.000 de operații și
aproape 40.000 de bolnavi tratați și
îngrijiți, în formarea a 10 specialiști care
au devenit practicieni apreciați și în calificarea a 30 de cadre medii. A întocmit
peste 80 de lucrări științifice și a fost un
participant constant la reuniunile organizate în țară.
În anul 1962, în timpul unui turneu
de concerte la Piatra-Neamț, Maria
Tănase și-a pierdut vocea. A fost
consultată de doctorul Andone și, spre
surprinderea solistei, i-a stabilit diagnosticul de cancer de laringe, boală care avea
s-o răpună după un an de zile. Vestea a
făcut înconjurul țării, așa că n-a fost o
surpriză pentru nimeni că marii noștri actori precum Grigore Vasiliu-Birlic, Ioana
Radu, Corina Chiriac, Mirabela Dauer,
Cornel Constantiniu, Dan Spătaru, Alexandru Jula, Mihaela Runceanu, Nicu Constantin, Dem Rădulescu, Stela Popescu,
Arșinel şi alţii îl consultau cu ocazia propriilor lor turnee.
Ca medic interesat de dezvoltarea
medicală a zonei de la poalele Ceahlăului,
s-a implicat și în organizarea și progresul
celorlalte specialități și s-a aflat în fruntea
celor care au contribuit la propășirea medicinii nemțene. Convins că progresul
medical nu vine de la sine, a inițiat și a
condus cu prestanță și autoritate, timp de
peste 25 de ani, filiala Neamț a Uniunii
Societăților de Științe Medicale, care a
permanentizat frumoase tradiții. A organizat Congresul Național de ORL din anul
1984, cu participare internațională, pentru
ca în anul 1985 să întemeieze filiala
Neamț a Asociației Oamenilor de Știință,
ulterior devenită Academia Oamenilor de
revistă de atitudine

Știință, al cărei președinte a fost până în
anul 2013. În cadrul acesteia, a mobilizat
toți specialiștii cu doctorate din județ, care
au desfășurat activități științifice constante,
numărându-se printre filialele cu cea mai
meritorie activitate, singura dintre cele opt
filale aparținând unui centru neuniversitar.
Nu doar atât: s-a preocupat ca fiecare specialitate să desfășoare menifestări
științifice ocazionale sau periodice. Este
suficient să spunem că a contribuit
esențial la derularea a 38 de „Reuniuni ale
oftalmologilor din Moldova” și a 40 ale
„Chirurgilor din Moldova”, evenimente unicat în istoria medicinii românești.
Personalitatea complexă a doctorului Costache Andone s-a manifestat nu
numai pe tărâm medical, ci în însăși viața
de zi cu zi a municipiului Piatra-Neamț și
a zonei de la poalele Ceahlăului. Se poate
spune că niciun domeniu nu i-a fost străin,
implicându-se în toate activitățile posibile:
știință și cultură, teatru, sport, dezvoltare
urbanistică și socială, învățământ universitar, cercetare și documentare, turism
agromontan, ridicarea satelor etc.,
reprezentând
exemplul
tipic
al
cetățeanului devotat plenar, cu energie
inepuizabilă, prezentului și viitorului cetății
care l-a consacrat și l-a prețuit. Memoria
colectivă îl cunoaște ca personalitatea
pentru care enunţul Nu se poate nu există.
Veteran de război, medaliat și decorat cu prestigioase distincții militare
(Crucea Meritul Sanitar clasele a II-a și a
III-a, Coroana României cu Panglica de
Virtute militară, Virtutea Ostășească,
Crucea comemorativă pentru participarea
la al Doilea Război Mondial, Medalia
Tudor Vladimirescu ș.a.), a fost la fel de
onorat de societatea civilă (Diploma și Placheta Academiei Oamenilor de Știință,
Diploma de Onoare și Bisturiul de aur ale
Societății ORL etc.), a fost membru a zeci
de societăți științifice, asociații și fundații.
De numele său este legată promovarea sportului nemțean (fotbal, volei,
alpinism, schi etc.) timp de mai bine de 25
de ani, pentru care a contribuit la construirea a numeroase baze sportive. Municipalitatea nemțeană l-a cinstit și i-a acordat
calitatea de Cetățean de onoare al municipiului Piatra-Neamț.
Ar fi nedrept să nu amintim că în întreaga sa activitate a fost sprijinit și stimulat de soția sa Mariana, care i-a asigurat
liniștea și demnitatea căminului conjugal.

Familia a avut un copil, inginer, în prezent
locuitor al orașului Pucioasa.
Doctorul Costache Andone ne-a
părăsit la vârsta de 96 de ani și a fost activ
până în ultimele sale clipe de viață. Casa
pe care o am este singura mea avere. Nu
am bani în bancă, dar am multe amintiri
frumoase. Sublimul vieții este că nu am
trăit degeaba. Pe ce am pus mâna s-a
văzut. Acesta a fost balsamul vieții mele,
mărturisea doctorul Costache Andone în
cărțile dedicate lui: „Dr. Costache Andone
– un destin împlinit” și „Costache Andone,
în competiție cu viața”.
Dr. Virgil Răzeșu

Adrian George
Agafiței

Centenar

Aromire

Un rost. Un rost al vieții este dat întotdeauna de raporturi. Rost, raport, iată o
legătură ineluctabilă ce definește o
existență prin ochiul pragmatic al oricărui
vigilent incoruptibil. Raporturi spațiale,
umane, financiare, statale ce stabilesc
firescul personal al fiecărui individ în parte.
Transfigurarea metafizică ce permite
inițierea unui subiect în această măcinare
zilnică a propriului eu este conturată, în
primul rînd, de gradul său de josnicie, de
mularea necondiționată pe o acromatopsică perspectivă conceptuală. O
percepție sordidă stimulată doar de acceptarea socială, în care calitatea umană,
fondul spiritual ca valvă reductoare sînt întotdeauna mai prejos de viziunile ideologice sau teoriile politice ale unui prezent
imediat interesat doar de o absorbție
masivă de sevă fiziologică, de fortă
musculară neasistată, nu și de valoarea
intrinsecă particulară a fiecărui individ în
parte. În această conjunctură socială,
mirările reflexive, energice nu-și mai
găsesc ținuta cerebrală. A te mira de uniformitatea inertă de care te izbești zilnic,
devine un gest intelectual grotesc care
produce doar plictiseală și dispreț.
Supraviețuirea ta cotidiană se regăsește
acum în lumea "de afară'', în gesturile ei
melodramatice, în vulgaritatea purulentă
care se dovedește a fi imperios necesară
pentru coabitare, și nu în propriul sine nedumerit de faptul că esteticul este acum
hotărât de chirurgi plasticieni, iar frumosul
a devenit apanajul unor personaje plictisitoare și chinuitor de analfabete, care, prin
căutarea divinului înțeleg ideograma bustului unei femei mutilate continuu de bisturiile unor medici care percep moartea
doar ca o formă de dezertare din templul
unui Dumnezeu al urii. Ce temeinicie să
mai aibă gîndurile distinctive, cele ce fac
selecția dintre facil și profund, cînd catedralele s-au transformat în mall-uri
jeluitoare, ce vocabulă să mai dedici iubirii,
cînd numele-ți e mereu predestinat vînzării
sau trădării comunitare? Monotonia unui
astfel de curent social ce se asociază voluntar unor acte falacioase si caduce, nu
trăiește decît alimentată de dispreț.
Desconsiderație față de sugestia unui
sărut pe colțul zimbetului unei dimineți ceți mai împuținează viața cu o amară clipă,
desconsiderarea actului de a-ți culege
privirea galeșă de pe fața încă adormită a
celei care-ți respiră alături și care este,
fără încă să știe, deja furnizoarea de serviciu a viitorului tău eșec sentimental,
dispreț pînă și față de etajera plină de cărți
nerăsfoite proaspăt. Și da, numele tău
este predestinat vînzării. Vînzare
declanșată de etica ta ''prăfuită'' - comportament moral limpede doar pentru ține sortită pierii încă din momentul nașterii
tale. Cît de straniu este să culegi cioburile
risipirii tale încă dinainte ca sfera existenței
tale să se dilueze în fragmente de regret
ce-ți obosesc pînă și nopțile încă nedormite ale sufletului tău, deja aromit de
indiscreții lamentabile amplificate de
trădările celor din jur? Toți trădează pînă
la urmă. Cei mai mulți și-au trădat și ziua
în care s-au născut. Ceilalți pe cea în care
au murit. Sfințenia minții este acum un
sacrilegiu, o normă obositoare care
icnește zdrențuită de așa-zișii taoiști,
budiști, creștin-ortodocși, catolici, protestanți, musulmani ce au tranformat cuvîntul în poftă, și pofta în atitudine
mizantropă. Dimorfismul sexual- diferența
aceasta legală, fenotipică, între masculul
și femela aceleiași specii, a ajuns un ornament al bunului plac, ce hotărăște
tranșant de idiot că fiecare dintre noi este

înzestrat cu abilități cuadrumane, asemeni
primatelor, și nu cu calități și trăsături cognitive specifice doar ființelor superioare,
caracterizate prin gîndire, inteligență și
limbaj articulat. Aceste elemente umane
dominante, reprezentative, s-au transformat într-un peisagism mistic doar din
cauza faptului că locuiesc în sine, iar oamenii s-au velnicit din inspirație lirică în
reprezentarea economică, irelevantă spiritual, a unui sistem ignorant, abrutizat de
propria sa neputință revelatoare, ce
preaslăvește doar replierile sistematice ale
eurilor în cochilia vigilentă a rigorii unei
globalizări alienante!
Să mă transform într-un agent de
bursă al propriilor emoții, într-un non-eu
existențial, sau să rămîn același, un emotiv subtil, chiar cu riscul de a fi definit drept
un instabil psihic? La urma urmei toți sîntem instabili psihic și emoțional! Neutralitatea neurologică și afectivă este specifică
doar debilului mintal sau psihopatului retras din afaceri. Nu accept repausul,
mintea netulburată de ochii unei contemporane dulci, cu o geografie fizică bine
definită, sau un suflet fad lipsit de ecuațiile
lirice cuvenite unor afecte provocate de
tabloul unui Rubens sau Vermeer. Refuz
să-mi fie remodelată mintea de dogme
pernicioase, refuz să fiu un călăreț de circ,
obligat să întoarcă cu fața la perete portretul propriului eu. Alegerea aceasta o fac
întrucît spiritul mă obligă să nu devin
niciodată, dar chiar niciodată, un neguțător
de idei, un băcan al propriului suflet, sau
un pastor al ''rătăcirilor''mele fizice. Toți se
simt obligați la o ascultare ce le lămurește
propria neputință de a exista fără să se înregimenteze în turmă. Ascultarea nu ține
locul logicii, și nici a unei meditații contemplative. Ea îți acordă cel mult statutul de
subiect timorat ce-și seduce propria
conștiință cu lejeritatea oferită de captarea
necondiționată a discursului autoritar
străin egoului personal. Tu, prin supunere
oarbă, nu mai reprezinți vremurile individual, printr-o prismă rațională autentică,
de sine-stătătoare, ci devii din seducător
al ideilor, un sedus al imperativelor categorice impuse de un gust dialectic bazat
doar pe artificii retorice și petarde transcendentale vanitoase, ale unui conglomerat colectiv ce-ți impune limite prin
număr și nu prin calitate. Astfel dispare
unitatea structurală individuală și deprinderea sublimului: prin compactarea cu
omogenul simplității modeste. Prin
strivirea sinelui cu instabilitatea conjecturii
imbecile, ce conduce negreșit la uniformitate și atenuarea spiritualității. Se spune
deseori că teama este stârnită de incompatibilitatea dintre intelect și puritatea conceptelor, dintre egoismul exacerbat,
autoagravant al omului, și infinitatea de
situații care pot apărea în viitor, conjucturi
ce necesită cu precădere altruism. Eu trec
peste această ipoteză superfluă și susțin
că frica izvorăște din incapacitatea de a fi
pe deplin liberi de orice disociere a corpului față de cuget, de momentele în care
perceperea exteriorului sufocă orice concept interior, și de zilele în care inteligența
fiziologică a trupului strivește orice urmă
de conștiință. Nu poți deveni o lacrimă
cardinală cînd corpul tău se îngrijește doar
de exigențele fizice și obturează dorința
de frumos. Nu poți curge într-o clipă de iubire, dacă nu ești hotărît să poți muri mîine
în urma extazului provocat astăzi de
nevroza teribilului sentiment de
îndrăgostire totală față de rictusul unei idei
bine conturate. Poți căuta, bineînțeles, la
nesfârșit crucile înalte ale uluielilor cotidiene, cele ce împing mai mereu la discreția
gindului, dar, pînă și iadul tău va deveni
gol, atunci cînd îți vei da seama că ai fost
înșelat de cele mai șocante cromatice
compoziții ale apusului omenirii. Un supliciu este, mereu, inevitabil, urmat de un
altul. Nu atît refugierea în vizualul comun
este înspăimîntătoare, ci încercarea
reiterată constant de a înlocui conținutul
ordinii interioare înalte cu imaginea iconică
a unei realități picarești!
pagina 7
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.

ELENA

BULAI

Traduceri

Profesoara Elena Bulai (n. 19 august 1941), doctor în filologie, a tradus un
divers repertoriu de lucrări semnate de
cunoscute nume ale culturii franceze:
Louis Gardel, Guy de Pourtales, Anne
Herbert, Marguerite Yourcenar, Simone
Signoret, Maria Cantacuzino-Enescu ș. a.
A publicat în franțuzește și cărți de autor
(Le póeme en prose; Comparaison et
metaphore dans le poeme française en
prose). Scrie cu aceeași distincție și
dezinvoltură în graiul lui Eminescu și cel a
lui Rimbaud.

NICOLA

E CÂRLA

N

*
„O culegere de portrete intitulată
IMAGES DE ALBUM, a fost tradusă nu demult în limba română, în mod inspirat de
Elena Bulai. Nu exista o traducătoare mai
potrivită pentru o carte de Martha Bibescu!
(...). Traducerea sa seamănă cu o voioasă
complicitate feminină peste timp, cu un
grațios act de colportaj. Citind-o, ai
senzația că le surprinzi pe două doamne
din înalta societate schimbând impresii în
legătură cu celebritățile primei jumătăți de
secol”.
(Alex Ștefănescu)

Criticul și istoricul literar Nicolae Cârlan
din Suceava (n. 15 decembrie 1939, undeva în județul Bacău) – a fost la viața lui
învățător, bibliotecar, pedagog, muncitor
minier și tehnician constructor necalificat,
profesor și muzeograf – așadar o biografie
extrem de încărcată! A organizat „case
memoriale” (Nicolae Labiș - la Mălini și
Eusebiu Camilar – la Hudești), un muzeu
memorial (Ciprian Porumbescu) expoziții,
a prelucrat și valorificat muzeografic, publicistic și editorial mai multe fonduri arhivistice, a fost redactor și secretar de redacție
la publicații sucevene. Volume de autor:
Suceava, ghid turistic; Nicolae Labiş,
Album memorial; Eusebiu Camilar în note
şi dedicaţii; Mihai Eminescu în context Bucovinean; Lupta cu inerţia la timpul
prezent; Ion Luca sau viaţa ca o dramă;
Studii şi materiale de istoria culturii
române vechi; Confluenţe providenţiale
pentru Ciprian Porumbescu ș.a.
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„Flammarin, pe care Saganne îl
urma ca o umbră, își petrecea zilele arbitrând litigiile pe care indigenii îi cereau să
le judece: povești neclare de succesiune,
de dotă neplătită, de răpire de femei, de
răzbunare, diferende de tot felul în care se
amestecau rivalități personale, familiale,
tribale, durând câteodată de mai multe
generații. Îi primea pe cei ce făceau plângere, acasă, mai curând decât la birou, dar
și pe stradă dacă butelca de coniac era
plină, prezida aceste șicane cu o răbdare
nesfârșită. Stând roată cu supușii lui,
punea puține întrebări, asculta mult, nu se
sinchisea să intervină când pledanții se
contraziceau în spusele lor, nici când rosteau cele mai sfruntate minciuni. Părea că
știe tot despre fiecare: caracterul, situația
de familie, averea, ce anume îl determină
să fie solidar sau adversar a priori și în
orice împrejurare, față de un altul.
Pronunța scurt verdictul („Cutare va da
suma cutare lui cutare”. „Cutare va
înapoia oile socrului său” etc) fără să le
țină predici sau să le dea un avertisment
pe viitor. Câteodată nu se pronunța, ca și
cum chestiunea care-i fusese îndelung
expusă nu avea nevoie de o concluzie
explicită. Saganne l-a văzut o singură dată
înfuriindu-se brusc, pentru un motiv carei scăpase: îi căra o ploaie de pumni unui
bărbat căruia îi clănțăneau dinții de frică.
Atunci când pleca dintr-un buduar, rareori
se întâmpla să nu i se ofere un cadou de
către vreo femeie care îl aștepta să treacă,
în ușa întredeschisă a colibei: o găină cu
picioarele legate, legume într-o bucată de
pânză (dădea, întotdeauna pânza înapoi,
căci știa ce prețioasă era cea mai mică
bucățică pentru oamenii aceștia săraci), îi
spusese lui Saganne: „Plocoanele în
natură să le primești întotdeauna. Dar
dacă primești vreun ban, chiar din
nebăgare de seamă te-ai ars. Fii atent:
„Cu aparatul critic respectiv, cu note
detaliate și exacte, cu acribia
cercetătorului care nu obosește niciodată,
Nicolae Cârlan ne oferă și prin cartea
Studii și materiale de istoria culturii
române vechi o probă că rigoarea
filologică nu a dispărut chiar de tot astăzi,
când lumea din ce în ce mai grăbită „uită”
adesea cât de limpezi i-au fost cândva
rădăcinile.
(Emil Nicolae)

sunt foarte pricepuți să ne facă să „o
înghițim”, cum spun ei. ”

lucru. Dar, într-un alt sens, cum să nu te
gândești și la sublima meditație budhistă:
„Lumea este în flăcări, o fraților! Flăcările
(Louis Gardel-Fortul Saganne) ignoranței, flăcările urii, flăcările invidiei,
flăcările ranchiunei...” În acest moment,
*
vedem în jurul nostru multe din aceste
„Ochii mici ai bărbatului scânteiază. flăcări. Și nu neg prezența liniștitoare a iuBărbatul și femeia sunt legați în egală birii, dar se întâmplă prea adesea ca acest
măsură de răutate și plăcere, încât îți vine foc să se stingă mai repede decât celesă crezi că dreptatea și iubirea le vor fi lalte, sau să devină la rândul său devoraîmpărțite fiecăruia după fapte, zgomotos tor”.
și definitiv. După ce a sprijinit-o pe mamă
(Marguerite Yourcenar - Cu
de peretele cabanei, lângă butoiul plin cu ochii albaștri)
apă de ploaie, tatăl începe imediat să se
*
spele, peste hainele noi. Îi toarnă vesel în
cap și pe tot corpul găleți de apă și noroi,
„În fiecare duminică trece de-a lunîntr-o clipă, rochia și lenjeria se lipesc de gul clădirilor cenușii. Mastodonți se
corpul femeii ca niște alge vâscoase. Părul înșiruie unul după altul până în zare. Ca
făcut permanent, vopsit blond, se strică. să nu vadă și să nu calce în capcanele
Din șuvițele de păr încrețite îi cad picături fără de număr ale drumului desfundat, se
pe față și pe gât. Țipă că toată prada cea uită țintă în pământ.
Încălțată cu bascheți vechi,
nouă va fi distrusă. Clănțăne de frig.
Plânge cu hohote înăbușite, tușește, pe înaintează cu precauție pe scândurile nejumătate sufocată. Bărbatul aleargă să sigure aruncate peste șanțurile săpate de
aducă plapuma de pe patul de fier. O muncitorii care s-au grăbit apoi să dispară
înfășoară în ea, îi șterge cu batista fața, pentru totdeauna. Trebuie să evite de
capul și picioarele, îi sărută cu foc spatele, asemenea și cutiile de conserve ruginite
o ia în brațe, udă toată, învelită în și gunoaiele de tot felul: capete de cablu,
plapumă. Se grăbește spre cabană cu po- sârme pe jumătate îngropate care țâșnesc
vara în brațe, care începe să gângurească ca un arc și se încolăcesc în jurul
printre lacrimi. Copiii se apropie de valize gleznelor. Mai încolo, apare asfaltul, ciuruit
și inventariază cadourile aduse din oraș de de gropi. Pe timp de ploaie, rarele mașini
mama lor. Părinții s-au mai arătat abia hurducate împrăștie cu jeturi de noroi
după trei zile. S-au întins și au căscat în trecătorii. Pe uscăciune, roțile stârnesc
pragul ușii. În plin soare. Le era foarte vulcani de praf.
După ce s-a cățărat pe un morfoame. Cu dinții albi și gurile învinețite,
i-ar fi putut lua drept doi căpcăuni”
man de dărâmături, o ia prin pasajul cu arcadele acoperite de mucegai, apoi iese în
(Anne Hebert- Copiii Sabatului) Piața de Marmură. Imensă, de o sclipitoare urâțenie, măturată neîncetat de vân„Mă mir că vă miră. Viața are do- turi contrarii și înghețate, piața botezată și
goarea unui rug (acea căldură pe care rebotezată – iluzie a schimbării, fără
morții nu o mai au), tresăririle, amestecul îndoială – nu îmbie pe nimeni să-i rețină
de lumină orbitoare și fum negru, și, ca denumirile succesive.”
focul, se hrănește din distrucție, este devoratoare. Am spus adeseori că orice ființă (Oana Orlea – Întâmplări pe muchie de
este un vulcan, ce este aproape același cuțit)

dul la numărul de disidenți pe metru pătrat
(ca și la acela al liderilor politici, de sindicat, de uniuni, de fundații și asociații
reprezentând societatea civilă, oengheuri
etc., etc.) Culmea e că disidenții autentici
riscă, în aceste condiții de vertij agresiv și
buimăcitor, să-și piardă identitatea și nu se
poate spune, ba dimpotrivă, că lucrurile ar
da semne, fie și cât de vagi, să se îndrepte
spre un făgaș de cât de câtă normalitate.
Asta și pentru că falsitatea, odată
deghizată în autenticitate, e greu, dacă nu
*
imposibil, de demascat, mai ales la noi
„Nicolae Cârlan este un împătimit al unde – nu-i așa? –”minciuna stă cu regele
izvoarelor. Orice afirmație pe care o face la masă” nu chiar de ieri, de-alaltăieri.
în scriere ori în spunere se bazează strict
De-a dreptul stupefiant a fost, cel puțin
pe documente autentice, verificate și pentru mine, să-l văd înfipt în falanga
răsverificate. De aceea răscolește cu disidenților pe faimosul și ferocele profebrilitate arhivele, ca nimic să nu-i scape, letcultist Dan Deșliu, cel care, cu o
polemizează cu prietenii și cu somitățile, subliteratură ignobilă (Lazăr de la Rusca,
se înflăcărează în dispute cu caracter Minerii din Maramureș), se lăfăia, cot la
justițiar și, când descoperă o eroare în cot cu alți potențați de teapa sa, pe un
mersul lucrurilor sau un document doved- spațiu imens (și) în manualele școlare, în
itor întru apărarea adevărului, le arată cu- dauna atâtor scriitori de valoare ale căror
rajos și cuprins de entuziasm spre toate opere ar fi contribuit pertinent la educația
zările”
(nu numai) estetică a generațiilor de
liceeni (din obsedantul deceniu și din anii
(Petru Ursache) ulteriori) nevoiți să se otrăvească cu tot
soiul de inepții plasate sub un blazon
Dizidenţa în contextul luptei
butaforic: „literatura de tip nou”,
cu inerţia (fragment)
considerată de fabricanții de formule
„magice” drept „socialistă în conținut și
Imediat după decembrie 1989, ba con- națională ca formă”.
comitent chiar cu acest reper calendaristic
De fapt, când s-a declanșat cu
fundamental pentru destinul păgubos al adevărat disidența în literatura română,
României, și-a făcut apariția (și) la noi o Dan Deșliu et comp tronau, triumfalist, pe
pletoră de disidenți a cărei amplificare cele mai înalte socluri ale vremii („clasici
inflaționistă – mde, vremuri de zaveră! – în viață”, nu?) și sforăiau ditirambicos,
îți lasă impresia că țara aceasta, în care uzând, în numele lirismului de un prozaism
nimic din toate relele lumii nu-i imposibil factice și lozincard, pe teme comandate
să se producă, va ajunge să dețină recor- slăvind partidul unic, măreața Uniune

Sovietică a popoarelor, munca avântată a
poporului muncitor condus negreșit de
partid pentru construirea unei societăți
(musai pe ruinile celei dinainte), înfierând
cu mânie proletară lagărul capitalist în stadiul iremediabil de des-compunere,
dușmanul de clasă odios și retrograd, pe
provocatorii la un nou măcel planetar,
cursa furibundă a înarmărilor imperialiste
etc. Nu demult, criticul și istoricul literar
Marian Barbu a publicat la Editura Sitech
din Craiova, o carte extrem de relevantă
nu numai pentru configurația realismului
socialist, dar și pentru autenticii sau falșii
disidenți: Ipostaze și metastaze ale dicursului oficial.
Note și impresii de lectură despre
lucrările primului congres al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., 18-23 iunie 1956, unde
„disidentul” postdecembrist Dan Deșliu
apare, între campionii momentului, în calitate de coraportor (v. cap. Probleme ale
poeziei), clamând, între altele, tautologic:
„poezia vieții noi a poporului a început să
genereze pe aceste plaiuri, o nouă viață a
poeziei”, gândind probabil că a produs un
inteligent joc de cuvinte (poezia vieții/viața
poeziei).
Coraportul elaborat și prezentat de
Dan Deșliu se constituie dintr-un adevărat
arsenal de șabloane, ilustrativ pentru limbajul de lemn al epocii, înfățișând cu avânt
revoluționar, „înaintarea fermă spre socialism”, sub „steagurile multor succese”, pe
un drum de continuă „creștere”, parcurs de
„oamenii muncii” conduși, bineînțeles de
partidul unic al clasei muncitoare. Se
relevă, de asemenea, „urcușul poeziei
noastre” într-o „literatură realist socialistă”
decisiv marcată de „fidelitatea față de
leninism”.(...)
revistă de cultură
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Grigore Codrescu

Petru Scutelnicu
sau
Îngerul de serviciu

Esenin la
începutul
mileniului
nostru

(Fragment
din volumul în lucru
la
Rovimed publishers)

Sintetic și cu o puternică expresivitate este poemul Drumul meu. Biografii
poetului cred că acest poem, scris în timpul șederilor din Caucaz, constituie și un
ecou la reproșurile bunicului său care nu
prea vedea ceva esențial în gratuitatea
eforturilor de creație literară. Sunt evocate
momente episodice din viața poetului; sunt
pagini de viață condensate, crede Ștefan
Bălan. Este în poemul acesta atât asprime, cât și tandrețe, crede și Șerban
Cioculescu, iar „ruralitatea eseniană” se
însoțește cu gingășia, bântuind prin lumea
dobitoacelor care foiesc prin jurul izbei de
la țară, sau pe lângă mesteacănul ce
tutelează spațiul rusesc. O femeie de pe
drum nu-l mai recunoaște după trecerea
anilor, deși ar putea fi o iubită din
adolescență; iapa este, în lumea
țărănească, o încorporare a unei figuri
totemice, iar poetul își conservă cu grijă
tonusul său „huliganist”, în opoziție cu
lumea veche. Poemul a fost tipărit în
rusește în 1925, adică în ultimul an de
viață, ca un impuls de bilanț existențial.
Poetul tocmai lucra atunci la Omul negru
și Anna Sneghina, care, cum se știe, sunt
definitorii pentru profilul dramatico-liric și
imagistic al poetului. Acesta respinge totdeauna sentimentalismul desuet și
amintirile năclăite de nostalgie. Timpul
este înfruntat mereu cu aceeaşi energie și
aplomb însoțit de franchețe despre tot ce
cândva îi era poetului familiar și intim; gândurile sale se ridică la înălțimea misiunii
de rapsod rus, iar harul poetic îl percepe
ca pe o mare răspundere:
„O izbă ţărănească
Miros de hamuri,
Icoane vechi,
Lumină slabă de candele.
revistă de atitudine

Ce bine am păstrat
Senzaţiile din anii copilăriei.
Sub ferestre
Foc de viscol alb.
Atunci pentru întâia oară
M-am întâlnit cu rima.
Vârtejul senzaţiilor
Mi-a ameţit capul
Şi-am zis:
Fiindcă s-a iscat acest har
Am să-mi arăt sufletul prin cuvinte.
................................
Atunci am înţeles
Ce înseamnă Rusia,
Ce este gloria,
Şi de aceea
În suflet mi-a intrat tristeţea
Ca o otravă amară”.
O oarecare detașare se simte față
de evenimente și mișcări publice:
„Au mai trecut alţi ani
Şi-n ani au fost atâtea
Că în cuvinte
Nu pot să-ncapă toate.
În locul ţarismului
Cu forţă uriaşă
A venit puterea muncitorilor.
................
Ei, ce?
Tinereţea a trecut.
E vremea să m-apuc
De lucru,
Şi sufletul neastâmpărat
Să cânte matur,
Noua viaţă a satului
Să mă umple
De forţă nouă,
Cum înainte
M-a dus la renume
Draga iapă rusească”.
Poetul a intuit că, și pentru el, ca și
pentru Rusia, se întrevede o nouă etapă
istorică; dar rămâne totuși confuz. Singurul
suport interior, ca și la Nicolae Labiș al
nostru, mitologia strămoșească și arealul,
figurate la Esenin cu un „minunat
mesteacăn” și „iapa din Reazan”. Clocotitor și indecis, contradictoriu și plin de

Scutelnicu poartă, ca poet, o mască a
melancoliei, citadină şi modernă, incizată
de iluzii de caligraf. Viaţa (tema centrală a
poeziei sale) este supusă unei evaluari infinitezimale, într-o regie a provocărilor fără
limite, poetul rescriind o partitură
pseudoelegiacă, fără stridenţe, molcom şi
riguros, atent la detaliul sufletesc semnificativ: „am să ies cu duminica personală
în faţa blocului/ când mai luminează câte
un om prin casă/ cine ştie cine oferă mai
mult pentru un capăt de viaţă/ şi aproape
nu mai vezi nimic până se mai luminează
viaţa/ asta tristă ca o gramatică” (Cărămizi
triste)

Scriitoarea Valeria Manta Tăicuţu
scrie despre poetul Petru Scutelnicu : „Să
scrii un „poem pe cord deschis” prefrământări, poetul încearcă să înțeleagă
lumea și propria țară uriașă ca întindere.
El cunoscuse Occidentul și America, însă
venise dezamăgit şi cam dezorientat de
acolo din America:
„Obosit de rătăciri
Prin ţări străine
Am revenit
La casa părintească.
Cu coade verzi
Şi fustişoară albă
Veghează lângă lac mesteacănul.
....................
Cu şapca pe faţă,
Să nu-mi trădez
Răceala ochilor,
Merg să privesc
Stepele cosite
Şi să aud
Cum cântă pârâul”.
Unii comentatori, în timp, au decelat
în unele poezii tristul sentiment al
dezrădăcinării unui fiu al satului, dar poate
e prea mult, căci interferența între cele
două tipuri de civilizații rurală și urbană �
se manifesta în albia veacului. Poate mai
degrabă sunt vibrații ale dezamăgirilor ivite
în anii de după confruntările sângeroase
ale Revoluției Leniniste. Ceo fi vrut să spună poetul
când, contemplând uriașa
statuie a lui Marx fondatorul
Lumii noi, s-a întrebat, dacă
nu i-ar sta mai bine pe soclul
unei Vaci cu lapte. Altădată,
când intra în Paris, se gândea să încalece o vacă pentru a se plimba călare pe
Champs-Élysées; sfidător.
Transpunerea în limba
română a creației poetice a
lui Esenin au făcut-o doi scriitori români: George Lesnea
și Zaharia Stancu, dar, cum
s-a văzut, în modalități și cu viziuni diferite.
Tatiana Niculescu, o bună cunoscătoare a
literaturii și a limbii ruse, aprecia că
răsunetul puternic al poeziei lui Esenin în
țara noastră s-ar explica prin „înrudirile,
afinitățile de temperament, de vibrație
artistică cu unii dintre poeții noștri, printre
Serghei Esenin

Bucureşti, Ed. Orion, 1999. Apare în antologia Poeţi ardeleni contemporani,
Editura Ardealul, 2003. În anul 2004,
Eugen Budău îl include, alături de alţi scriitori băcăuani, în una din cele mai reuşite
antologii literare, Bacăul literar (Iaşi, Ed.
Universitas XXI ).
A fost membru al Uniunii Scriitorilor
din România (1999), Filiala Bacău, din
anul 2002. Publică poezie şi cronici literare
Poetul Petru Scutelnicu (n.15 iunie în revistele: „Tribuna”, „Ateneu”,
1957, Tg. Mureş ) este fiul lui Victor Scutel- „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Familia”, „13
nicu, lucrător în M.Ap.N., şi al Anei, Plus”, „Plumb”, „Viaţa băcăuană”, „Pur şi
casnică. În anul 1976 termină Liceul „Al. simplu”, „Vitraliu” etc. Om de cenaclu,
Papiu Ilarian” în oraşul natal. Urmează frecventează pe cele ale revistelor „Vatra”
Facultatea de Mecanică din Cluj-Napoca (Tg. Mureş), „Tribuna” (Cluj ), al Casei de
pe care o absolvă în anul 1983. Lucrează Cultură Satu-Mare, Cenaclul „Artelor”, al
ca inginer la Întreprinderea de avioane revistei „Ateneu”, „Avangarda XXI”, Cena(actuală S.C. Aerostar S.A.) din Bacău. clul „Octavian Voicu” al Asociaţiei Culturale
Zilele trecute, mai precis pe data de 22 au- cu acelaşi nume din Bacău.
A fost preşedintele Asociaţiei Culgust a.c., din păcate, poetul a trecut la
cele veşnice având grave probleme de turale „Octavian Voicu”, din Bacău.
Referinţe critice cu privire la cărţile sale au
sănătate.
Revuistic, a debutat cu poezie în re- fost realizate de Constantin Călin, Daniel
vista Vatra (1972) când nu avea decât 16 Dumitriu, Iacob Florea, Gh. Iorga, Ştefan
ani. Editorial, a publicat primul volum de Radu, Vlad Sorianu, Nicolae Mihai, Al.
poezie, Paznic la floarea de măceş (Ed. Florin Ţene.
Participă la mai multe festivaluri de
Plumb, Bacău, cu o prefaţă realizată de
prof. Gheorghe Iorga), în anul 1996. Au poezie din Târgovişte, Sebeş-Alba,
urmat, în ordine cronologică, volumele de Focşani, Bacău, obţinând multe premii:
poezie: Ameninţarea cu viaţa, Viaţa de Premiul revistei „Luceafărul” şi Marele preunică folosinţă, Poem pe cord deschis, miu la Satu Mare; în anul 2002 obţine PreImperiul de poeme, Îmblânzitorul de miul „Bacovia” pentru poezie al revistei
„Ateneu”, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
iluzii.
Petru Scutelnicu este prezent cu Poezie, Filiala Bacău iar în 2003, Premiul
grupaje de poezie în antologiile EXCEL- pentru poezie acordat de revista „Viaţa
SIOR (Bucureşti, 1973-1974, 1975, 1976), băcăuană” etc.
Unul din cele mai frumoase portrete
în culegerile Pe Mureş şi pe Târnave (Tg.
Mureş, 1970 ) şi în Pagini mureşene (Tg. literare ale poetului Petru Scutelnicu este
Mureş, 1979 . De asemenea, este antolo- realizat de istoricul şi criticul literar Eugen
gat de Radu Cârneci în Poezia pădurii, Budău în cartea Bacăul literar: Petru
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supune, pe lângă asumarea unui risc
major, o luciditate rece şi fină, dublată de
o precizie pe măsură şi, eventual, de ceva
curaj. Nu s-ar putea spune că Petru
Scutelnicu are vocaţie de chirurg, el fiind
un boier şcolit care, dintr-un fotoliu confortabil, se visează rebel şi mimează, mai
degrabă cu umor şi nonşalanţă, decât cu
răzvrătire boemă.”
Mărturisirea unui alt critic literar,
Ioan Holban, ne prezintă valoarea literară
a cărţilor lui Petru Scutelnicu: „Poezia lui
Petru Scutelnicu e a unui real (re)format,
a unei fiinţe surprinse în chiar momentele
(re)construirii ei şi a speranţei că lumea
mai poate fi schimbată printr-un simplu
text; partea de îngeri a lumii –iată ce (des)
face poezia lui Petru Scutelnicu până la
tăişul cuvântului. Petru Scutelnicu este un
poet adevărat.”
Prin ceea ce a făcut şi a scris, Petru
Scutelnicu a ajutat mult generaţiile mai
tinere de scriitori şi nu numai. Societatea
culturală „Octavian Voicu”, avându-l
preşedinte aproape 14 ani, prin revista
Plumb dar şi a Cenaclului literar (care
sunt în portofoliul societăţii), a oferit cu
generozitate paginile sale celor cu talent
literar, fie liceeni, studenţi, dar şi celor mai
în vârstă, să spunem, cu succes literar întârziat. Chiar dacă acum este singur pe o
stea călătoare, poetul Petru Scutelnicu
(îngerul de serviciu), cu vocea lui de bas,
plăcută şi inconfundabilă, ne va aduna,
sunt sigur, la un nou cenaclu al lumii şi ne
va încânta auzul cu gândurile şi cu poeziile sale despre viaţă, pe care nu le vom
uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească
în pace!
Nicolae Mihai
care se numără și cei mai de seamă
tălmăcitori ai săi: Zaharia Stancu și
George Lesnea. Cu o intuiție sigură, critica
a relevat diferitele ipostaze concrete ale
acestor tangențe poetice și spirituale (tematica agrestă, cântarea naturii, zbuciumul dezrădăcinării cu tristețea neîmplinirii
lor, protestul individualității rănite)” p. 335.
Noi ne permitem să credem că e aici o exagerare; acestea sunt teme literare care
au circulat mereu peste granițe culturale.
Așa a circulat totdeauna poezia; temele literare nu aparțin cuiva anume. În Empireul
în care ajung, mari poeți se întâlnesc în
câmpul semantic. Să observăm mai
degrabă deosebirile dintre transpunerile în
românește ale lui G.L. şi Z.S., pentru că
poeticienii le-au perceput. Genialul G.
Călinescu scria cândva că „fiecare se exprima pe sine prin Esenin” (p. 335). Tot
Șerban Cioculescu observa că „meritul
cardinal [al lui Z.S.] este de a nu fi dat un
surogat românesc, de aproximative
echivalenţe prin eventuala anexare a lui
Esenin la sensibilitatea mai domoală,
autohtonă.
Ne-a dat un Esenin în românește și
nu un Esenin românizat” (p. 336). Este
adevărat că Z. S. „respectă în mai mică
măsură tiparul formal al poeziilor lui
Esenin, ritmul, rima, recurgând adesea la versul
alb, schimbând metrul. În
schimb traducerea redă cu
multă iscusință tonalitatea,
substanța, atmosfera liricii
eseniene, și aceasta în
primul rând pentru că poetul
român a găsit echivalenţele
necesare sistemului de
imagini ce determină în fond
individualitatea și originalitatea poeziei lui Esenin” [...]
George Lesnea l-a privit pe
Esenin uneori printr-o
prismă poporanistă.
[...] Atras de poetul satului, de
cântărețul naturii, el a adus o viziune mai
molcomă, și corective temperamentale
personale zbuciumului lui Esenin [...]; el
plătește tribut unor înclinări romanțioase”
(p.336).
Noi optăm pentru varianta lui Z. S.
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Eveniment de înaltă ținută
academică la Comănești

În Sala Coloanelor din incinta
Muzeului de Etnografie și Artă
Contemporană
„Dimitrie
Ghika”
Comănești (Palatul Ghika), a avut loc
sâmbătă, 3 august 2019, cu începere de
la ora 9.00, Simpozionul Științific și Cultural Internațional „Dimitrie Ghika Comănești”, ediția a IX-a, un prilej de intensificare și extindere a relațiilor interumane și de cooperare în domeniile
științei, culturii și educației.
Evenimentul a devenit deja unul
de tradiție și a fost organizat de Comitetul
Român pentru Istoria și Filosofia Științei
și Tehnicii (CRIFST) al Academiei
Române, Primăria orașului Comănești,
Asociația Cultural Științifică „Dimitrie
Ghika - Comănești” și Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Valea
Trotușului Comănești”, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău,
Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” din
Comănești,
Biblioteca
orașului
Comănești și Serviciul Public Judeţean
pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău
(SPJPTCAS).
Printre invitații de seamă ai evenimentului din acest an s-au numărat:
acad. Bogdan C.
SIMIONESCU,
vicepreședinte al Academiei Române și
președinte al CRIFST, prof. univ. dr., Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi”
din Iaşi, cercetator ştiinţific I la Institutul
de Chimie Macromoleculară ,,Petru Poni”

al Academiei Române; acad. Mihai-Viorel
BĂDESCU, prof. univ. dr. ing., Facultatea
de Mecanică, Universitatea Politehnică
București; acad. Constantin TOMA,
membru al Secției de Științe Biologice a
Academiei Române, prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, director al revistei ,,Columna”; Dan-Gabriel
SÎMBOTIN, conf. univ. dr., Institutul de
Cercetări Economice și Sociale „Gh.
Zane” Iași, vicepreședinte Filiala Iași,
Academia Română, redactor-șef al revistei ,,Columna”; Valentin MARIN, dr. col
(r), secretar științific al CRIFST al Academiei Române, consilier editorial al revistei
,,Columna”; Lenuța ALBOAIE, conf. univ.
dr., prodecan, Facultatea de Informatică,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași;
Lăcrămioara IVĂNESCU, conf. univ. dr.,
decan al Facultății de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Naela COSTICĂ, conf. univ. dr., Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; Nicole ROTAR, dr.
ing, membru al DIS/CRIFST; acad. Aurelian GULEA, Academia de Științe a
Moldovei; acad. Ion TODERAȘ, director
al Institutului de Zoologie al Academiei de
Științe a Moldovei; Niculina MERCEANU,
etnomuzicolog, jurnalist, președintefondator Asociația Culturală „La Noi la
Români”, membru al DIS/CRIFST; AlinaGeorgiana TEODORESCU, artist plastic
de talie internațională, președinte al
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DESPRE
EDUCAŢIE
ŞI
CULTURĂ

Sorin Langu, C.V. „V. Alecsandri”). Ni se
oferă informaţii interesante despre mai
multe proiecte educaţionale: „I.L.Caragiale”,
„ERASMUS KA+2”, „Simpozionul interdisAsociației de Artă ,,In Context Slănicciplinar – Împreună, pentru educaţie de calMoldova”; prof. Corneliu STOICA, istoric.
itate”, „PLANUL DALTON – 100”,
În cuvântul de deschidere, primarul
„Parteneriatul educaţional, formă de colaborașului Comănești, Viorel Miron, le-a
orare şi dăruire”, „Programul Work-Shop”,
urat bun venit invitaților, accentuând
„Integrarea instrumentelor mass-media la
asupra calității deosebite a simpozionului,
orele de limbă şi literatură în gimnaziu” –
dată de lucrările valoroase prezentate de
frumoasă conlucrare dintre profesori –
academicienii și profesorii invitați să țină
învăţători – bibliotecari.
Asociaţia
profesională
„ŞCOALA
comunicările de-a lungul edițiilor ante- GĂLĂŢEANĂ” este coordonatoare unui
Instructive, de asemenea, medalirioare ale simpozionului.
onul dedicat doamne profesor Sevastiţa
summum
de
acţiuni
utile
şcolii
şi
comunităţii
Acesta a mai ținut să precizeze că
la Dunărea de Jos. O bună parte dintre Tatu – semnat de prof. Vasile Leonte, preîn urmă cu doar câteva zile, după eforturi de
acţiunile
Asociaţii se reflectă, lună cum şi interviul acordat de distinsul Viorel
considerabile și mai multe procese, au- de lună,acestei
într-o
revistă reprezentativă, Mortu domnului Ghiţă Nazare.
toritatea locală a devenit proprietarul intitulată „Şcoala Gălăţeană”,
Câtă dreptate are Domnul Profesor
„publicaţie de
Palatului Ghika, cel mai important obiec- informaţie şi opinie pedagogică”,
Viorel Mortu, alias Viorel Coman:
care
este
tiv istoric și turistic al orașului, locul în girată de o instituţie centenară, de mare
„Dintotdeauna mi-am dorit să am în
care se ține și această importantă mani- prestigiu, Casa Corpului Didactic Galaţi.
preajmă cărţi. Nu mi-am imaginat viaţa fără
festare științifică și culturală.
Merită să reţinem că fondatorii re- tăcerea lor răbdătoare”!
Programul a cuprins o serie de spectivei
Tocmai de aceea, cititorii revistei sunt
Jana Andreescu, Maricica
comunicări pe tema „Creativitate și ino- Stanciu, reviste,
invitaţi să lectureze poeziile semnate de
Gheorghe
Felea,
Vasile
Ghica,
vare în Europa”, completate de momente Gheorghe Lateş şi Ghiţă Nazare, sunt fideli poeţii Viorel Dinescu, Mihaela Gudană, Miartistice și folclorice susținute de Rebeca unei cauze nobile, educaţia.
haela Avram sau „Copilării din amintire”, de
Yin și de Ansamblul ,,Cununa Muntelui”,
cunoscutul prozator Ion Manea. Sub
Revista
„Şcoala
Gălăţeană”,
ajunsă
dar și de un vernisaj de pictură al elevelor la numărul 266/2019, este în cel de al XXX- semnătura scriitorilor Cezarina Adamescu,
comăneștene Rebeca Yin, Maya Malec lea an de apariţie neîntreruptă. De aceea, Vasile Leonte, Laurenţiu Ichim şi Ghiţă
și Lara Merlușcă.
sincere felicitări actualului colectiv Nazare – ne sunt prezentate şi câteva reSesiunea de comunicări științifice adresăm
redacţional:
prof. Ghiţă NAZARE, prof. dr. cente apariţii, ca o avanpremieră la Festia fost deschisă de acad. Bogdan C. Laurenţiu ICHIM
– director al C.C.D. Galaţi, valul Internaţional al Cărţii AXIS LIBRI,
Simionescu, cu lucrarea intitulată Daniela CHIPIRLIU
– tehnoredactor şi Galaţi, 5-9 iunie 2019.
,,Provocările științei secolului al XXI-lea”, Tinca ŞERBAN – gestiune
Ne face plăcere să amintim că
financiară.
urmată de alte prezentări, la fel de intereŞcoala GĂLĂŢEANĂ, dimpreună cu revista
Revista
se
bucură
de
prezenţa
sante, care au suscitat din plin interesul conştiincioasă a „responsabililor de pagină”, „Şcoala gălăţeană”, Uniunea Scriitorilor –
celor prezenți la eveniment.
„corespondenţilor zonali” (Tecuci, Tg. Filiala Sud-Est, Casa Corpului Didactic
Dr. col. (r) Valentin Marin, a aBujor,
Galaţi, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”
Bereşti).
prezentat într-o manieră explozivă, dar
Galaţi, precum şi alte instituţii prestigioase
Un
rol
distins
îl
au
semnăturile
scriemoționantă în același timp, noul număr itorilor – colaboratori permanenţi: Theodor din Galaţi ştiu să-şi sărbătorească fiii – în
al revistei ,,Columna”, publicație a PARAPIRU, Viorel DINESCU, Dorina momente frumoase din viaţa lor.
Asociației cultural-științifice „Dimitrie BALAN, Eugenia OLARU, Daniela Angela
Tocmai de aceea, adresăm distinsuGhika-Comănești”, supliment cultural- NISTOR – pe care-I felicităm.
lui profesor şi scriitor THEODOR PARAştiinţific al revistei Studii și Comunicări /
Numărul de revistă pe luna iunie PIRU – la împlinirea frumoasei vârste de 70
DIS a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST 2019 are
dedicate lui Mihai Eminescu de ani, zile senine şi prospere, inspiraţie,
al Academiei Române. Fondată (Corneliu texte
Stoica,
Doru Scărlătescu, Vladimir linişte sufletească şi multă sănătate!
de regretatul academician Gleb Radu), George Călinescu
Revistei „Şcoala Gălăţeană” – viaţă
la 120 de ani
Drăgan, revista apare atât în de la naştere şi Centenar –I.D.Sîrbu
lungă şi mulţi colaboratori!
(prof.
ediție tipărită cât și online, cu un
bogat cuprins, în 56 de țări de pe
Brad Lubman și Ad Libitum Quartet și în 15,
întreg mapamondul: Studii și
cea din Sibiu.
comunicări, Personalități, DidacBritten Sinfonia va evolua în 19 sepOZANA
tica, Varia, Secțiunea pentru
tembrie, o zi mai târziu, Orchestra FilarKALMUSKI
Tineret ,,Dintre sute de catarge”,
monicii Banatul din Timișoara și în 21
Cronica, și Semnal editorial, reseptembrie, Orchestra simfonică București
ZAREA
cenzii.
dirijată de Nicolae Moldoveanu. În 22 sepCu acest prilej au fost
tembrie, la Muzeul Național de Artă Vocalacordate și premiile anuale ale
consort Berlin și la ora 13 la Sala Radio,
revistei, după cum urmează:
secțiunea se încheie cu Orchestra
Premiul Academician
a Radiodifuziunii Române, sub
Festivalul Internațional Națională
Gleb Drăgan: Acad. Gheorghe
bagheta lui Krzysztof Penderecki. De re„George Enescu”
Benga și Acad. Ion Toderaș; Premarcat că în fiecare dintre cele concerte și
miul Dimitrie Ghika pentru promovarea
recitaluriprezentate, cu trei excepții: Filaridentității și culturii românești: Petre
În perioada 31 august - 22 septem- monica din Timișoara, Vocalcons Berlin și
Colăcel, Constantin Țăranu, Toader brie, are loc a XXIV-a ediție a Festivalului concertul Penderecki (unde va participa
Oprea, Romulus-Dan Busnea, Pensi- Internațional „George Enescu”.
Corul Academic Radio dirijat de Ciprian
unea ,,Himalaya” Dărmănești, CAR
Cele patru secțiuni: Mari orchestre Țuțu) a fost programat și un compozitor
,,Progresul CFR” Comănești, CAR ,,Pri- ale lumii, Concertele de la miezul nopții,
etenia” Comănești, CAR ,,Pensionari” Recitalurile și concertele camerale, Muzica
Comănești;
secolului XXI, se vor desfășura la Ateneul
Premiul prof. dr. ing. Pompiliu Român, Sala Palatului, Sala Radio și AudiManea: Mara Stamate, Rareș Stamate, torium.
Mădălina Stan, Petrița Bîlbîe, Maya
Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” a
Kristinne Malec, Lara Merlușcă, Rebeca susținut două concerte, unul la Sala Ateneu
Yin, Laura-Maria Canea, Cătălina din Bacău, în 5 septembrie de la ora 18,30
Asandei, Vlad Mihai, Daria-Maria Cipcă și același program la Sala Radio din
și Andrei Pădureanu.
București, în 7 septembrie de la ora 13. Cei
Managerul Centrului ,,Europe Di- doi dirijori sunt Jayce Ogren și Avner Dorrect Valea Trotușului Comănești”, ing. man. Concertele se încadrează în
Narcis Jitaru, împreună cu prof. Lavinia secțiunea Muzica secolului XXI. În român. Astfel, vom audia lucrări semnate
Misăilă, președintele Asociației Cultural- București, la aceste concerte dedicate de: Adrian Pop, Cornel Țăranu, Fred
Științifice ,,Dimitrie Ghika-Comănești” au creației contemporane, a participat Came- Popovici, Doina Rotaru, Călin Ioachimescu,
deschis secțiunea dedicată tinerilor, cu rata Regală, dirijată de Constantin Adrian Ulpiu Vlad, Laurențiu Ganea, Dan Dediu,
premierea celor mai reușite eseuri și Grigore, în prima zi de septembrie, pe 5, Or- Adrian Iorgulescu. La concertul Filarmonicii
lucrări artistice prezentate în cadrul con- chestra Filarmonicii Transilvania din Cluj băcăuane, solist Ziyu He – vioară, a câștigat
cursului „Universul cunoașterii”, aflat la Napoca, dirijor - Lera Auerbach, cu parti- Concursul Menuhin în 2017; Ensemble
ediția a V-a.
ciparea Trio-ului Boulanger, New European Linea acompaniază pe Daumants Liepins,
Și la final, un cuvânt de mulțumire Ensemble, dirijor – José Maria Sánchez - pian laureat la Concursul Internațional
și recunoștință conducerii revistei Verdú, Ensemble Linea, Arditti Quartet (12 Enescu din 2018. În Festival sunt și laureații
,,Plumb”, colectivului redacțional al aces- septembrie), în 13 Orchestra Filarmonicii de la vioară și violoncel ai aceluiași concurs:
teia și autorităților locale băcăuane, pen- George Enescu, cu Peter Rundel dirijor, Vikram Sedona și Yibai Chen.
tru susținerea și editarea acestei solist Ion Bogdan Ștefănescu în Concertul
Lumea în armonie, ediția 2019 a
publicații, ajunsă în această lună la pentru flaut și orchestră al Doinei Rotaru, Festivalului Enescu - inițiat în anul 1958 numărul 150!
„L ange avec une seul aile”, în 14 Orchestra a promis experiențe artistice interesante și
La Mulți Ani, revista ,,Plumb”!
Filarmonicii Moldova din Iași, dirijată de s-a ținut de cuvânt.
Livia Ciupercă

Romulus-Dan
Busnea

PLUMB 150
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PLUMB 150

Cecilia Moldovan

Brainstorming ocupațional la români

Trauma unui popor înseamnă mai
mult decât suma traumelor personale, este
drama unei țări de pe harta lumii care, din
nou! pentru încă jumătate de secol, și-a
luat crucea și a urcat stoic, în sudoare și
însângerare, Calvarul – având deja pe
umeri cicatricile proaspete ale războiului,
ale foametei, ale raptului naționalizării și
colectivizării. Urmează apoi, cronologic,
drama truditorilor – azi pensionari, care își
așteaptă, tot cu stoicism, pensiile un pic
mărite, după muncă și cotizare îndelungă
– pensionari care ridicaseră o țară eminamente agrară, – în peste 40 ani – luând-o
din stadiul, practic, feudal, la unul industrial:
carul cu boi fiind înlocuit cu automobilul,
plugul cu tractorul, lampa cu gaz cu becul
electric, și câte alte elemente de muncă și
trai modern, la care românul nici nu visa.
Și toate acestea cu enorme sacrificii și
nedreptăți, comuniste, dar, stoic, ei, acești
bătrâni mișunând în jurul nostru, câți au
mai rămas în viață sau în țară, au construit
o industrie și o agricultură care asigura,
până în anii 90, independența țării, conform
ambiției paranoico-patriotice a unui dictator
(cu un draconic target de țară, pus in cincinale și în alte programe ambițioase, obsedant urmărite să fie atinse). Și tot
românul muncea pentru asta! Planificat:
coordonare perfectă, aspru controlată.
Cum altfel?! Nu ca acum: fără strategii de
perspectivă, fără tragere la răspundere. În
90, țara se putea întreține singură, – foarte
modest, (căci exporta hrană), dar sigur–!
Aproape fiecare județ se putea întreține din
propria sa industrie și agricultură, cu mici
excepții când apela la alt județ. Nicidecum
la altă țară, exceptând importul de produse
exotice și înaltă tehnologie, cu Know howul adiacent. În 90, practic, nu exista șomaj
și nici analfabetism, (ba chiar 10 clase,
obligatorii, pentru tot românul). Tocmai
când răsuflam un pic, după maratonul
cincinalelor, (și) ca să achităm datoria
externă, am fi putut, în fine, începe să trăim
mai bine, atunci a bătut la români clopotul
fast al sorții, care, aparent, deschidea raiul,
mult visat, fiind perceput, pe drept, ca o
incomensurabilă bucurie! Și a fost, ca la
orice schimbare de regim. Acum, marcată
cu o crimă abominalbilă. În zi de Crăciun.
Încep retrocedările, legale și multe ilegale,
sub umbrela protectoare a noii legi „restitutio in integrum” a fostelor proprietăți,
operație care s-a soldat cu un dezastru
național (și cu alte disponibilizări). Cu marile retrocedări s-a ajuns la sate întregi, mii
și mii de clădiri – școli, spitale, palate, case
de odihnă, de cultură, de reședință, munți
întregi cu păduri și pășuni, terenuri agricole, stațiuni de cercetare, parcuri
naționale, etc –. Multe din astea au ajuns
la vânzare. Au apărut cumpărătorii de mari,
dar și de mici proprietăți. Acești mici
vânzători, neexperimentați în afaceri imobiliare, erau presați să vândă (și în monedă
nouă: leu – devalorizat de la o zi la alta –,
dolar, euro. Au apărut șarlatanii pentru
chilipiruri, dar și intermediarii. S-a ivit o
pătură socială nouă, rechinii imobiliari,
îmbogățiti-fulger, cei care, neam de neamul
lor, nu avuseseră nimic și nici nu visaseră
la așa o șansă istorică, fără vreun merit.
Urma din nou raptul, unul pașnic, asupra
acestui popor, ținut perfect izolat, jumătate
de secol, și, acum, pus, brusc, în situații
noi, cu libertăți noi. Așa începe și
degradarea morală în goana după ban și
apoi hedonismul. Au apărut, de-afară,
urmașii marilor proprietari interbelici și post-

revistă de atitudine

belici să-și recupereze averile. Unii, neîntemeiat. De pildă: grofii din Ardealul imperial, plecați după 1918, fuseseră deja
despăgubiți cu aur și dolari, prin anii 30, de
către statul român. Mulți, falși proprietari,
împroprietăriți foarte ușor sub semnătura
unor judecători incompetenți sau corupți.
Acesta era momentul propice de a acționa
în echipă mafiotă: oameni ai legii și politicieni, în conivență cu intermediarii și alți
lăcomiți. Iată, noi pre/ocupații la români, și
la cei, tradiționalmente, apărători ai
dreptății!
De partea opusă, Omul de rând! Milioanele de muncitori, adică aproape întreaga populație a României, – după 90?
Ce te faci, când de mâine ești disponibilizat
de la locul de muncă, care, vai, părea
veșnic, căci așa erau așezate joburile, cu
stabilitate maximă, fiindcă economia chiar
funcționa, se extindea/„înflorea” până către
anii 90. Câțiva de lângă noi s-au sinucis.
Dar, uite, ți se compensează disperarea cu
câteva salarii „compensatorii”, care, dacă
nu le-ai cheltuit/investit imediat, peste
noapte se tot devalorizau, – încât mai poți
cumpăra doar un sfârâiac cu banii de pe
vaca ta, slabă dar lăptoasă, adică FABRICA, care-ți livra lunar porția, mică, dar
sigură, cu care, continuai să-ți faci un rost,
îți țineai copiii la școli, în fine, existai onest,
mulțumit că faci umbră pământului și-ți lași
și urmașii în casa lor, gratis!, și cu studii.
Gratis! Acum, cum să vii acasă, tu, tată,
mamă, să le spui alor tăi, că „vaca” ta a
înțărcat pentru totdeauna. S-a închis și
combinatul celălalt din oraș. Definitiv! Ce
traumă!! Apoi să treci în fiecare zi, nostalgic, pe lângă el, căci era puțin și al tău, și
să asiști neputincios cum este devalizat
sau se năruie, prin indiferența care devine
regină în țara, în care, până mai ieri, orice
„obiectiv”, orice lucru, orice amănunt era
prea-bine păzit, re/fructificat, reciclat. Culmea, lupul – păstor la oi: au pus umărul la
furtișag cei mai aprigi apărători, până mai
ieri, ai „avuției” tuturor și a nimănui: directorii, securiștii și suprastructura comunistă,
cadrele forestiere și agricole. Adică cei care
posedau informația: ce este de furat, de
cumpărat ieftin, iar apoi, cum să mulgi
statul? Deseori, aceștia s-au recreat
ocupațional, în funcție de oportunitatea
îmbogățirii.
Dar românul de rând? CE MĂ FAC/
CE SĂ FAC?! Asta auzeai la tot pasul. Cum
continui să trăiasc cu copii, fără salariu și
nici o altă sursă/șansă? Uluitor! Ce-a făcut
acest popor, milioane de oameni, fără
economii (nu avusese nici voie/nici timpul
fizic, să muncească ca să acumuleze, extrasalarial). Au intrat în depresie? (Mă gândesc numai la inginerii și tehnicienii,
muncitorii de înaltă calificare de la fabricile
de diverse mașini și de avioane, de utilaj
greu, cercetătorii, etc.). Nu! Nu! S-au reorientat, s-au reinventat. Spre raiul
străinătății, nu primeai viză de intrare în nici
o țară westică. Cineva – rezident în acea
țară – trebuia să-ți facă o invitație printr-o
instituție. S-a format o mafia a vizelor.
Oricum, românii urmau să debaraseze
Europa de vechituri și de ceea ce ea voia
să scape, și să o reconstruiască, iar harnicii
români, obișnuiți cu muncă epuizantă în trei
schimburi ale zilei de muncă, au făcut-o pe
sluga, la negru, la cele mai înjositoare
munci, inclusiv exploatarea agricolă, până
târziu când s-a mai reglementat și aceasta.
O altă parte dintre românii care proveneau
de la țară s-au întors la cultivat/scormonit
țarina părintească sau aceea pe nimic
cumpărată. Doar și J. J. Rousseau îndemna în sec. al XVIII-lea la „cultivat
grădina”.
Puțini au accesat serviciile către
populație, dar niciodată suficient și tehnologizat. Dispăruseră și școlile tehnice
pregătitoare de meseriași. Unii au investit
compensatoriile în minore activități comerciale, făcând bișniță în Turcia, Polonia, Ungaria. (Pentru business adevărat,

economic sau bănci, aveau bani doar
câțiva securiști, culmea, destul de puțini din
așa huliții nomenclaturiști, eventual, urmași
ai lor). Imediat apare o nouă pătură de
„descurcăreți”, cei ce n-au avut, dar au vândut ceea ce nu le aparținea, fără nici o
mustrare de conștiință: fabrici, regii
naționale și de interes strategic, bogățiile
solului, subsolului, patrimoniul, până și
noroiul de Techirghiol (vindecător al oaselor
românilor!). În ce categorie ocupațională
i-am încadra pe aceștia?! Au fărâmat fabricile, vândute pe bucăți, astfel că micile utilaje/ușor transportabile – restul
declasându-le ca fier vechi – să ajungă
celor ce evenimentele i-au prins pe vreo
funcție în Întreprindere. Puțini au pornit
vreo mică afacere cu aceste „achiziții” de
profil, vreun atelier, rareori o făbricuță, care
a falimentat curând. Puțini mai fac mici
piese, diverse accesorii, confecții, sub
licențe, subcontractând și plătind românul
cu salariul minim. Iată, de peste tot a rezultat personal disponibilizat. Clădirile primeau
alte destinații, facile, ce aduceau imediat,
fără investiții, săracului scăpătat, banul. Au
apărut apoi samsarii de terenuri agricole,
păduri și pășuni. Apoi micii arendași (care
ne-au comasat micile loturi) – ca și marii
„latifundiari” –, nu mai aveau nevoie nici ei
de lucrători, se descurcau ieftin, otrăvind
solul cu pesticide și îngrășăminte chimice,
administrate iresponsabil și fără experiență
agricolă, doar ca să obțină profit pe
recoltele mari, obținute, apoi vândute afară.
Inițial, doar plimbate cu vaporul – ca marfă
de export – prin port, și după încasarea
„primei de export”, le trimiteau prin țară
spre vânzare, în profitul latifundiarului
(acest domeniu a devenit și mai rentabil de
când cu ajutoare de la UE, pe hectarul lucrat/recoltat). Dar micilor propretari care au

arendat un hectar, două, nouă, le revine
același mai nimic, după recoltare, de la
arendaș. Astfel, vechea forță de muncă din
agricultură, de la cercetătorii din stațiunile
de cercetare la pălmași, a rămas
nefolosită, apoi ea a dispărut, fie
îmbătrânită, fie ca îndeletnicire neagreată
de cei tineri, oricum nerentabilă în primii 20
de ani. O altă categorie s-a implicat în raptul pădurilor, retrocedate sau cele ale statului, decimate până la epuizare, cu
contracte în regulă, pentru decenii, semnate, parafate de veroșii din fotolii,
nepatrioți din diverse ministere/guverne
(primele două guverne reușind să fie
inițiatori, dar și fruntași la practica aceasta,
îmbrățișată și de guvernele ulterioare).
Inutil să ne întrebăm ce fel de români
erau/și mai sunt acei funcționari ai statului,
complici la acest jaf național, lăsând să fie
distrusă o țară și cărată peste graniță. În
acest timp, câțiva nevoiași, mai ales romi,
au devenit simpli culegători sezonieri – în
relație de exploatare cu vânzătorii de
bunătăți bio – din pădurile noastre: fructe,
ciuperci, plante medicinale, melci, păsări.
Vândute apoi pe euro buni. Doar câțiva
s-au angajat în vreo afacere de procesare
a acestor comori gastronomice. Viile, multe
cu același regim. Puține lucrate ulterior,
unele de către străini.
Pe de altă parte, cei care au prins
cheag bun, au dorit să „facă” politică, nu
doar să se fi folosit de ea în a accede, și,
corupând cu bani sau șantajând, au accesat până la vârf, co-participând la actul de
legiure, în avantajul lor. S-a format clica,

hățișul de încrengături, ocultele, între economic și politic. Au trecut la afaceri cu
statul, cu instituțiile sale, fiecare străduinduse pentru contracte – având informația și
indiferența față de banul public și avuția
țării. El, un neica nimeni putea să le
manevreze cu dis/grație, el, unul ieșit – din
acel hățiș – în față, bine ghidat de un rechin
din ocultă (un „cineva” aflat temporar pe o
funcție în partid, guvern, servicii secrete,
oculta externă) etc. Auziai, un cutare a
cumpărat o fabrică, dar, de fapt, altcineva,
un mare rechin, era cumpărătorul-beneficiar. Asta au făcut românii – probabil și
puțini alții din fostul bloc comunist, după 90
– abuzând de libertate. A se citi „vraiște”:
lipsă de evidențe și de control
instituționalizat, de tragere la răspundere,
ca și lipsa de expertiză în domenii noi și
vechi, – cu angajări nepotiste și politice,
umflând pătura administrativă, fiii/fiicele de
sus-puși, recent absolvenți, pe post de
înalți sau scunzi funcționari, consilieri, prin
ministere, agenții, primării, etc. pe salarii
nesimțite, raportat la experierență și volum
de muncă. Ce consiliere, ce progres al
instituției, al țării? Cui îi pasă de asta?!
Indiferența a ajuns la rang de politică de
stat, de la Iliescu încoace, permițând = încurajând distrugerea țării. Această
conivență a dat roadele toxice în care ne
ducem acum traiul. Instituțiile, ca și statul,
și-au pierdut autoritatea și, desigur, credibilitatea. De exemplu, există atâtea categorii de polițiști bine plătiți, și cetățeanul e
tot neprotejat. Se stă în birou și implicarea
în spețe mai dificile întârzie sau se evită.
Vezi crimele din Caracal! După 90 începe
primul exod al românilor. Întâi țiganii, cum
îi numeam noi înainte de a se re-boteza
„romi”, printr-o manevră externă, consimțită
de primul guvern. I-am întâlnit la granița cu
Austria, chiar în ianuarie 90, apoi, imediat, s-a introdus viza
pentru ca austriecii săși protejeze lebedele
din peisajul urban!
A urmat mafia
vizelor ca să poți ieși,
ca turiști sau ca
disperații ce-și cheltuiseră repede salariile
compensatorii și nu
aveau din ce trăi,
venind repede din
urmă – și masiv! –
tinerii, care nu aveau
nici o speranță aici, pentru locuri de muncă.
Tinerii cu studii bine făcute „la stat” și cu
ceva experiență au populat Canada (foarte
selectivă la acel moment de disperare al
șomerilor români care nu aveau absolut
nici o șansă. Mană cerească pentru canadieni) și puțin pentru SUA (prin Loteria
vizelor). Ambele au speculat neglijența
totală/criminală, de atunci, a statului român
pentru viața acestor cetățeni tineri, de
primă calitate. Aur curat! permițându-le
străinilor să-și adjudece specialiștii noștri.
Pe care nu-i mai avem – formați în ani buni
de strădanii personale, în școli exigente și
cu practică profesională în industrii (care
nu mai există nici ele pe la noi).
Vine 2007!!! Alleluia! Intrare liberă în
Europa! EXODUL i-a sedus și pe noii
asolvenți de facultăți. Apăru ocupația de
student, tânăr ori adult, la 2-3 masterate, –
multe luate, contracost, în facultăți improvizate – absolvenții cărora nu știau să
facă mai nimic cu ce acumulaseră. La fel
și doctoratele. Câțiva cu gena de inventivitate românească s-au reorientat și integrat (de exemplu, una a ajuns „regina
sprâncenelor” la Holywood, altul – rege al
minimodelelor de mașini în China, IT-iștii
lucrând și în domenii de vârf dar și în unele
nu tocmai ortodoxe, etc).
Multi români, foarte mulți – cifrele
ne/oficiale diferă – și-au golit șifonierul în
una, două valize și, curajoși, și-au luat
lumea în cap spre cele mai îndepărtate
locuri/insule de pe Terra.
(Continuare în pag. 15)
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Exorcizarea tristeții

amintit din nou Crăciunul) și Sorcova...,
acestea desenând practic un cerc, un arc
peste timp de un an de zile.
Bucuria nașterii lui Iisus, a trecerii
în noul an sunt prilejuri de veselie, de împlinire în suflet, de simțire, dar și de
binecuvântare a iubirii („Pruncul Iisus se
năștea într-o iesle, / Eu... suflet de
femeie... tu, tandru poem de Crăciun”).
De-a lungul unui an se întâmplă
multe lucruri. Și urâte, și frumoase, însă
iubirea poate învinge totul, dacă există
voință, amintirile trebuind să păstreze întotdeauna doar lumina („Lumini jucau în
suflet și-ntre noi / Țineam în palme clipa
care trece... / O singură ființă... amândoi”).

Cum poți să scrii poezii cu cerneala tăcerii

Chiar dacă drumul parcurs a fost
drept, porțiunea care ne mai rămâne de
parcurs e imperios necesar să o realizăm
împreună cu cât mai multă răbdare și cu
pași mici cât se poate de mici.
Dezvoltând un lirism rafinat, de o
subtilitate pe care o putem găsi sondând
expresia verbală la o oarecare adâncime,
autoarea ne relevă o experiență de
sorginte expresionistă, cultivând o poezie
pentru toate vârstele. Ea cultivă un balans
inteligent între aripi și rădăcini, sugerând
în substrat o perpetuă și vie reîntoarcere:
„Toate frumoasele îl iubeau/ la miez de
noapte,/ călcând,/ cu picioarele goale,
strugurii grei,/ iar el,/ prea grăbit să
trăiască/ şi să iubească frivol,/ uita/ în
fiecare clipă ce n-a știut,/ strecurându-se
încet/ printre licurici”(Singurătatea lui Don
Quijote). „Cred/ că mi-ar plăcea/ să intru
în rezonanță cu universul,/ mai ales că/ o
parte din mine,/ cea arhaică și
neprefăcută,/ îi aparține./ Poate unii/ cred/
că e prea mare îndrăzneala/ să-mi
proiectez sentimentele/ la scară cosmică,/
dar cui îi mai pasă /de sentimentele și

Theodor-George
Calcan

Daniel Luca

opinia noastră cea mai complexă... confesiune, făcându-ne să ne întrebăm dacă nu
cumva între măr și iubita în albastru nu
există vreo relație de... rudenie („Dintr-o
fărâmă de lumină blondă cu ochi albaștri
de la Bacău / Și dintr-o piatră însuflețită de
Bistrița ce-i cânta mărețului Ceahlău”),
întrupată în năzuința spre înalt, spre
lumină, spre căldură, dar și dorința de a-i
proteja pe cei din jur („Și aș vrea să cer
iertare celor supărați... / Și să îi îmbrățișez
pe toți în Lumină, / Cu florile și frunzele
Petronela Apopei-Ignat își împarte mele”).
al doilea său volum de versuri în două părți
Afirmam mai devreme despre iudistincte: Confesiunile iubitei în albastru birea atotcuprinzătoare din această parte.
(care dă și titlul cărții apărute la Editura Acum exemplificăm: floarea de tei și
Ecreator, Baia Mare, 2018) și Scrisorile frunza sunt îndrăgostite de vânticel, nisipul
iubitei în albastru.
mării – de mare, inima, visul, telefonul și
După cum devoalează și titlul, acest iubitul – de iubita în albastru, lumina – de
volum este o continuare tematică firească soare, stiloul – de coala de hârtie, pernuța
a volumului de debut, Iubită în albastru, – de „căpșorul ei frumos”, pălăria - de
apărut la aceeași editură, având în mijlocul sărutul Ei, agenda - de propria copertă,
său aceeași iubită misterioasă, pasională cana – de cafeaua Ei, pisica își așteaptă
și sentimentală.
motănelul, iar rochia refuză să-și dezvăluie
Confesiunile sunt, de fapt, indirecte, destinatarul sentimentelor.
nu sunt mărturisirile iubitei, ci ale celor ce
Confesiunea unei lumânări este o
intră în contact cu ea și care nu pot să nu- destăinuire a credinței, a iubirii de Dumi observe iubirea și să nu se încarce la rân- nezeu, cel care binecuvântează mereu
dul lor cu acest sentiment atotcuprinzător, simțămintele adevărate („Sunt aprinsă în
de unde și tonul când jucăuș („El i-a fiecare zi, fiindcă fiecare zi trebuie să fie o
reproșat că «e copil», ea a pus «botic»... sărbătoare / În care mulțumim Domnului
și-apoi el a strâns-o cu-atâta patimă pe că am deschis încă o dată, ochii”).
după mijlocul subțire... ah!”), când grav al
Cea de a doua parte începe cu popoemelor.
emul Lumini și umbre de Crăciun și se
Confesiunea unui măr este în încheie cu poemele (Ne)liniște (unde e

Parcă în nici una dintre cărțile scrise
până acum – și are câteva, pe care le vom
enumera ceva mai jos – Elena BostanDelavicov nu și-a scrutat mai amănunțit
sufletul, punându-l cu generozitate la
dispoziția unui cititor onest, disponibil și
care să o citească cu aceeași acuratețe,
vioiciune intuitivă și inteligență creativă cu
care ea însăşi privește lumea, încercând
s-o înțeleagă, răbdătoare și discretă, ca în
„Evadări multiple”. Arma ei predilectă e
în fond, pe cât posibil, confesiunea directă,
tranșantă, adevărul de viață la care a
ajuns, ocolind multe obstacole, suișuri și
coborâșuri, punându-şi multe întrebări, descoperind până la urmă cel mai scurt și direct drum către sine, unul insolit și
surprinzător, unul pe care arde de
nerăbdare să ni-l comunice și nouă cu
farmec, cu tâlc și cu probitate.
Poezia este și nu poate să fie proprietatea cuiva anume; ea e mai propriu
spus spiritul pe care îl respirăm odată cu
aerul din jurul nostru. Ea este expresia iubirii noastre față de oameni, dar și, nu în
ultimul rând, față de un orizont metafizic
care ne înconjoară și care ne
amprentează ființa. Așa stând lucrurile,
Poezia, mai precis sentimentul poetic al
autoarei, surprinde atât transformarea, cât
mai ales fragilitatea ființei aflate în devenire, surprinzând aici finețea, agilitatea
și feminitatea cu care se mișcă printre oameni și lucruri Elena Bostan-Delavicov.
Reflexivitatea cuvintelor ei, amprenta cu
care-şi marchează definitoriu volumul sunt
forța cu care păşeşte fără să deranjeze pe
cineva (parcă plutind pe poante de
balerină) în „risipa de sentimente” pe careo degajă multitudinea de evadări din sine
spre ceilalți.
Dorul de casă și introspecția severă
pe care o realizează propriilor ei amintiri
se împletesc subtil și profund cu dorul de
viață; funia care rezultă arde cu vioiciune
la ambele capete. Astfel cele două strofe
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alese de autoare pe pagina de gardă drept
motto al cărții sale sunt edificatoare pentru
spiritul pe care Elena Bostan-Delavicov
dorește de la început să-l imprime
evadărilor sale multiple, treceri dese și
dense de la o temă la alta, cu înregistrări
semnificative de forme, culori și imagini
care surprind cititorul încercând,
bineînțeles, să-i captiveze, literar vorbind,
atenția, dar şi bunăvoința.
Cuvintele Elenei Bostan-Delavicov
sunt sau par adevărate semințe ale
dimineților sale senine, semințe din care
izvorăște cu şăgălnicie o blândă melancolie intermitentă, melancolie care însă e
departe de a-i lumina retoric discursul pe
un ton resemnat, ci dimpotrivă, tonul
poeziilor sale e unul dinamic, întretăiat inteligent de întrebări de substanță al căror
răspuns e suficient de înțepat ca să ne
pună pe gânduri și să ne dea o altă
perspectivă întorsăturii aproape firești de
frază.
Peisajele desenate livresc au
trăsături evident psihologice, sunt peisaje
de suflet care, melancolic dar și metaforic
spus, sunt lăsate să evadeze spre noi în
evidente deschideri care sunt și se vor cât
se poate de sincere: „Încerc/ să fac rezumatul iluziilor,/ al poveștilor de dragoste,/
al prietenilor fideli/ și al celor care m-au
părăsit/ și am impresia/ că totul seamănă/
cu jocul mării care se agață de cer./ Inima,/
lipsită de imaginație,/ repetă aceleași
bătăi,/ la aceleași intervale,/ presupunând
clipe de fericire,/ de fericire,/ de fericire./
Stop, e prea mult entuziasm/ pentru o
poveste neconfirmată” (Rezumat). Sau:
„Am o datorie de plătit/ Cuvintelor,/ Care
mi-au fost întotdeauna fidele./ Când voi
ancora/ pe țărmul stâncos/ voi aduce
ofrandă/ nisipului, vântului/ și iubirii./ Voi
trece dincolo de bariera minciunii/ până la
stabilitatea/ și simetria/ aripilor de fluturi/
şi de pescăruşi” (Datorie).
Așa cum se vede, poeta poate rosti
oricând „Eu sunt o alta”, însă nu prin
nepăsare poți face o zi mai frumoasă, ci
mai degrabă printr-o sfâșiere de sine.
Experiența de viață transformată în artă se
face cu un mănunchi de cuvinte simple,
firești, însă expresia oarecum stranie a
simplității pare și este cu mult mai mult
decât o călătorie virtuală printre oglinzi mai
mult sau mai puțin mincinoase și după
destul de multele rătăciri.

Dacă și îndepărtarea temporară

ambițiile mele/ acum” (Marele Mic).
Ceea ce poate aduce nou un om
care scrie e fără-ndoială un plus de
existență interesantă care să capete din
prima, cum se spune, valoare. Un alt plus
de valoare poate fi adus scriiturii atunci
când creatorul restaurează o normă, evident după alte principii. Atunci când
Poezia se întemeiază pe imaginar, Poetul
în sine se vindecă poate de frica de
moarte, însă un practician serios al cuvintelor știe, în principal, să-şi frazeze și să-

lasă în urmă dureri și doruri („Mi-e dor de
noi și vreau ca cele șapte zile / să se
numească DUMINICĂ”), cu atât mai multe
rămân după cea definitivă („Adun doar
umbre reci și camera-i goală / Grăbită-i
clepsidra ascunsă și rea / Azi cartea-mi iubirii e albă... o coală / Nimic nu e scris, din
păcate, pe ea...”). Însă întotdeauna există
speranța unui nou început („Azi țin în
palme multe visuri, poate seci / Cu sufletul
te chem, cu inima te strig”).
Iar plăcea de a se dărui, de a trăi în
și pentru iubire este incomensurabilă, iubita în albastru fiind extrem de puternică,
capabilă de a depăși piedicile ce-i stau în
drum,dar și de a exorciza și tristețile
celuilalt (ori celorlalți: „Și lumina să-ți inunde sufletul... / să-ți exorcizez
tristețea...”).
Erotismul este subtil, voalat dar
pătrunzător, palpabil de la mare distanță
și îl inundă cu totul pe cititor, făcându-l săși uite propria suferință („O mână pe
coapsă cântându-ne-unirea / Tu, chinul
meu dulce din dor apărut...”; „Deunăzi, ea
spunea că este o flacără arzândă, / Iar el
focul ce-o face să ardă...”).
Sunt prezente și unele poeme mai
puțin concentrate decât ar fi trebuit (precum Picuri...; Tu, fericirea mea; Balada sufletului trist), însă evoluția în plan literar a
Petronelei Apopei-Ignat este evidentă și
nu pot fi trecute cu vederea ușurința
exprimării și plăcerea de a scrie, a jocului
cu cuvintele și... cifrele.
şi încarce cu energie tăcerile. E lucrul pe
care Evadările multiple o reușesc deplin.
Gândirea și jocul de-a viața cultivă
bineînțeles universul copilăriei, dar și dorul
de zbor, călător spre abstract și spre spații
celeste: „Dacă trasezi un cerc/ în jurul
întrebărilor/ şi nedumeririlor,/ sigur/ mă
apăr cu ceea ce există/ dincolo de linii/ şi
de complicațiile inutile./ Poate,/ după
miezul nopții,/ când se vor trezi cocoșii,/
voi porni spre casă/ cu mândria/
adevăratului învingător” (Adevăratul
învingător). „E ciudat de scurtă/ memoria
oglinzilor,/ poate, doar/ cât a viselor,/ care,
oricum,/ nu se răsfrâng în oglindă
(Trădarea oglinzilor).
Sigur, calitatea de taină nu poate fi
uzurpată, la scară de univers, de un accident oarecum întâmplător decât dacă
neliniștea lui e tulburătoarea metaforă a
unui poem visător, în stare să atragă fățiș
cu o forță magică complementară miracolul veșnic al vieții, ca și temperatura
durerii. Metamorfoza astfel creată, străină
de orice stridenţe, ar putea să învețe sufletul cititorului intuitiv cu o frumusețe de
neatins, iluminată de puterea noastră de
înțelegere, mișcată și rostuită în sensul de
profunzime și de curgerea ei adâncă și
liniștită, aparent bolnavă de transparență
și fără un nume, în așteptarea culorilor
pline. În încercarea noastră de a șantaja
cu bună știință o fericire inexistentă putem
surprinde cu totul neverosimil ființa
abstractă, în stare să schimbe cu câteva
litere albe și necunoscute zarurile sorții.
Cartea Evadări multiple a poetesei Elena
Bostan-Delavicov, apărută în 2018, la
Editura „Ateneul scriitorilor”, mărturisește
vădit pătrunderea autoarei în planul unui
limbaj de profunzime, în sfera sensurilor
ideatice urmărite.
O certă originalitate care certifică o
dată în plus deplina ei maturitate artistică.
Născută în Bucovina (spațiul mirific al
acestui teritoriu a încântat-o întotdeauna),
autoarea a împrumutat cu siguranță ceva
din demnitatea și din tăria de caracter a
oamenilor acestei bucăți de pământ fertil
și bun.
Devenită elementară, adică pură,
sugestia – fără să fie spectaculoasă – e
destul de adâncă pentru a culege floarea
lucrurilor cu privirea care în cazul multiplelor evadări izbucnește în plină zi.
Transfigurând discret dar pertinent
expresivitatea, fluiditatea, ființa lucrurilor
înconjurătoare, le face vizibile în plină zi.
(Continuare în pag. 13)
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(Continuare din pag. 12)
Ştim că Baudelaire era de
părere că un poet cu fantezia sa
poate descompune lumea pentru
a o recrea; ori poezia acestei cărți
nu face asta. Pe scurt, nu fantezia
dictatorială și nu ambiția acestei
fantezii de a construi un dincolo
lingvistic (poemul, în speță)
contează, ci numai comunicarea
liniștită, diversă și diurnă a unui
posibil dincoace al unei ființe,
văzut și întrevăzut în fluxul
existențial, ca un act de excelență.
Așadar, ca și cum am începe totul
reinventându-ne, reinventăm în
fapt o inexistentă fericire și un inexistent ideal... Am putea zări prin
noi înșine rugul de mâine ca pe o
briză marină ridicată-n picioare pe
val de turbionul de vânt.
Elena Bostan-Delavicov e,
înainte de toate, o persoană cu stil,
scrie original și cu talent, lirica ei
descrie geografia unei iubiri posibile și ideatică, invocată cu ardoare și cu un nestăvilit patos
existențial, filtrată în izotopia versurilor de o evidentă maturitate.
Toată aventura poemelor sale petrecându-se la nivelul structurii
lingvistice, e evidentă o bună
cunoaștere a practicii literare. Cuvintele ei oximoronic retorice şi
tranzitive presupun să fii în viață și
să pătrunzi timpul reverberând inclusiv perioada în care tu nu erai
în viu și nu existai ca persoană
carnală. Poetul prin cuvinte se
simte liber; el concentrează,
condensează, acutizează cuvintele frazelor, care sunt reversibile
și care prin profunzime și ritm pot
acumula ori elibera energetic întreaga sa paletă de semnificații.
Cuvintele sunt cele care asigură
triumful poetei, care aude și
înțelege liniștea de dincolo de sine
(se știe că dorința, ura și poftele,
ca și indiferența și singurătatea
distrug eul poetic și metaforic al
lumii). Poeții cei însemnați de
Dumnezeu cu Har și Curaj îmblânzesc strigătul, fac infinit
dragostea să rodească, intuiesc
viitorul și cu vocabulele lor
însămânțează auzul ca și cum
acestea din urmă ar dobândi aurora semințelor veșnice, care în
vârtejul rostirii șlefuiesc matca tuturor gândurilor. Maturizându-se
deplin poetic, Elena Bostan-Delavicov a înțeles profund toate acestea. Sensibilă și contemplativă
fiind, s-a deschis cu întreaga ei
sinceritate și seriozitate momentului adevărului trăit și simțit: acel
moment de magie care te face să
poți înțelege rostul trecerii
pragurilor în curgerea infinită a devenirii, care este deopotrivă suișul,
dar și coborâșul acestei lumi efemere. Sigur, acesta e jocul, momentul când soarta se schimbă, și
fragmentul de timp fractal poate în
care persoana se schimbă.
Evadarea în timp e posibilă,
însă nu putem fi tot timpul ceea ce
suntem acum. Poeta Elena
Bostan-Delavicov, născută și
crescută în arealul moldav, crede
vibrant în puterea copilăriei şi e imperios necesar să-i citim pe îndelete și celelalte volume de
versuri pe care le-a scris, și
anume: Francesca, Ploi cu soare,
Ochiul curcubeului și Sacoșa cu
fluturi. Memoria privirii sale
scrutează subtil orizontul, percepe
emoțional și discret, liniștit
nevăzutul și, prin modernismul și
revistă de atitudine

simțul metaforic echilibrat pe care
îl afișează în versurile sale,
lărgește spațiul existențial al poeziilor, filozofând și, de ce nu,
adăugând o nuanță de factură
morală, ușor ironică ființării lucrurilor pe care le însuflețește din
mers, dând la iveală nemijlocit culori, nuanțe și tonuri multiple,
dovedindu-se a fi un om viu și determinat, altfel spus o poetă a
vremii sale.
Misterios telurice, poemele
sale emană o eleganță și un
farmec propriu deosebit. Poeta se
grăbește încet și dezvoltă o sensibilitate firească și care urmează
mai totdeauna spiritul. O
adevărată bijuterie de gen mi se
pare poezia Mi se... joc și ce…:
„Mi se plouă/ dacă ninge/ mi se
râde/ dacă plânge,/ mi se drumul/
dacă suie,/ mi se taie/ o cărăruie/
mi se piatră/ deal sau vale/ mi se
casă/ cer sau cale…”Finețea cu
care poeta atinge structura
folclorică e uluitoare. Peste lumea
sa insuflă o stare de spirit și un aer
liric călăuzitor și în același timp
proteic, care însuflețește câmpul
poetic imaginar şi, printr-o multitudine de forme și stări, investește
cu emoție scriitura cărții. Ei bine,
antinomiile trup-suflet, viațămoarte sunt de mult deja clasice și
ele nu reprezintă decât contradicții
într-o structură aș spune organică,
deja indestructibilă poate... Starea
de spirit la care tinde să ajungă
poeta și pe care maturitatea i-a și
permis să-l atingă e un spațiu de
eliberare de efort și de îngrijorare,
în care poezia chiar devine pentru
cea care-o și scrie elementul spontan de liniștire și de siguranță.
Profesoară de limba
română – și unul de calitate –, ea
se manifestă plenar în spațiul din
interiorul limbii vorbite, irizând un
fior metafizic de substanță mirifică,
uneori surprinzătoare. Altfel,
poezia poate să propună enigme,
poate să pună întrebări, dar de
obicei și din cele mai vechi timpuri,
nu propune soluții și nu dezleagă
probleme. Misterul, surpriza,
neprevăzutul sunt tot atâtea prilejuri prielnice de a produce nemijlocit fiorul poetic. Am lăsat către
sfârșit, și nu fără temei, ciclul Bucovina, definitoriu pentru poeta
Elena Bostan-Delavicov: „Văd/
cum sub fiecare roată de olar/ se
naște un cuvânt/ de lut, de iarbă,/
de mână tandră./ Aici/ aerul ia
forma zveltă/ a ulcioarelor/ şi roata
soarelui se sărută/ cu cea a olarului./ Nu știu/ unde se duc toți oamenii/ care vin mereu la
Marginea./ Dar aici poți identifica/
milioane de pași […]” (Marginea
(Bucovina)); „Călătorule,/ fă-ţi
casă în Bucovina/ ca să ai unde te
întoarce/ și unde să-ți așterni/
culcușul/ blând!/ Aici ai să vezi/ suflete de fluturi poposind timid/ pe
pietrele bătrâne/ și-ai să auzi/
bătând aripi de îngeri/ la uși de
biserică (Călătorule, fă-ţi casă în
Bucovina); „Eu/ încerc nostalgia/
unirii începutului cu sfârșitul/ întrun cerc/ de cretă și pământ,/ dar
reușesc doar să-mi cer iertare/
pentru tentația/ de a trișa” (Infantil). Cu profunzime subtilă și
contemplativă, poeta încearcă să
împrumute ceva din profilul ei
pământului natal. E convinsă, desigur, că rostul poeziei sale e acela
de a transpune în versuri ceea ce
este etern, sublim şi totuși fragil în
lume, ca și în sufletul omului.

COPILĂRIA - O LUME A VISELOR NEVINOVATE
Lazarius Panac.

Cum poți să scrii poezii ...

Citind romanul „Parabolele
oglinzilor Themis” am constatat
și apreciez modul cum Gheorghe
Ungureanu – autor al altor opt volume de proză a reușit să surprindă nu doar aspectele din viaţa
unor personaje cu origini și preocupări total diferite, cât și acele
componente ale comportamentului uman, din care, firesc mi s-au
părut concludente cele care se datorează clipelor de relaxare, atunci
când protagoniștii întreţin conversaţii pe teme diverse, dar, mai cu
seamă, povestiri ce țin de anii copilăriei.
Pentru Ducu, student la facultatea de psihologie, colegul de
grupă și prietenul său Vasile Lostun, zis și Silvaş ,,dotat cu inteligenţa cunoașterii, visător, nativ și
deosebit de nostalgic, sensibil și
comunicativ, alteori taciturn, narator înrăit…” devine subiectul
supus unui „studiu de caz”, urmare a faptului că din motive neurofiziologice mai puţin cunoscute,
uneori în timpul noapții suferea de
un somnambulism de tipul parasomniei. O maladie explicată de
medicul specialist ca fiind fără urmări deosebite, în somn organismul susținând, fără a fi conştient,
adevărate bătălii și ,,prelegeri”, încercând astfel să îşi restabilească

echilibrul întrucâtva afectat. Dar
cum la trezire, visele tânărului,
pentru colegi deveneau adeseori
curiozităţi sau doar prilej de a se
„amuza copios”, în parcursul descrierilor am descoperit alternanţa
relatărilor despre momentele când
părţi ale creierului pot adormi înaintea altora, cu povestirile, aducerile aminte și întâmplările
cartografiate parcă în tablouri regizorale bine definite și relatate
cronologic, pe care autorul le consideră ,,parabole”, de unde rezultă
și titlul acestei noi producții literare.
Iscodit de cei trei
„cârcotaşi�”precum și de partenerii
de conversație din perioada maturității, cu privire la visele avute,
Vasile a știut să le relateze acestora, doar pe cele mai concludente,
completând
ideile
considerate nesemnificative, prin
folosirea dialogului cu sine, dedublare, pentru care: ,,Întâlnirea cu
celălalt este o mare bucurie!”,
după cum sublinia Mihai Șora,
într-unul din eseuri, privindu-se,
parcă, într-o adevătată ,,oglindă”
a spiritului.
Semnificativ mi s-a părut
acest dialog interior ca fiind procedeul stilistic prin care putem descifra trasăturile fizice dar și
caracterul celor prezenţi la discuţii,
aceştia devenind, la rândul lor, su-

biecţi de analiză ai povestitorului.
„Omul înţelept nu spune tot ce
gândeşte, dar ceea ce spune,
gândeşte!” concluziona, la rândul
său, Aristotel, în scrierile sale.
Fără a bănui că prozatorul
Gh. Ungureanu a fost inspirat de
creaţiile lui Creangă, Eminescu,
Sadoveanu sau Labiş, cu privire la
nararea copilăriei, citind romanul
de față, la rândul meu am devenit
martor participant la acțiunile cuprinse parcă în secvențele unui
„film etnografic” realizat în lumea
satului bucovinean. Avându-l ca
personaj principal pe Vasile, alături de familia sa și de alți locuitori
ai acelor ținuturi, am reținut câteva
elemente definitorii din viaţa dificilă, dar în același timp antrenantă, întâmplări pline de
suspans, parimii, buna creștere a
celor ce vieţuiau în zonele montane, dar şi conceptele inedite
despre filosofia existenţială. Toate
acestea, însă, la un moment dat
au produs urmări neplăcute în planul mental al protagonistului
supus anamnezei.
Conceput ca un „pseudoroman de familie”, cu o multitudine
de povestiri deosebit de interesante în conţinut, atragătoare prin
farmecul naraţiunii, cu scopul nedeclarat al transmiterii tradiţiilor,
datinilor şi obiceiurilor specifice
zonei, dar şi ca o concluzie la reminiscenţele în plan psihologic,
cartea lui Gh. Ungureanu poate
deveni un ,,album monografic”
pentru generaţiile viitoare, deși
ideea fundamentală mai puțin declarată, dar care străbate de la un
capăt la altul întreaga compoziție
literară, a fost și rămâne necesitatea de a sugera, prin oricare mijloace, cauzele generatoare ale
acelui somnambulism juvenil, tinzând, pe alocuri, să se transforme
într-o adevărată boală a minții. ,,În
mod firesc, trecutul se pierde în
actualitatea prezentului, se însumează și se topește în el!” spunea
altădată Emil Cioran. Lecturând
romanul prin prisma obiectivului
psihologic, social, realist, presărat
cu arhaisme, cuvinte rare, regionalisme sau „exprimări neaoșe”,
descoperim calităţile personajului
principal, studios, dotat cu o inteligenţă nativă, dar și „...cât de nemuritoare rămân ideile despre
gândirile și trăirile paralele, despre
existenţe miraculoase, despre alte
tărâmuri, despre asocierea munteanului cu natura, cu fluierul,
bâta, câinele, calul sau lucrurile
sale, mergând până la contopirea
acestora într-o nelămurită personificare a sufletului.”
Abordarea filosofică blagiană, inspirată şi din lecturile unor
înaintași, este ilustrată magistral
încă din expunerea primului vis al
„eroului” și continuată până în cele
din urmă secvențe, în care, răzbate credința că miracolul trăirilor
omenești se datorează în principal
acțiunii celor trei Ursitoare, fiice
ale Zeiţei Themis.
Fire iscoditoare, dornic să
descifreze tainele Universului, Vasile, în calitate de personaj aflat în
centrul atenției, solicita, așa după
cum mi-am putut da seama din
conținutul câtorva pasaje, ori de
câte ori avea prilejul, de la cei mai
în vârstă, dar mai ales de la preotul satului, rudă, prieten și îndrumător consecvent, răspunsuri la
întrebările despre efemeritatea
vieţii terestre, despre Moarte, Iad,
despre Rai și alte asemenea elemente de-a dreptul interesante ale
folclorului local. Așa se face că
dintr-un copil sfios, plângăcios,
bolnăvicios, ,,pipirnicit”, tratat cu

leacuri locale atunci când era bolnav, anii copilăriei, petrecuți în ţinuturile mirifice, dar aspre ale
Dornelor, la „poalele” munţilor cei
înalți, în satul străbătut de pârâul
Călimănel, l-au fortificat, pregătindu-l pentru cele ce avea să urmeze. Personajul descris ca fiind
posesorul unei memorii prestigioase, mi-a adus în centrul
atenției întâmplări ale timpului,
şcoala, împrejurimile satului, jocurile şi muncile alături de familie,
toate acestea rămânând vii în mintea povestitorului, determinându-l
să aibă, uneori, îndoieli cu privire
la viaţa de dincolo de moarte, în
condițiile când credinţa sa ortodoxă insuflată de către părinţi şi de
preotul locului, i-a rămas adevărata piatră de căpătâi. ,,Ceea cei religios nu-i o chestiune de
conținut, ci de intensitate!” spunea
Emil Cioran, în lucrarea ,,Amurgul
gândurilor”. Cu multă subtilitate,
pentru a nu plictisi ascultătorii cu
povestirile sale pline de adevărurile trăite în copilărie, ,,vise cu
ochii deschişi”, întâmplări ce îi vor
lăsa urme adânci în memorie, personajul principal al scrierii era,
adeseori, de acord ca și companionii săi să aducă completări despre viaţa locuitorilor din alte ţinuturi
sau împrejurări, ba chiar şi întâmplări uneori de-a dreptul hazlii, pe
teme aflate în dezbaterea colectivă. La întâlnirea de după patruzeci și cinci de ani, alături de alte
aspecte, am văzut cum cercetătorul Ducu, interesat de secretul
abandonarii facultăţii de către fostul coleg, de evoluţia ,,trăirilor paralele”, pentru completarea
studiului de caz început încă din
perioada studenției, a descoperit
că talentul de bun narator cu privire la amintirile copilăriei au fost
valorificate din plin în povestirile
„intervievatului”. Ca urmare, însă,
a unor întâmplări nefericite, datorate atât perioadei adolescentine,
întregite la maturitate cu factorii
patogeni de ordin social, i-au destructurat mentalul destul de labil al
acestuia, producându-i, ce-i drept
temporar, tulburări de gândire și
de comportament, ipostaze psihice, spasme ale minţii, leziuni cerebrale din sfera emoţional
volitivă. ,,Un pic de durere te face
profund. Mai multă durere te
afundă prea mult” spunea din nou
gânditorul Emil Cioran. Revenirea
la normalitate în urma tratamentului medicamentos şi exerciţiilor de
relaxare a psihicului, îndrumat de
specialiștii în domeniul psihanalizei, apelând până și la o ,,vrăjitoare”, l-au determinat pe Vasile
să continue aprofundarea cercetării comportamentului uman în diferitele ipostaze, precum și
rezultatele ideilor metafizice, religioase, filosofice, angajându-se în
fața celor care îl ascultau, cu publicarea acestora: „...în fapt, reprezintând cursul firesc, pământean,
al mitologiei Ursitoarelor, Lachesis
cu furca și fusul său torcând din
caierul necuprinsului firul vieții fiecăruia dintre noi; Clothos, cea
care-l măsoară, apoi îl deapănă
pe roata destinului și Atropos, cea
care, în cele din urmă, cu foarfeca
sa are să-l taie punând capăt, astfel, tuturor trăirilor pământene!”
Romanul Parabolele... merită să
fie citit și pentru că: "Lumea e plină
de minunățiile pe care, însă, prea
puțini sunt cei ce fac efortul de a
le băga în seamă!" (Arthur Conan
Doyle), așa cum „Nenumărate lucruri zac în fiecare, în timp ce nu
există bucurie mai mare decât să
reflectăm asupra acestora!“ concluziona, Mencius.
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Nu poți să nu remarci tineri
promițători, modești și muncitori. Precum
Karina Uță. De prin Piatra Neamț, dacă
nu mă-nșel. Studentă pianistă la Conservator. Sub îndrumarea cu roade vădite a
profului solist Viniciu Moroianu. Care
parcă i-a transmis din stilu` său energic,
dur, înflăcărat. Din virtuozitatea și
siguranța ce-i sunt caracteristice. Așa
încât, pentru a doua oară, fata asta mi-a
arătat că-i calcă pe urme intens. Cu folos
imens...
Stăpânește pianu` peste așteptări.
Am crezut în potențele sale chiar din octombrie trecut. Văzând-o-n recital, la ”Serile Lipatti”. Acuma, la fine de mai, o
ascultai în concert. Fu debutul ei cu simfonicu` piteștean. N-aș fi zis că s-a-ntâlnit
primă oară cu o orchestră totuși
consolidată, experimentată. N-am crezut
în îndrăzneala-i de-a-l tălmăci pe SaintSaëns la frageda vârstă. N-am socotit că
va face față unei sarcini ca asta. Dar, spre
bucuria-mi, făcut-a cu brio. Deși partitura
nu e deloc lejeră. Iar eu o aveam deja în
auz de la Craiova, recent. Unde i-a dat
glas Rebeca Omordia. Cu Theo Wolters
la pult. Ei bine, Karina a pus la bătaie atuuri incontestabile. Cu toate notele-n cap
bine însușite, s-a concentrat la fix numai
pe redare. Etalând tușeu puternic, exact
și pregnant. Da` și nuanțat la nevoie.
Vigoare, finețe. Rigoare, suplețe. Tehnică
indiscutabilă și dăruire. Sensibilitate,
căldură, celeritate în mersu` pe clape.
Revărsare sonoră articulată deplin. Pe
scurt, măiestrie dăruită nouă senin. De-o
instrumentistă încă-n formare, desigur.
Însă cu perspectivă neîndoios. De-o ține
soarta cu ea pe drumul ales, al muzicii de
soi. Noroc bun, domnișoară Uță!

Surpriză răsăriteană...
...la filarmonica piteșteană. A
furnizat-o nebănuit un sud-coreean. Sexagenaru` Ryu Seokwon. Cândva clarinetist,
acuma dirijor. Și ce dirijor! Nu puțini am
văzut la pupitru, dar el m-a fascinat nesperat. M-a acaparat de nici n-am mișcat.
M-a-nnebunit, m-a uimit și m-a cucerit. A
condus ”Din lumea nouă” fără partitură.
Nefiind legat de foi cu privirea, s-a concentrat pe orchestră total, ideal. Cu
dezinvoltură. Cu dăruire. Și pricepere de
invidiat. Minuțios peste poate. Având
notele-n cap rânduite la fix, a nuanțat cel
puțin la fel ca Antonin Leopold Dvořák. Al
ei făurar dovedit cu har. Întreaga simfonie
curgând minunat. Grandios, armonios, impecabil, maiestuos. Precis, cald și viguros.
Antologic mai c-aș zice, pentru
instrumentiști. Care, parcă vrăjiți de
oaspele oriental, s-au arătat pe de-antregu` vrednici de dânsu`. De uralele
sălii, îndelungate. Și s-au bucurat fățiș de
rezultatu` neașteptat...
E mărunțel maestrul, dar expresiv
din belșug. Pătruns de energie și subtilitate. De fioru` muzicii ăl autentic pân` la
ultima fibră. Doldora de note făr-a lencurca. Ci a le purta apăsat, adecvat către
inimi. Și la ceruri, asemeni. Spre sufletu`
cehului nemuritor. Cu siguranță mulțumit
de cele ce-a auzit. În seară de primăvară
înnobilată nu doar de verdele crud al naturii. Ci, mai ales, de universu` sonor rafinat. Înălțător, elevat, cu artă certă creat.
De mâna omului potrivit la locu`, timpu`
potrivit, cum s-ar spune nimerit..
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Mihaela
Băbușanu

publice şi pe celelalte într-un volum ce sar fi numit Foşnet de filă 2. Despre Dumitru Radu, Corneliu Traian Atanasiu a
scris în anul 2012 că este cel mai bun
eseist al haikuului de la noi.
Tema concursului a fost PRISPA
Tocmai s-a tras cortina peste prima CU GREIERI şi s-a trimis câte un singur
ediţie a concursului naţional de haiku haiku pe această temă.
„Dumitru Radu”. Ediţia inaugurală, iulieJuriul concursului de haiku Dumitru
august 2019, a avut loc la 1 an de la Radu, a fost alcătuit din Corneliu-Traian
moartea celui care a fost Dumitru Radu Atanasiu, Iulian Dămăcuș și Dan Doman;
şi 83 de ani de la naşterea sa şi a fost secretar: Cezar-Florin Ciobîcă).
iniţiată şi susţinută de către binecunoscuS-au primit pentru concurs un
tul haijin Cezar-Florin Ciobîcă.
număr de 58 de haiku-uri care au fost
Dumitru Radu, s-a născut la 30 analizate pertinent, fără a se cunoaşte nuiulie 1936 în Bacău, a fost doctor în ştiinţe mele autorilor.S-au acordat două premii I
medicale, specialitatea biochimie (1977). (Mona Gheorghe şi Letiţia Iubu), două preA lucrat în cercetare, la Iaşi, unde îşi mii II (Mihaela BĂBUŞANU şi Ion
făcuse studiile (1965-1970), apoi ca CUZUIOC), două premii III (Doina WURM
medic primar de laborator, la Bacău, până şi Cristina APETREI).
la pensionare (2007).
De asemenea au fost acordate
Dumitru Radu a fost, aşadar, om de patru MENŢIUNI (Florin GOLBAN, Arştiinţă dar şi un mare meloman şi mai ales gentina STANCIU, Mona IORDAN, Grigpoet. A publicat mai multe volume de ore CHITUL) precum şi două premii pentru
poeme într-un vers şi de haiku. Dar dr. Du- senryu-uri:
(Vasile
CONIOȘI
mitru Radu a strălucit mai ales în dome- MESTEŞANU şi Rodica P. CALOTA).
niul eseisticii. Timp de douăzeci şi cinci de
Felicitări iniţiatorului, partipanţilor,
ani a ţinut comunicări la colocviile şi con- membrilor juriului dar și celor care au
gresele de haiku, a publicat articole în re- sponsorizat financiar concursul : Corneliuviste, iar o parte dintre ele le-a strâns în Traian Atanasiu, Cristina Angelescu,
volumul Foşnet de filă (cronici şi eseuri), Mirela Brăilean, Paul-Mircea Iordache, VaCorgal Press, Bacău, 2005. Urma să le leria Merca, Luminița Petrea, Rodica

Paradoxul secolului XX

În istoria europenilor, bogată în
descoperiri
științifice epocale
și realizări tehnice
impresionante, ar
fi fost de așteptat
și un nivel cultural
umanist pe măsură. Cum se explică realitatea tristă că un secol atât de rodnic
în domeniul științific a fost sfâșiat de catastrofe fără precedent? E adevărat că
mulți gânditori au abordat problema
acestui contrast și au găsit răspunsuri
mulțumitoare uneori. Adevărul este că
între dezvoltarea științei și progresul
socio-uman se deschide o prăpastie
care deseori ne lasă consternați. Este
evident că ființa umană nu devine mai
bună cu semenii dacă a reușit să
pătrundă în miezul materiei,să creeze
arme atomice nimicitoare. Savanții
fizicieni au descoperit energia nucleară
cu bune intenții,la fel făcuse și Alfred
Nobel în secolul XIX. El a dorit să
ușureze munca minerilor ca și a muncitorilor care săpau canale necesare pentru aducerea apei în regiuni aride. Din
păcate industria de armament își impune autoritatea asupra savanților.
Efectul invențiilor valoroase se întoarce
împotriva omenirii datorită tipului de organizare socială și politică, a fricii permanente care stăpânește guvernele
lumii. Reagan îi spunea lui Gorbaciov
că suntem înarmați fiindcă ne
suspectăm reciproc. La baza acestei
curse iraționale de înarmare cu mijloace
tehnice de distrugere fără egal în istorie
stă teama ancestrală față de semenii
noștri. E adevărat că odată cu
conștientizarea acestei stări de spirit
crispate oamenii se pot înțelege și pot
colabora pașnic. În cursul secolelor au
existat și momente de relaxare între
state dar predominant a fost conflictul.
Ar fi fost normal ca veacul XX să reprezinte o sinteză a evoluției civilizației
creștine în cele două milenii. Din nefericire un secol glorios în creații tehnice a
dovedit că oamenii au rămas la fel de
înverșunați adversari ca și în antichitate.
Inventarea bombei atomice a fost
considerată cea mai primejdioasă
aventură a inteligenței umane. Einstein
a încercat să-l convingă pe președintele

SUA să interzică construirea acestei
arme diabolice în laboratoare fiindcă adversarii țării vor încerca și vor reuși să
facă același lucru ceva mai târziu. În
felul acesta viața omenirii va fi în primejdie de extincție. Această armă infernală
a fost experimentată în două orașe
japoneze iar lumea s-a îngrozit, statul
respectiv s-a predat și războiul s-a
încheiat. Truman a acționat potrivit zicalei românești mi-e mai aproape
cămașa decât paltonul. S-a demonstrat
apoi că teama lui Enstein s-a adeverit.
Dar acest gest cinic i-a silit pe sovietici
să fure formula de fabricare a bombei
atomice,ba mai mult au realizat și
bomba cu hidrogen. Cursa înarmării a
luat o amploare halucinantă, tot mai
multe state s-au înarmat cu astfel de
unelte nimicitoare iar filozofii politici au
conchis că războiul clasic s-a perimat.
Militarii și-au încheiat cariera de stil
tradițional. De câteva ori criza politică
între marile state s-a acutizat dar nimeni
n-a avut curajul să declanșeze al treilea
război mondial. Chiar și chinezii fanatici,
maoiști s-au abținut de la un gest atât
de temerar. S-au rezumat doar la
amenințări. Se poate trage concluzia că
prezența pe pământ a depozitelor cu
arme atomice a asigurat pacea lumii. Al
treilea război mondial nu va mai începe
fiindcă ar însemna sfârșitul omenirii. Arsenalul militar atomic prezintă un pericol
real chiar și numai fiindcă există.
Oricând este posibil să se comită o
eroare fatală. Guvernele au o
răspundere față de popoare,care le va
da insomnie. Odată cu destrămarea
regimurilor comuniste s-a presupus că
au fost vândute secrete de fabricare a
armelor mici transportabile în valize.
Pentru teroriști ar fi o șansă nesperată
de a se răzbuna pe anumite guverne
stigmatizate ori pe cetățeni cu totul
nevinovați. Deocamdată nu s-a semnalat o acțiune cu focoase nucleare dar
este posibil oricând să avem surprize
groaznice. În final putem conchide că
pe parcursul acestui secol au apărut și
au dispărut cele mai cumplite forme de
dictatură. Cele două războaie mondiale,
instaurarea nazismului și comunismului
au luat circa o sută de milioane de vieți
umane dar încă pe atât de mulți mutilați
s-au chinuit să-și ducă viața la final.

Ștefan.
Nu putem încheia această succintă
consemnare fără a adresa felicitări
iniţiatorului acestui concurs şi a spune
foarte pe scurt cine este el.
Cezar-Florin Ciobîcă, iniţiatorul
acestui concurs, este profesor de limba
română din Botoşani şi un autor de haiku
binecunoscut, având în palmares premii
extrem de importante. Cezar a primit
dealtfel, de la Haiku Euro Top, autoritatea
supremă în materie de haiku la nivel
european, un certificat de recunoaştere
prin care este inclus între cei mai buni 100
creatori de haiku din Europa. Este considerat unul dintre cei mai talentaţi autori de
haiku din România dar şi din Europa.

Dr. Dumitru Radu

Karina

Prima ediţie a concursului naţional de haiku „Dumitru Radu”
şi-a desemnat câştigătorii

Constantin Vorniceasa

Andrei Simeanu

Muzica
zilelor
noastre

PLUMB 150

O CARTE
şi
MULTE ÎNTREBĂRI
(Continuare din pag. 2)
Celelalte 7 capitole, cărora le sunt
adăugate alte două de anexe, reconstituie momentele de ample referinţe ale existenţei
poporului nostru, abordate şi prezentate printrun discurs extrem de sever susţinut, însă, de o
bogată argumentaţie documentară şi o interpretare critic-obiectivă din perspectiva autorului
- le voi enumera ca atare, lăsându-i cititorului
dreptul de a le interpreta, a le valida ori a le
respinge, în conformitate cu propriul nivel de
cunoaştere şi capacitate de obiectivare: II. – De
la domnie la monarhie, un uriaş pas înapoi în
evoluţia vieţii sociale a României; III. - Instituţia
monarhică în timpul lui Carol I; IV. – Instituţia
monarhică în timpul lui Ferdinand I; V..- Domnia
lui Carol al II-lea, jaf total al finanţelor ţării,
imoralitate în justiţia socială şi politică. România
în pragul falimentuluii total; VI. – România în perioada 1940 – 1948; VII. – Abolirea monarhiei,
o necesitate istorică şi morală; VIII. – Lovitura
de stat militaro-kaghebisto-sionistă din decembrie 1989. Triumful jafului mafiot asupra avuţiei
naţionale şi degradarea calităţii vieţii. Anexele:
1. – Extrase din publicistica eminesciană; 2. –
Articol din revista Art-Emis Academy (din
10.VIII.2016, 3. – Concluzii finale.
Este cazul să ne întrebăm; ce reverberaţii
vor stârni aceste abordări în conştiinţa şi atitudinea fiecăruia dintre noi, mărturisite şi
nemărturisite? În ce mă priveşte, mă simt îndemnat să mă opresc din nou la iluştrii noştri
înaintaşi, cu pildele şi îndemnurile lor către
adevăr, demnitate şi conştiinţă de neam. „O
viaţă avem, români... şi-o cinste! Deşteptaţi-vă,
că am dormit destul” – îndemn adresat celor
ce-i vor urma, de cel dintâi întregitor al neamului
românesc, Mihai Viteazul.
Spre a mă opri, apoi, la Petre Ţuţea;
„Românilor, nu vă mai alegeţi conducători care
nu-şi iubesc ţara”; şi spre a încheia cu acea
parte a testamentului politic al unui mare român
trecut pe nedrept la index: „Istoria nu-i va uita
pe vinovaţi, şi vinovaţi suntem cu toţii: unii pentru că am tăcut. Alţii pentru că am greşit. Cu toţii,
pentru că am suportat”.
Şi pentru că am început aceste
consemnări cu întrebări, să le încheiem în
acelaşi diapazon: să fie cartea aceasta a profesorului Miluţă Bortă o încercare de reabilitare a
adevărurilor istorice ale românilor?
Răspunsurile se află, desigur, la cititori.
revistă de cultură
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(Continuare din pag. 11)

TOADER-TITI
ROZNOVANU

Au lucrat pe acolo sub pregătirea lor,
în agricultură, servicii, unii, desigur, s-au
implicat și în diverse activități ilegale, ușor
racolați: pro-xenetism, droguri.
Noi și noi ocupații au sedus pe românii
de pretutindeni: de „traficant” – de orice: de
la țigări la carne vie –, de bodyguard, de
hacker, și altele și mai neortodoxe. Puțini
dintre vârfurile întelig(h)enției și cu prolifică
experiență, universitari, IT-iști valoroși și
onești, mari specialiști de înaltă calificare
din diverse domenii încă mai sunt înghițiți
de mari companii de profil, universități, spitale. Mai recent, plecarea studenților noștri
la studii, afară – și iminența rămânerii lor
acolo – au adâncit acut criza demografică.
Acolo își nasc pruncii, întinerind alte nații,
ca și romii, de altfel, lăsându-ne tot mai
puțini și mai bătrâni. Mai vine și o tragedie
tip „Colectiv”, și noi rămânem să ne
plângem sau să adoptăm prunci galactici,
care nu știu/nu vor să vorbească
românește. Să ne rugăm ca România deafară să nu ajungă mai mare decât cea deacasă, și, aceasta, restrânsă, ignorându-și
rădăcinile. O fi un blestem să dispără
românii, încet-încet, dintre granițele noastre?! Ceea ce este foarte clar, ei se vor topi
în marele „melting pot” european. Din multiple cauze, procesul dezrădăcinării a
scăpat de sub control. Tot românul vrea
afară!!! Când va ajunge sleit de puteri,
bătrân, poate, se va întoarce. Cu bani! Care
tot afară vor merge, prin băncile străine de
la noi, cu o politică păgubitoare, dar și prin
puzderia de supermarketuri, toate străine,
cu produse scumpite și mult sub standardul
european de calitate. Fără alternative, noi,
cei care, eroic, nu am plecat, ne luptăm să
răzbatem, în limita salariului/pensiei devalorizate sub inflație, și în lipsa autorității
instituționale și statale. Până când?!

Costică
a lui
Petre
Nichifor

In memoriam – TATA CONSTANTIN-și
BUNICUL PETRE NICHIFOR ROZNOVANU

-Măi omule, de ce-l iei și pe Costică
la drum lung, că-i copchil, de-aghe o sămplinească 8 ani, cănd vei fi pe drum cu
căruța.
-Lasă femee, așa o să-nvețe și-o să
știe băiatul nostru Costică despre toate
câte-or fost și-or să mai fie, pe acest
pământ, plin de greutăți și războaie!
-Dragul mamei, ai să mergi cu tattu în căruță, ca-păi s-o stârnit război între
turci și bulgari, și-o zâs cei mai mari că noi
trebuie să-i ajutăm pe bulgari că-s vecinii
noștri!
-Da mamă, dar noi avem vecini pe
moș Dumitru a Cautorencii și pe moș Ion
Nichifor, că dincolo de pârâu este mătușa
Anica și moș Gheorghe Pușcașu, o zâs
sora mai mare a lui Costică, Catrina.
-Ei draga mamei, așa este, cum știi,
și-ncă peste drum avem pe moș Toader
Poleac și pe Maranda lu᾽ Ciuraru, dar cei
de la conducerea țării or zâs că bulgarii îs
vecinii noștri, și că și ei or să ne ajute,
când noi om avea nevoie!
-Da mamă, eu am să stau alături de
tata și-am să mân boii!
-Măi femeie, să pui în traistă
mămăligă, un codru de caș, niște ceapă și
vreo sută de nuci, să avem la drum, pâna
ne-or da de la comenduire, pâine și ce-o
mai fi. Și-n altă traistă să ne mai pui câterevistă de atitudine

Un
pumn
de
dude

Duțu se trezi brusc din somn, nervos
de parcă s-ar fi bătut în vis cu dracii și se
frecă cu palma pe la ochi până ce văzu
prin aerul răcoros de august lumini albastre și printre ele o umbră lungindu-se pe
obrazul grădinii. Bărbatul simți sângele turbându-i în vine și cu pași de pisică ocoli
vrejurile harbujilor din spatele bordeiului și
apoi strânse-n podul palmei coada parului
pentru cine o îndrăzni să se atingă de
munca lui de o vară. Acum când zămoșii
strânși între genunchi pârâie să vină cineva
să-i fure. Și încă cine? Chiar Zuri cumnatsu pe care-l recunoscu cu ușurință cum se
înconvoaie sub sacul de harbuji spre uliță.
Dar mai înainte ca el să fi ajuns acolo, ca
un arc, pleznind de răutate își înfipse colții
în pulpa hoțului, Lupi, sluga credincioasă a
lui Duțu. Hoțul răcni și
căzu ca secerat dar nu
lăsă din mâini sacul.În
acele momente la fereastra casei lui Duțu scăpără
un chibrit și apăru chipul
Nonei, femeia lui Duțu iar
când ea se repezi
desculță afară, omul ei
fluieră câinele și cu o
lovitură de par spovedi hoțul ghemuindu-l
în șanț cu harbujii bufnind peste el și pe
unde nimereau ca o ploaie seacă.
,,Cred că nu-i mai trebuie zămoși cât
o trăi!” își spuse scârbit Duțu stăpânind cu
o voce străină pornirea nevestei..
,,Tu să mergi în casă, auzi tu, și să
nu te rățoiești la mine. Mai bine dojeneșteți
fratele apoi o să-ți dau voie să-i oblojești
rănile. Dar eu să revin în bordei că pân, se
crapă de ziuă poate mai apare de undeva

vreun iepuroi. Pe ăla de o fi am să-l jupoi
de viu să fie de învățătură de s-o încumeta
să-l prade pe Duțu...,,
Apoi auzindu-l pe pe Zuri
văicărindu-se ca una în luna noua cu o
mână îl prinse de gulerul cămășii și-i repezi
un picior în burtă. Acum zilele de chin
aveau să aibă-n în fiecare ochi câte un
sâmbure de dreptate. Acum în colibă nu
reușea să aibă o veghe mai liniștită. Prea
des i se vâra-n ochi pântecul ei... Între timp
Nona pregătise o strachină de lemn cu UN
PUMN DE DUDE. Duțu dormi somn agitat
până ce soarele, văzându-l somnoros, începuse să-l ciupească de obraz Atunci
mahmur se întinse de-i pârâiră oasele. Își
aduse aminte de ce fu în stare noaptea și
ajunse-n casă cu câinele care scheuna așa
cum nu-l mai auzise cândva.Își lungi gâtul
spre așternutul ei. Era cald și mai păstra
formele împlinite ale femeii. Gândul că fusese părăsit îi ridică părul pe cap. Socoti
însă că nu trebuie să piardă nici o clipă.
Vârî deci prin deschizătura cămășii cele
două turte, mai culese la iuțeală dudele și
le închise în capcana degetelor, își începu
mersul furișat pe uliți și avu impresia că
brațele Nonei îi cuprind mijlocul. Pe marginea drumului colbăit
înălțau brațele spre cerul
alburiu-duzii. În vara asta
dudele nu prea avură apă,
erau însă negre și foarte
dulci. Se stârni deodată
vântul și începură să cadă
o mulțime. Multe se
striveau ajungând pe
pământ, altele îți puteau
nimeri chiar în gură. Duțu alerga și le
prindea din zbor
molfăind întruna
strângând pumnul își simți buzele ca după
sărutul cu Nona. Acum strângea pumnul
tare de tot și-n urechi îi ajunse ca dintr-o
altă lume un țipăt.
Se oprise.
Țipătul se revărsa prin apropere ca
o zvâcnire de ape ce se deșteaptă la viață
din sufletul adânc și plin de nelinește al
câmpiei...

o cămașă și izmene, să avem de schimb
și eu și băietu.
-Să mergeți cu bine și să ai grijă de
Costică, băiatul mamei, că-i mic, se
adresă Maria, omului ei, Petre Nichifor.
-Apăi rămâneți cu bine, că eu înjug
boii, pe Costică îl pun să-i mâie, și-o luăm
spre Fălticeni, la unitatea de bază a frontului.
-Da pe unde o luăm, tată? Pe la
Scridon și Holm, prin Drăgușeni, Oniceni?
-Dragu tatei o luăm pe șușăluță,
spre staniște, trecem colnicul Lețcanilor și
pe suhatul oilor fără să intrăm în Broșteni,
o luăm pe lângă Box, prin Gura leu și ieșim
deasupra Drăgușenilor și a Onicenilor, tocmai la Forăști pe dâmb, aproape de
Șomuz.
-Tată, da acolo-i războiul?
-Nu dragul tatei, războiul e departe,
în altă țară, tocmai peste Dunăre.
-Și noi cu cine ne luptăm? Întrebă
curios micuțul Costică
-Noi nu ne luptăm cu nimeni, dar îi
ajutăm pe bulgari că-s vecinii noștri.
-Da cu ce-i ajutăm, cu căruța
goală?!
-Băietul tatei, aici la Fălticeni este
depozitul armatei române de armament,
echipament și hrană; noi încârcâm căruța
și o ducem tocmai la Mărășești, iar deacolo se formează garnituri de tren pentru
frontul din Balcani.
-Și unde-i acest Mărășești, e departe? continuă băietul cu întrebările.
-Fălticeniul e aproape de granița cu
austriecii, căci în urmă cu vreo sută patruzeci de ani ne-o luat partea de nord a
Moldovei noastre, până la Burdujăni și
Humor; iar Mărășeștii-s tocmai în ținutul
Vrancei, aproape de Milcov și de Muntenia.
-Tată, dar boii noștri de la căruță nor să obosească
-Dragul tatei facem popasuri cam
după 20 de km. Primul va fi la han la

Drăgușeni, să dejugăm boii și să le punem
luțăndră și apă,ca să mănânce și să se
odihnească oleacă.
-Apăi tată avem de mers, dar o să
văd și eu locurile, satele și oamenii.
-Așa este, iote c-am ajuns, săncărcăm căruța. Sublocotenentul de la
Intendență care răspunde de acest depozit mare al armatei se numește Mihai
Sadoveanu, îi și scriitor, deja are vreo 5-6
cărți scrise, îi spuse sentinela lui Petre
Nichifor.
-Să trăiți Dle Slt., mă numesc Petre
Nichifor Roznovanu și-am această țâdulă
de la comuna mea – Cristeștii Moldovei,
ne-o dat-o șăful de post de jandarmi și Dl.
primar Țântilă.
-Bine moșule, e-n regulă. Da băietul
al cui este?
-Al meu dle lt. O zâs că vrea și el să
vadă cum e la război!
-E cam mititel, dar oricum războiul
nu e la noi ci hăt tocmai peste Dunăre.
Moș Petre Nichifor încarci alimente –
hrană rece și două baloate a câte 50 de
perechi de îmbrăcăminte pentru soldați. O
să mergeți în convoi, aveți liberă trecere
prin satele și târgurile din calea voastră.
Iote zapisul iscălit de Majestatea Sa –
Regele nostru Carol I. Este ordin de
război, la hanurile din cale veți dejuga, boii
vor avea tain iar voi oamenii să vă odihniți
oleacă. Să nu uit să-l trec pe ordinul de
convoi și pe băietul matale – Costică Petre
Nichifor Roznovanu. Este cel mai tânăr
participant la război.
-Cu Dumnezeu înainte, poate s-o
termina el odată și războiul ista, să fim și
noi liniștiți, să ne putem ara ogoarele, să
ne creștem copchiii.
După încărcare, convoiul s-a urnit
spre culmea Rădășenilor, după care a cotit
spre stânga la vale spre Spătărești,
Ciumulești, Oniceni. Vadul Moldovei o
rămas în dreapta. A doua zi spre dimineață
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Hoția generalizată
Infrastructura în domenii multe
Este bântuită de mari erori,
De-afaceri dubioase și oculte
Și de o mulțime de infractori.
Atenționare
Când vrei setea să ți-o potolești,
Ai grijă-n ce local poposești,
Că-ți trece-ndat` cheful de băut
Când dai peste vin contrafăcut.
Sfat
Vrei să rămâi calm, să nu te-agiți în van
Și să nu-ți pese de vremuri și de vreme
Când necazurile sporesc an de an??
Învață să faci slalom printre probleme.
Unde-i lege nu-i tocmeală
Legi complicate de impozitare,
Făcute-n adins încurcate tare,
Ca să nu ai cum să le deslușești,
Lehamite să-ți fie și… să plătești!
Ifose
Se dau unii mari și tari încât
Lumea-njurul lor se strânge
Și… nimic! Nu reușesc decât,
În baligă, puțin sânge!
Ce ți-s unii
Cunosc de la observatori fini
Asupra unor tipi inepți
Cum că-aceștia se cred divini
Sau, dacă nu, măcar deștepți.
o poposit oleacă la Hanul Drăgușeni, după
care o pornit din nou, ținând aproape de
apa Moldovei până aproape de Tuchilați –
o trecut prin Cristești, prin marginea
Moțcăi, pe lângă Boureni, prin Soci,
Miroslăvești și-o-noptat la Hanul Ancuței.
Hangiul Neculaie Moisă, ajutat de fata lui
pe care o chema ca și pe răposata marcă
– Ancuța, nevasta bătrânului Neculaie, îi
aștepta deja pe cărăuși. Aceștia au dejugat boii, iar argații hangiului le-au și pus
lucernă și apă, iar tânăra hangiță i-o
ospătat pe oameni cu mâncăruri și câte o
ulcică cu vin adus de jos din hrubele
Odobeștilor. Băietului i-o adus alviță și
sirop de coacăze cu apă rece. După ceau mâncat, au mai tras câte-o ocheală pe
la care și boi, și-au ațipit vreo două ceasuri. Înainte de ivirea zorilor au injugat șiau continuat mersul spre miazăzi.
Următoarele două popasuri le-au făcut la
rateșul Filipești și Răcăciuni. După
aproape o săptămână au ajuns pe rampa
din gara Mărășești. Cât au descărcat
carele boii au mâncat și rugumat. Lantoarcere au ținut valea Siretului până-n
târgul lui Roman Mușat după care și-au
continuat pe lângă apa Moldovei , spre
miazănoapte. În ordinul de cărăușie era
prevăzut ca o zi și-o noapte fiecare să
meargă pe la casa lui să-și vadă copiii și
nevasta. Călătoria, deși era obositoare,
atât pentru animale cât și pentru oameni,
băietul Costică a văzut și el ce-nseamnă
răspunderea, dar cu ochii lui de copchil a
văzut multe pe drumul lung de la Fălticeni
la Mărășești și-napoi. Dar mai ales de mic
o ințeles că războiul e ceva urât și greu de
dus pentru oamenii mari. Greutățile nu au
încetat să se abată peste familia
numeroasă a lui Petre Nichifor, copii mulți,
pamânt puțin, așa incât mai trebuia să
muncească și la bogați pentru bucata de
pâine pe care sâ o pună pe masă.
(Continuare în nr. viitor)
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PĂZINDU-NE LILIAL
ȘI SENIORAL
VISCOLUL
DE SUB PLEOAPE
(Continuare din nr. 149)
Aparent învins, omul se salvează
prin vers: Mă las învins de întrebări,/Mă las
răpus de-atâta vină,/Cum fulgerul în patru
zări/Şi diamantu-n neagră tină.//Nici pas nu
fac, în sus şi-n jos/Să pot să ies din
risipire/Tot mai curat, tot mai sfios/Răpus
mă las de clipa mire.//Şi-n brume-arzând
pe trup, uşor/Intru cu teamă a
uitare/Străfulgerat de vis şi dor/Mă las învins de-o grea-ntrebare.//Sunt eu zăcândul
de pe mare,/Sau e doar umbra mea-n surpare?/ Mă las învins de întrebări.
Natura este turbionară, simțurile
sunt răsucite, sinesteziile abia fac față
oceanelor de schimbări rapide: Îmi spui
miroase-a fulger tăcerea-n disperare/Când
se prăvală luna în fluturi tot mai des/Sărutul
frunzei parcă-i lumina ce mă doare,/Pe
urma mea mari fluvii se-nchid acum că nus.//În buduroi de miere lumina-i tot mai
groasă/Cum groasă este vorba în manuscrise vechi/Izvorniţa-i de-a valma pe un
morman de oasă/Fantomele dau buzna în
foste reci perechi.//Nimic nu-i mai aproape
ca pasărea-n vâltoare/De golul din inele în
care, mereu, tot mai mereu/Vântoasă-i şimplinire şi tainică mirare/Vertebrele ninsorii
par reci statui de seu.//Sărutul unei frunze
de mine-i mai aproape/Că umbra pe portaluri se aprinde-acum pe ape.// Îmi spui
miroase-a fulger tăcerea-n disperare.
Sonetul este o poezie de o mare reflexivitate și Emilian Marcu îi acordă în
multe cazuri tonul necesar acestei
exprimări solemne, aparent glaciale: Doar
iarba primenită de tăceri/Ne-acoperă în
gloria postumă/Chiar dacă-n fiecare clipă
este ieri/Eternă e lumina mea din
humă.//Uitări sfioase, pojghiţe de gând/Seaştern tăcute ca o vrajă mută/Să-mbrace
umbra ca un foşnet blând/Pe când izvorul
proaspăt urma o sărută.// Calde amurguri,
zori de zi în floare/Par o povară sfântă care
ne-a-mplinit/Precum e pasul temător al
tainicei fecioare/Roua-n tăcere-mbracă
trup neprihănit.//Doar iarba prinsă în tăceri
uşoare/Se împlineşte-n vraja cenușilor stelare./ Doar iarba primenită de tăceri
Acum iubirea pare a fi pusă în
paranteze și timpul devine marea temă a
Sonetelor: Secunda care moare-n tăcerea
ce închide/Ca-ntr-un sicriu de rouă privirea
mai întâi/Se primeneşte-n grabă şi-n
lacrimă se-aprinde:/Rămâi la mine-n
pleoape, tu încă mai rămâi.//Clepsidra în
surpare nisipului se lasă/Tot îmbrăcată-n
vrajă ca visul între lumi./De umbra ta-n
tăcere se-aprinde înc-o casă/Cum bruma
se aprinde-n tomnaticii aluni.//În zarea-n dilatare să poată să cuprindă/Nisipul mort în
ornic ce gândul l-a închis/Se primeneşte-a
grabă zăpada-ntr-o oglindă:/A îngheţat în
candeli lumina de la nins.//Secunda care
moare-n tăcere dintr-odată;/De pleoapa ta
se lasă, în taină, fulgerată./ Secunda care
moare-n tăcerea ce închide.
Dar timpul nu poate supraviețui singur, are și el nevoie de iubire: Metale reci
ca-nzăpezita umbră/Se-aspresc subit sub
limpezite zări/Tăcerea ta, de-acum e iarăşi
sumbră/Ca pielea şarpelui de-atâtea
aşteptări.//Uitate zări pe dealuri în surpare/Abia se văd de umbra ta pe cer./Am
pas de iarbă, pleoapa ta-i de sare,/E între
noi atât de gros mister.//Tăcerea ta, depagina 16

acuma mă ajunge/Cum aburul de pâine
coaptă în cuptor/Când mâna maichii înflorind, o frânge/Şi ne-mplinim în tainicul
odor.//Metale reci ca umbra-n care treci/Se
vor surpa precum rugina-n teci./ Metale
reci ca-nzăpezita umbră.
În eul poetic se refugiază toate
temele majore: iubirea, timpul, lumina, precum și subtemele rana, cenușa, frunza,
nisipul, iarbă, de fapt toate mărci ale timpului: Lumina mea în care acuma m-am retras/Ca într-un port, mereu, mereu în
sărbătoare,/Precum se-ntoarce nisipul în
limbile de ceas/Şi înfrunzeşte tăcerea, în
gând a disperare.//Pe răni tăcând, cum tac
secundele-n înalt/Cum tace cenuşa uscată
–ntr-o fotografie/Se-ascute lama sabiei şi
cântă-n salt/Cocoru-n zarea sfâşiată de
melancolie.//În cuib de iarbă ca-ntr-un port
pustiu/M-am aşezat ca-n tainică vâltoare/În
clipa de apoi să pot să ştiu/Că rana meanfrunzită nu mai doare//În valuri să marunc,în valuri sparte/De malul mării, să te
plâng, din moarte./ Lumina mea în care
acuma m-am retras.
Pentru o clipă, evadat din iubire, poetul încearcă o autobiografie care să
amintească tuturor despre originea sa
legată de țărnă: De veacuri câte-s, taina-n
rădăcini/Cu-atâta sârg mă caută-n
tăcere/De ţărnă sunt legat de trup, şi
vini/Tot duc spre zările uitate-n alte ere.//Şiacolo-n cuib, în lutul ancestral/Mă-ntorc şi
caut rădăcina-mi clară,/De veacuri câte-s
aşezate-n deal/Doar mugurul privirii umblă
pe afară.//Şi lor le-aduc, străbunilor, prinos/Cu-atâta sârg în clipa de lumină/Că aş
putea cu trupul meu, sfios/O candelă saprind la rădăcină.//Şi veacurile toate câtes peste noi/Ne-mping spre rădăcini prin
tainicile ploi./ De veacuri câte-s, taina-n
rădăcini.

Prin iubire, poetul devine lumină:
Tot ce adun în taină mă-nveşmântă/Ca-n
mrejele de iarbă acuma să mă ţină./Lumina-n candelă-i aedul care cântă,/E
răzvrătirea toată-n raza opalină.//Miracolele frunzei uitate în cădere/Mă-mbracă
blând în clipa de extaz./Tot ce adun e, iată,
o candelă-n tăcere,/E trandafirul înflorindului Şiraz//Lumina-n candelă-i potir cuaprinse seve/ Din care sorb neîmplinitul
nostru vis/Adamicul imbold spre neştiute
Eve/În chingi de miere parcă m-au proscris.//Tot ce adun, în taină, mănveşmântă/Lumina-n candelă se-aprinde
şi e sfântă./ Tot ce adun în taină mănveşmântă.
Iubirea nu înseamnă doar împlinire,
ci și „o răstignire pe trupul unei cruci”: În
fanta unei zile a-mplinire/Te regăsesc în
clipa cea de vis./În umbra ta, nebunele
turnire/În câmpul pleoapei, iată, că a
nins.//Ecourile rănii în lungă, grea
cădere/Iar mușcă zimțul frunzei care se
arată/Că-n fanta zilei ne-mplinite, în
tăcere/Intră-n cercei de iarbă în lobii tăi de
fată.//Și zborul unui fluture te-a
mângâiat/Cum mângâie lumina umbra
mea ușoară./Pe zimțul frunzei, sigur te-antrupat/Și întruparea asta începe să te
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doară.//În fanta unei zile tu împlinireaduci/Precum o răstignite în trupul unei
cruci./ În fanta unei zile a-mplinire.
Uneori iubirea acoperă atât teritoriul
cuvântului, cât și pe cel al tăcerii: Deși-mi
vorbești zăpada gurii toată/Se-asprește-n
pleoape și la tâmple iar/Secunda-n ornic a
uitat să bată;/Nici un cuvânt nu înfrunzeșten calendar.//Subțirea undă-n crugul unei
rane/Cum sabia în teacă se ascutencet/Ca într-o spaimă de tăceri din
stane./Ce-i vorba ta când iarba-i grea pe
piept?//Deși-mi vorbești zăpada gurii e
lumină/Când fulgerul de miere s-a-ncurcat,/Se aburesc în pleoape zările a
vină/Cum patima în trupul de
bărbat.//Nisipu-n ornic uită iată să mai
bată/Deși-mi vorbești, tăcerea ta-i curată./
Deși-mi vorbești zăpada gurii toată.
Rămâne chiar în cazul iubirii împlinite, împărtășite, teama de timp: Terestră
împlinire îmi ești în clipa rară/Pe când
amurgu-n fluturi se lasă-njunghiat/Cenușile
iubirii de-acuma sunt de ceară,/Trecutu-n
disperare-i uitare și păcat.//Deasupra
șerpii, drept lumânări de pază/De
promoroacă-s parcă și-s sprijiniți de
poli/Cenușile iubirii tăcerea guvernează/Pe
când nisipu-n ornic și îngerii sunt soli.//Îmi
ești în clipa rară terestră împlinire/Chiar
dacă iarba-n geamuri de geruri a
topit/Amurgurile care distanțe-s. Mai
subțire/E gândul ce ne-adună cu umbra-n
infinit.//Cenușile iubirii de-acuma sunt de
ceară,/ Nisipu-n ornic, iată, e cea mai
cruntă fiară./ Terestră împlinire îmi ești în
clipa rară.
Adesea poemul nu mai are nevoie
de niciun comentariu: Ai grijă, vezi, sub
pleoape zăpada temerară/Te-mbracă-ncet
și tandru la început de zi/Că lacrima
sfioasă de frig o să te doară/Cum doare începutul tăcerilor pustii.//Și nopțile-n derivă
sub lungile fantasme/Te-acopăr cu
maramă din borangic ușor,/Cum luna-i
ocrotită în nesfârșite basme/Când un sărut
e-n toate un ideal decor.//Ai grijă, către
seară, tăcerile de-ngroapă/Zăpezile
imense îți sunt prielnic scut./Esențe reci ca
fierul când îl mângâie apa/Te caută-n
perdele cu falsul lor sărut.//Ai grijă,vezi,
sub pleoape zăpada-n tremurare/Sărutul
tău atavic cu teamă-l înconjoare./ Ai grijă,
vezi, sub pleoape zăpada temerară.
Iarba și ninsoarea, antinomice, se
împletesc și se împlinesc în poeme: Apoi
iar vine o vreme/Când iarba e sub
răsură/Tot risipire şi, iată, se teme/Că mă
ţine-n armură//Nisipul pe falsele plaje/Se
risipeşte-n tăcere uşor/Uitările sunt
temutele straje:/Umbra mea pare-i
zbor.//Apoi iar vine o vreme,/Apoi iar vine
atâta mister,/Apoi e vântoasă în teme,/Iar
umbra înoată în cer.//Apoi iar vine o
vreme/Când totul e risipire-n poeme./ Apoi
iar vine o vreme.
Poetul se întoarce mereu și mereu,
ca un trubadur, ca un cavaler spre castelana lui. Versurile au, pe lângă solemnitate,
o noblețe unică, dominată de zăpadă,
tăcere și crini: Nu spune nu, o cosmică
zăpadă/Ca roiul de albine pe noi va
înflori,/Tăcerea-n crini, iar, şti-va să ne
vadă/Cum ne-mplinim în nopţile târzii.//
Rărişuri blânde care ne-nconjoară/S-or
risipi încet, încet ca la- nceput/Zăpezile din
gând cum şti-vor să ne doară/Când se vor
împlini în lacrimi care au durut.//O, iar nu
spune nu, sau poate cine ştie/Tu ce vei
spune când tăcute, calde, răni/Vor lumina
acuma nisipul din pustie/Cum vinul
luminează buza unei căni.//Nu spune nu,
că ne-mplinita sete/Va înflori, sfios, în gândul unei fete./ Nu spune nu, o cosmică
zăpadă.
Pasul iubitei devine măsură de endecasilab. Dacă ar trăi într-un ev mediu
deloc întâmplător prin vers poetul ar frânge
multe inimi: Ţi-e pasul scris pe frunze de
leandru/ Precum mirarea de-a rosti în zori
de zi/Pe când respiri tăceri şi începutul tan-

dru/Să poţi începe drum spinos pentru a
fi.//Foşnetul cald al umbrei prin
cuvinte/Abia de-l prinzi cu-auzul ca pe-un
mit/Că frunzele., sub pasul tău sunt oseminte/De timp trecut din veacul risipit.//Ţie pasul scris pe umbra-n înflorire/Cântec
şoptit de vânt sau de izvor/Că viscolul e în
inele mai subţire;/Când vulturul se-aprinden al lui zbor.// Ţi-e pasul scris pe frunze de
leandru/ Pe când respiri tăceri şi începutul
tandru./ Ţi-e pasul scris pe frunze de leandru.
Puritatea e maximă, e mai limpede
ca roua pe-o aripă de fluture, mai curată ca
visul de feciorelnic gând: Mai limpede ca
roua pe-o aripă de flutur/Şi mai curat ca
visul de feciorelnic gând/Uitărilor de sine
mă-nchid acum-n ciuturi/Când în răcoarea
apei cu setea mă cuprind.//Mai limpede ca
roua sau lacrima ce moare/Prinsă-n potirul
clipei în virginalul vis/Când se-mplineşte
vraja şi-atâta disperare/Te-arăţi mereu
sfioasă în zborul cel ucis.//Mai limpede ca
roua de pe armura rece,/Mai clară decât
apa din tainicul izvor/Te lasă-acum mirării
ca ploaia care trece/Peste sărutul nostru
ca umbra unui zbor.//Mai limpede, mai
clară sfioaso te arată/Ca roua împlinită pe
vârful de săgeată!/ Mai limpede ca roua
pe-o aripă de flutur.
Poetul trece prin propriile versuri
printr-un proces de autopurificare, rezultatul fiind o „sfințire”: Să mă sfinţesc încet,
ca dintr-un stup de miere,/Mi-e gându-n
răzvrătire de-atâtea mii de ori./Uitare, rugă,
teamă şi de ce nu şi durere?/Să mă
cuprindă-n taină şi spaime şi ninsori // Doar
să mă-nfrupt tu lasă ca roua-n disperare/
Pe flori să se-mplinească cum zorii semplinesc,/Cum se-mplineşte ruga-n noian
de aşteptare/Să mă sfinţesc din tine: eşti
dar dumnezeiesc.//Câtă lumină-ncape în
degetu-ţi de ceară/Întreb, în umbra tainei,
când stupul cel de mir/Spre buze îl apropii?
În umbra ta e seară,/În umbra mea dorm
greieri ca-n sacru patrafir.//Mi-e gându-n
răzvrătire spre tine-a câta oară?/În nunta
mea salcâmii, de floare-ncep să doară./ Să
mă sfinţesc încet, ca dintr-un stup de
miere.
VISCOLUL DE SUB PLEOAPE
este un volum unic, extrem de unitar, deși
e țesut din câteva straturi lingvistice
diferite: lumea satului (mindir, chinoave,
văioage, buduroi, scocuri, șiștar, rediu,
răzoare, chingi, gorgane, vâltoare, jug etc),
lumea bisericii (cu toată terminologia
specifică de la prapori și altare la priveghere și stâlpi), apoi „vocabulele” rare
specifice poetului (parfume, paig), folosirea
gerunziului acordat (lunecândă, lucindă),
la care se adaugă insistența unor simboluri
care se deduc unele din altele (sarea e
media aritmetică dintre zăpadă și lacrimă
- de exemplu).
Sinecdoca, oximoronul, metafora,
sunt figurile de stil predilecte.
Dar, dincolo de toate, un discurs impecabil, aproape parnasian, senioral.
Poemele par a fi sonete engleze
(trei catrene și un distih), dar versul e endecasilab ca la sonetul italian și adesea
poetul simte nevoia să spargă chingile și
sonetul se structurează în distihuri semiindependente sau chiar capătă aparența și
sprinteneala unui vers popular.
revistă de atitudine
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Andrei Moroșanu în fața unei eterne provocări: copilăria
Literatura pentru, cu, despre copii a
fost privită multă vreme cu ironie, chiar cu
dispreț de către adulți: „povești pentru
copii”. Adică ceva naiv, inabil articulat,
lesne de decodat, pueril, lipsit de profunzime.
Se uită însă faptul că, uneori, scrierile pentru copii au invins veacurile, au
legănat imaginația noastră, au oferit soluții
morale viabile.
Ce este altceva basmul decât o
scriere morală, în care binele învinge răul,
frumosul - urâtul, informul?
Din basm pornesc (tehnic vorbind)
toate celelalte scrieri, fie că e vorba de
epopee sau roman, de o scriere precum
povestirea, bazată pe narațiune sau nuvela, atentă la analiza stărilor sufletești…
Uneori, o scriere pentru copii poate
surclasa scrieri mult mai pretențioase –
cel puțin în intenția autorului.
Fram, ursul polar învinge majoritatea romanelor lui Cezar Petrescu.
Micul prinț e una din marile scrieri
ale omenirii.
Cireșarii fac uitate celelalte scrieri
ale lui Constantin Chiriță.
Spiridon Vangheli e un scriitor universal datorită scrierile sale dedicate
copilăriei și unui personaj devenit „mit personal”: Guguță.
Mark Twain a devenit celebru odată
cu Tom Sawyer sau Huckleberry Finn,
sau prin Prinț și cerșetor.
Ionel Teodoreanu s-a impus în literatura română prin tripleta Monica, Dănuț
și Olguța din Hotarul nestatornic, parte
de început a volumului La Medeleni.
De neuitat sunt și Ionel din Vizită
sau Domnul Goe din schițele lui Ion Luca
Caragiale.
După cum, ne-au încântat copilăria,
personajele adolescentine din Doi ani de
vacanță, Căpitan la 15 ani sau Copiii
căpitanului Grant ale lui Jules Verne.
Emoționante și de neuitat sunt și
personajele copii din operele lui Vasile
Voiculescu, Mihail Sadoveanu, Marin
Preda: Ionică, Niculăeș, Niculae…
Defilează prin fața noastră Scufița
Roșie, Cenușăreasa, Pinocchio, Buratino, Alice, Harry Potter, Dorothy,
Heidi, dar și Lizuca sau Nică, personaje
la fel de celebre precum Emma Bovary
sau Rascolnikov, Anna Karenina sau…
Dracula.
Unele scrieri au devenit cărți pentru
copii, deși inițial ele se adresau altui public, mai „matur”: Călătoriile lui Gulliver,
Don Quijote, Robinson Crusoe.
Deși conceptul de „Literatură pentru

IUBIREA DE MOȘIE
Evenimentele din decembrie 1989
au culminat cu o lovitură de stat, pentru că
dacă ar fi fost revoluție societatea trebuia
să fie superioară celei precedente. Nu a
fost să fie așa!
Istoria lineară a lumii a cunoscut o
desfășurare ascendent-complexă: sclavagism, feudalism, capitalism și pseudo-comunism. Întoarcerea la capitalism este
contra naturii. La noi, ca la nimeni! Furia
libertății de expresie și mișcare nu a adus
un câștig poporului scăpat de sub dictatura personală a lui Nicolae Ceaușescu
și înrobit de dictatura banului. Marea
vânzoleală ce a urmat a adus o stratificare
hâdă a societății: marii parveniți și preasărăciții.
Bejenia a devenit pentru săraci și
pentru cei mai puțin săraci calea pierzaniei
revistă de atitudine

copii” s-a impus abia în secolul al XIX-lea
(odată cu conceptul de națiune!), în realitate scrierile homerice (cultivând eroismul)
sau miturile grecești (cultivând parabola
moralizatoare, dar și ingenuitatea și ingeniozitatea) au interesat dintotdeauna publicul cel mai tânar, copiii adică.
Sunt mari scriitori, laureați ai premiului Nobel care au devenit celebri în
primul rând prin scrierile pentru copii:
Selma Lagerlof, Isaac Bashevis Singer
sau Rudyard Kipling.
Și exemplele pot continua, fiecare
literatură oferindu-ne argumente solide.
Să amintim câteva dintre cărțile cu o
vechime apreciabilă, fiecare cu un „ce”
care le individualizează: Orbis Pictus
(1658) de Jan Amos Komenius (Komensky) (cea mai veche carte cu ilustrații);
Călătoria pelerinului de John Bunyan
(1678) - prima carte în care poveștile
(povestirile) sunt modelate conform alegoriei creștine;
O drăguță cărticică de buzunăraș
(1744) de John Newbery; Alice în țara Minunilor (1864) de Lewis Carroll; Pinocchio (1880) de Carlo Callodi; Vrăjitorul
din Oz (1900) de L. Frank Baum; Peter și
Wendy de J.M.Barrie (Peter Pan); Hobbitul (1937) de J.R.R. Tolkien; Micul Prinț
(1943) de Antoine de Saint-Exupery; Leul,
vrăjitoarea și șifonierul (1950) de C.S.
Lewis; Pisicile din pălărie (1957) de Dr.
Seuss; Să ucizi o pasăre cântătoare
(1962) de Harper Lee; Aventurile
baronului Münchausen de Rudolf Erich
Raspe; Bețișorul Năzdrăvan de V. Suteev; Poveste fără sfârșit de Michael
Ende; Ultima licornă de Peter Beagle;
Gelsomino în țara mincinoșilor de Gianni Rodari; Povestea lui Muck cel Mic
de Wilhelm Hauff; Croitorașul cel viteaz
de Frații Grimm; În țara lui Habarnam de
Nikolai Nosov. Sau aproape toate scrierile
lui Hans Christian Andersen.
Sau, revenind la autori români (ordinea este aleatorie): Mircea Cărtărescu Enciclopedia zmeilor; Vladimir Colin Basme, Basmele omului, Legendele
Țării lui Vam; Iordan Chimet Închide
ochii și vei vedea orașul (dar și cu formidabila Antologie a inocenței); Petre
Ispirescu - Tinerețe fără bătrânețe și
viață fără de moarte, Aleodor Împărat,
Prâslea cel voinic și merele de aur;
Fănuș Neagu - Caii albi din orașul
București; Mircea Sântimbreanu - Mama
mamuților mahmuri; Barbu Ștefănescu
Delavrancea - Neghiniță, Domnul
Vucea; Radu Tudoran - Toate pânzele
sus; Alexandru Mitru - Legendele

Olimpului, În țara legendelor; Mihai Eminescu - Făt Frumos din lacrimă; Ion
Creangă – Amintiri din copilărie; Lucian
Blaga – Hronicul și cântecul vâstelor…
Dacă mai adăugăm și poeziile, lista
scrierillor tinde să devină… tiranică. Nume
mari, precum Tudor Arghezi, Lucian Blaga,
Octavian Goga, George Cobuc, Șt.O. Iosif
îți vin imediat în minte. Dar și Otilia Cazimir, Emil Gârleanu, George Topârceanu,
Brătescu-Voinești, Camil Petrescu (a scris
Papuciada!)
Iar când copiii nu sunt personaje,
apar în locul lor un spărgător de nuci, un
soldățel de plumb, o păpușă, un animal cu
suflet de copil, o pasăre, o statuie, un
gândăcel. Sau chiar un adult, care mai are
curajul să rămână copil…
La fel, scrierile despre credință, religie sunt citite, memorate, povestite,
prețuite. Biblia este prima carte a omenirii,
Cartea cărților. La fel 1001 de nopți. Sau
scrierile indiene. Sau basmele chineze.
Pe rând, sfinții, îngerii, mucenicii,
mironosițele, martirii, Sfinții Părinți,
călugării, pustnicii, ca să nu mai vorbim de
Iisus sau Fecioara Maria vin cu dovezi de
înțelepciune și de bunătate, de morală
creștină.
Meritul mare al lui Andrei Moroșanu
este acela de a fi unit vectorial aceste
două mari teme, Copilăria și Credința, întro suită de întâmplări, aparent banale, în
realitate excepționale, într-o carte
surprinzătoare, intitulată Cascada de
lumină.
Povestirile sunt scurte, arareori
depășind o pagină și jumătate, dar sunt
pline de tâlc. Există multă poezie în
această carte a lui Andrei Moroșanu. Și
multă credință. Și o neostoită dragoste de
oameni…
Obișnuiți cu gazetarul de război sau
cu moralistul intransingent, sau cu „detectorul de situații erotice”, într-un cuvânt cu
scriitorul „realist”, atent la social, la reflexele umanului în cele mai variate ipostaze,
cititorii lui vor descoperi acum un scriitor
tandru, cu multă duioșie, cu o înțelegere
perfectă a sufletului infantil, rezolvând cu
înțelepciune și delicatețe „cazurile” și
„necazurile”, amuzante sau nu, dar vibrând de credință, respirând o moralitate
aparte, în care valorile creștine devin primordiale…
Fiecare povestire devine o pildă, o
parabolă, o meditație asupra vieții.
Și, rând pe rând, se adaugă galeriei
deja evocate anterior, de titluri și nume,
românești sau străine nume noi, ca
Mărioara, Costel, Coliță, Dumitraș,

Gheorghieș, Nichita, lenuța, Veronica,
Filipaș, Ștefănel, Ionică, Petrică, Vasilică,
Victoraș, Luminița…
Scenariul propus este foarte simplu:
un moment de criză, revelația, minunea și
morala. Dar tocmai această simplitate
conferă o soliditate remarcabilă ansamblului.
Există desigur, ca moduri de expunere, pe lângă narațiune și descriere:
„În zorii zilei, pădurea trezită de
ciripitul zburătoarelor cânta fericită cu pocnete de muguri zglobii şi tresăriri de
floricele firave. Verdele abia înfiripat al copacilor se sufoca în ramuri de libertatea luminii. De undeva din înălţimile sfinte cerul
răsfiră cu dărnicie în aerul tare adieri înghesuite de parfum. Demult s-au stins
omăturile târzii ale iernii, dar urmele lor se
mai întrezăresc ici-colo: în văgăunile
văduvite de mângâierea soarelui colţii
fragili ai ierbii abia îşi spală genele lipite
de somnul letargic...”
Narațiunea este rapidă adesea,
numărul verbelor și al adverbelor „dinamice” crescând (statistic) mult peste
media comună:
„Nepotul sări repede din aşternut,
îşi stropi faţa cu apă rece, rosti încet
rugăciunea şi, din câteva mişcări, se
îmbrăcă iute ca un ostaş. Bunicul aştepta
de acum afară, ţinând grijuliu în mână
coşuleţul cu cozonacul şi ouăle roşii ce
urmau să le sfinţească în Noaptea Învierii.
În drum spre biserică băiatul se alătură
cetei gălăgioase de copii care discutau
aprig apropierea marelui eveniment.
Costică, în fruntea bulucului, intră primul
pe poarta bisericii, iar în uşa sfântului
lăcaş se opri, îşi făcu de trei ori semnul
crucii, zăbovind câteva clipe pe prag.
El îşi întoarse privirea şi-i zări în
mulţimea agitată pe bunica şi bunicul. „Au
îmbătrânit, sărmanii, abia de se mai ţin pe
picioare...”, rezumă în sinea sa nepotul şi
o amărăciune apăsătoare îi înceţoşă
cugetul...”
Limba este și ea bătrână, adică
veche, ducându-ne spre începuturi, atunci
când se nasc legendele.
Dialogul e sfătos, plin de miez,
uneori aluziv, întotdeauna semnificativ,
„eșuând” fericit în morală creștină, în
cugetări înțelepte; logica e firească, iar
modelul devine conform cu noua realitate.
Un scriitor pentru copii ce se
adaugă, prin acest volum, altor scriitori de
peste Prut deja intrați în conștiința publică,
precum Spiridon Vangheli sau Grigore
Vieru…
L. STROCHI

în conglomeratul țărilor bogate din Occident și de aiurea.
Mulți români din sate și orașe și-au
vândut bruma de pământ retrocedată de
primării și prefecți conform Legii fondului
funciar. Unii și-au înstrăinat și casele,
visând la mirajul bogățiilor de peste
granițe. Și nu ne-a forțat nimeni să vindem
și cenușa din vatră.
Realitatea dură a capitalismului din
afară i-a trezit pe românii plecați spre
visele de confort. Tinerii cosmopoliți au
văzut în Occident posibilitatea unor școli
superioare, iar săracii de la țară și somerii
orașelor au visat locuri de muncă mai bine
plătite și astfel țara s-a depopulat.
Realitatea de dincolo nu s-a potrivit
cu năzuințele lor pentru că, „afară”, se
învața pe brânci, se muncește productiv.
Unii au reușit într-un fel sau altul, altii au
capitulat și,. bolnavi și sleiți de putere,. sau întors la origini.
Lecția Occidentului este amară și
pentru cei rămasi. dar și pentru cei care s-

au întors.
Inegalabilul Mihai Eminescu constată
în poezia Scrisoarea a-III-a: ,,N-avem oști
dară iubirea de moșie e un zid ”, un adevăr
cutremurător, actual.
Fără oaste am rămas, obligați fiind
să accedem la structurile europene și
transatlantice.

când locuitorii satelor, și nu numai, se refugiau în păduri și își lăsau vraiște
gospodăriile de frica năvălitorilor străini. În
poezia Doina, același geniu al românilor
blestema: ,,Cine-au îndrăgit străinii\
Mânca-iar inima câinii\Mânca-iar casa
pustia\Și neamul nemernicia\.
Niciun străin nu te primește în tara
lui să îi fii stăpân, ci slugă. Nicolae Iorga a
surprins magistral situația celor
dependenți de stăpân: ,,…nu te uita, robule, la cătușele tale, că și tu ai muncit la
ele”. Acelasi vizionar al neamului românesc observa: ”…sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță”.
După unele statistici, mare parte din
solul fertil al țării aparține străinilor, iar
situația va deveni problematică în Ardeal,
pentru că proprietății private nu poți să îi
opui nimic.
Concluzia dureroasă: N-avem oști,
n-avem iubire de moșie, vai de tine,
Românie!
Ion Ciobotici

Iubirea de moșie am pierdut-o de multișor
și s-a impregnat în genă, din vremurile
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geme că nu i se mai nasc
prunci cu frunți tricolore.

așteptând
să vină Cineva la Cina cea de Taină.

M-am uitat în ochii semenilor mei
și-am zărit o lumină desculță
măsurând distanțe...

Fericiți

Dumnezeu trecea între ei
cu o lacrimă uriașă în desagă.

M-am uitat în ochii semenilor mei
...Și i-am văzut retrași în sângele lor
ca melcii în cochilii după ploaie
fluturând ca niște învinși
o nepăsare la fel de albă
ca dâra lăsată de luna
mușcată de noapte,
pași prăbușiți în prafuri
cuvinte înțepenite în așchii
timpane sparte ca niște diguri
de amenințătoare ape
dinți încleștați chiar și în somn
am văzut rădăcini străbune retezate
absurdul crescut peste ei în straturi...
- Hai să ne prindem de mâini
le strig și ei fug să-nvârtă
o planetă de cactuși,
cad vorbe grele spini și cruci
din stânci cad deseori blesteme
pământul țării ca o mamă în dureri

O lacrimă uriașă se sparge de tâmplă
Mă doare nepăsarea asta care umblă
dezbrăcată prin lume
plină de cicatrici hoituri și bube,
la sânii ei copii înfometați tușesc
bătrânii se înghesuie
sub privirea roasă de viermi
mamele frâng genunchii de cer
tații își biciuiesc mâinile de pământ
nebunii aleargă după un os
și jupoaie de ciudă câinii
duhurile scheaună pe la colțuri
și nimeni nu aude.
În zadar se frâng rugăciuni
peste tot miroase a neputință.
Dumnezeu îngenuncheat
nu se mai miră
suspină
îngerii negri au câștigat,
o sută de ani lumină îmbătrânesc

Soldățeii de mămăligă
se plimbă printre soldățeii de plumb
în vârful picioarelor
ca nu cumva să cadă pradă plaselor
întinse de pescarii cei mulți.
Vremea rea/ vremurile tulburi
vremelniciile se țin lanț
de picioarele celor ce nu știu
mersul cadențat
celor ce lasă
târâișul șarpelui
să-i fure.
În ochiul unui animal rănit
se scrie istoria.
Cine învinge/ cine se vinde
rămâne de văzut.
Adevărul stă pe buza
prăpăstioasă dintre generații
savurând presimțirea
saltului în gol.
Zdrențuite în lupte inutile
intențiile bune flutură
ca un drapel pe timp de pace
dreptatea e o halcă
de carne aruncată
în fața unei haite de câini.

Nicolae Nistor

Să aibă parte de un băiat fără comori.
Nu pot fugi de tine, Nic, chiar dacă nimic
Nu-mi va întoarce drumul să mă ridic,
Privesc în gol prin saloanele mondene,
Un frig îmi umblă c-un dor prin vene.
Fug pe cheiul unde să vii mai sper
Aducând cu tine fiorul dintr-un mister!
CÂND NIMENI NU ESTE LÂNGĂ NIMENI
TE PRIVESC PESTE UMĂR...

va veni vremea când
privirea peste umăr
ne va prinde aveam atâta timp
să ne iubim ochii
indiferent de obstacole chiar dacă eu
așteptam în umbră
să pleci de pe scenă
râvnită fiind de mii de priviri
astăzi prin oglindă
vorbim cu fața la ferestre unde gândurile noastre
refugiate evadează
iar ochii plâng nevăzuți
of! cum peste umăr iubirea
cade în lacrimi și noi nici nu știm de ce?!
DOAMNA DIN LOJĂ!
Nu pot să uit sentimentele adânci
Și câte lacrimi ai ascuns sub stânci.
Am așezat tot ce-I frumos,dus de ispite,
În filele cărților ostenite și prăfuite.
M-am pierdut tânjind spre astre,
Și-am devenit zeița lojelor albastre.
O doamnă ce-a intrat în lumea bună,
Cu un bănuț desprins dintr-o cunună,
O fată de la țară care adeseori
O salbă si-ar fi dorit,și-un car cu flori,
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Ultima oară ușa era deschisă, ai plecat noaptea,
când mai ardeau în noi povestirile trecute,
iar cerul încerca să nu ne uite.
Nu mai scriu versuri pentru tinecel care pleacă grăbit,
să hrânească păsări rătăcite,
care bat cu ciocurile în ușile părăsite.
Zgomot de vânt închis în intuneric,
scârțâit de lemn viu, care nu doarme,
spaime,multe spaime izolate în piept...
Eu credeam că faci baie în ploaia de lacrimi,
căzută din cer pentru noi,
noaptea, când nimeni nu este lângă nimeni și
simt cum te strecori în noi, prin ușa ruginită de ploi!
SPERANȚE
Eu sunt o clipă în viaţa ta,
o adiere care pleacă...
Tu mă aştepţi golind copacii
de lacrimi care colorează,
și viața asta, colb de triste rătăciri,
în urbea asta, părăsită.
Îţi amintești de mine în ceştile sparte,
necitite niciodată,
pe mine alergând aiurea după timp,
și rătăcind aiurea.
Iar plouă, văd, cotoceii speriaţi,
plini de speranțe, în ghemuri,
singurătăţi ascunse-n cimitire,

Fericiți cei care vor înfrunta
foamea și setea rupând din ei.
Fericiți cei care-și vor duce
somnul înaintea glonțului
în timp ce mulțimile vor aștepta
să le mestece cineva
boabele de porumb
și să le dea
adevărul cu lingurița.
Ultimul refren
Azi e un sfârșit/ mâine un nou început
înec amintiri într-o fântână surpată
ca pe niște pisici
care n-au suportat lumina lumii
și s-au născut orbi.
Moartea în fașă e preferabilă agoniei.
Zilele mele cad/ se ridică – soldăței
fără frică în slujba Domnului.
Melancoliile toamnei mă iau cu asalt
un greiere roșu la față cântă la lună
dar nici stelele nici ciorile
nu-și fac timp să-l audă.
Prin cavernele inimii trec hămesiți dulăi.
Nopțile se întunecă la fel – mușcate
de insomnii și tăceri amare.
Piatra pe care n-am aruncat-o înapoi
a crescut cât urletul unui tren siberian
cât zăpezile năpraznice care se aștern
și eu le las ca și cum tu ai veni să-mi scrii
pe suflet ultimul refren...

uitate vremi în lămpile de noapte.
Eu mă ascund de vreme şi de noi,
triste arcuiri de circ, abstracte,
eu sunt o clipă care cade din pahar,
culoare care are sânge.
Tu eşti departe de mine şi de noi,
nu pot a te atinge,
speranţe care trec, tăcute amăgiri,
eu stau aici, şi tu nu ştii.
Iubirile au clipe care mor în van,
speranțe răsturnate în ocean!
eu îmi iubesc țara prin rădăcinile mele
și rareori prin cuvinte mari
rădăcinile mele și ale urmașilor mei
stau ascunse-n florile de pe mormânt
drumul și pietrele sunt bătătorite
pe urmele pașilor celor din trecut
numai dimineața
POEM ÎN LUCRU ȘI AȘA RĂMÂNE?!
sunt hoțul dimineților
sar gardul la vecina să-i fur florile
cam discutabil și altceva
mă ăștia toți seamănă cu ăla fălos
multă ploaie după fiecare căruță
spală urmele păctului
la biserică este mare vânzoleală
se face curățenie generală
ăsta nu a plâns niciodată
ăsta este hoț de flori
unele mai ofilite asta este
până ce oasele merg la tocat
nebunul satului zise
-din lipsă de lucrat omul mai cade-n păcat
locul nelucrat vine altul și ti-l fură
nu da craca la dușman
că pierzi totul pentru ură -hei ce zici mă
ăsta seamănă cu mine?!
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