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Bacăul de altădată-imagini din colecția „MIHAI CEUCĂ”
Răspunderea pentru opiniile
exprimate revine în exclusivitate autorilor

PLUMB 151

Mihai Busnea

S-a hotărât: începe campania pentru
prezidenţiale. Nimic nou sub soare.Doar actorii şi regizorii se schimbă permanent în
distribuţiile spectacolelor inspirate de bălciul
interminabil al deşertăciunilor, cu Făţărnicia
în rolul principal cerşindu-şi aplauzele la
scenă deschisă şi rostindu-şi replicile
amăgitor-dubioase în mijlocul băilor de
mulţime. Toate acestea se numesc politică.
Veche de când lumea şi, nu avem încotro,
suntem siliţi să o servim ca atare, în numele Democraţiei ce ne
guvernează (vezi, Doamne) Viaţa şi Destinele. Acea politică despre
care un gânditor antic ne spunea, cu milenii în urmă,: “Prostituţia
este cea mai veche meserie din lume. Urmată de hoţie. Politica a
apărut când au fost combinate primele două”. Ajungând şi pe la noi.
Şi simt îndemnul de a vă întreba: vedeţi vreo deosebire între acest
concept şi şcoala dâmboviţeană de politică? Poate doar acea particularitate inconfundabilă “a poalelor ridicate în cap” şi exhibiţiilor
lexicale necontrolate, suburbane, de mahala, ale liderilor noştri de
opinie, zice-se, şcoliţi prin lupanarele mârlăniei patentate şi
ipocriziei galonate.
Aşadar, s-a dat, zilele acestea, oficial, liber la campania
electorală pentru prezidenţiale, o altă damă de consumaţie cu
şleahta de competitori de toate culorile şi calibrele pe urmele ei, dar
cu toţii animaţi (cred ei că ne fac să credem) de cele mai bune
intenţii vizavi de binele românilor. Paisprezece confirmaţi, din cei
vreo 20 de actanţi. Ce-i mână pe ei în luptă? Cunoscându-i prea
bine, gândurile nu ne pot conduce decât spre ipocrizie, orgolii şi
ambiţii, interese meschine, prefăcătorie, vendetă împotriva adversarilor politici, mândrie exacerbată, dorinţă nestăvilită, şi
necontrolată, de putere. Dorinţa de a domina. De a-şi impune propria voinţă, oricum şi asupra tuturor. Totul, sub aura fals strălucitoare
şi înşelătoare a datoriei către Ţară. Sloganuri patriotarde ce ne sunt
servite cu exces de stăruinţă, rămase de pe la eroii caragialeşti Trahanache, Farfuridfi, Brânzovenescu… Pentru că, nu-i aşa, avem şi
noi faliţii noştri!
Sloganurile de campanie ale actualilor catindaţi la cea mai
înaltă demnitate diferă de ale acelora doar prin forme, nicicum prin
conţinutul lor. Actualul prezident cu aspiraţii către continuitate, cu
obsesiile sale antipesediste şi talente de “încurcă-i, drace!”, vrea
încă un mandat pentru a-şi putea continua “opera” şi a construi o
Ţartă Normală! Ocolind abrupt răspunsul la întrebarea despre ce a
făcut în cei cinci ani de când se răsfaţă în palatul Cotroceni. Liderul
u.s.r.-ului vrea musai să salveze România. De cine? Şi cum?, nu
suflă nicio vorbă, lăsându-ne să credem că numai el este menit de
către pronia divină să ne croiască o nouă soartă. Pe aceleaşi
tonalităţi ale diapazonului electoral îşi interpretează partiturile de
campanie şi ceilalţi lideri, ai p.n.l., plus, prorom, u.d.m.r. etc.
acompaniaţi de cohorterle lor de “cavaleri ai dreptăţii, cinstei şi
adevărului”. Unii vor să trimită socialismul în istorie, alţii - să fim
fericiţi în România, dar şi o Românie fără clanuri şi fără mafie, ca şi
respect pentru toţi, precum şi educaţie şi performanţă ş.a.m.d. Frumos, coane Fănică, frumos! Poate că e momentul să le amintim,
tuturor acestor autodeclaraţi “făcători de bine public”, una dintre
replicile marelui scriitor rus F. Dostoievski şi care li se potriveşte
precum “marca de scrisoare”: “Numai ticăloşilor le e uşor să mintă
în orice situaţie”.
Aşadar, mesianicilor noştri salvatori nu le este deloc jenă să
ne îmbete cu apă chioară, nici măcar neîncepută ori sfinţită. dar şi

să se însoţească cu ingredientele unei conduite ce emană mirosuri
morale fetide. Chiar unul de-al nostru (de fapt, de-al lor), fost înalt
demnitar (Doru Viorel Ursu) le-o spune fără perdea: “În politică, cel
mai bun adevăr este minciuna, cu condiţia să nu fie dovedită”. Ori,
la acest capitol e dificil să-i întreacă cineva, dat fiind faptul că
prostituţia politică – în floare pe plaiurile noastre carpatine – nu
înseamnă altceva decât să închizi adevărul în aceeaşi cuşcă cu
minciuna. Confirmând şi opinia virulentului scriitor englez (cu aplicabilitate la năravurile naţionale româneşti), George Orwel: “Limbajul
politic este astfel proiectat încât face ca minciunile să pară demne
de încredere, crimele – respectabile –, şi vântul ca ceva solid”.
În oceanul românesc al depravărilor politice, dezmăţul din casele
de toleranţă (a se vedea instituţiile statului) s-a revărsat în stradă,
cu protagonişti ce dau frâu liber exceselor de natură obsesivă de
putere Cu manifestări dintre care, cele mai numeroase, ţin atât de
manierele de mahala populată de putreziciuni fetide, cât şi de
deviaţiile de comportament psihic. Cu o singură viziune spre orizontul apropiat: adjudecarea, pe orice cale, a demnităţii de Primcetăţean încoronat de lauri de Eu, Supremul.
(Continuare în pag. 3)
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domnitor muntean Mircea cel
A D U N Ă T U R I stire
Bătrân. Ajunse în acest legendar
Ioan
Vulcan-Agniteanul

PROSTITUŢIA POLITICĂ

loc, apele căruntului Olt vor putea
asculta blânda tânguire a
clopotelor de aramă, ca şi ritmul
de toacă al „lemnelor cântătoare
ale cerului”!

Mişelie „la secret”

Aflaţi până unde a mers absurdul compromis politic şi nepaZig-zag-uri triotic al neinteresului naţional.
Dacă veţi citi articolul din pagina
Adevăruri vechi de când 4 a revistei „Lumea”, nr.11 (236)
lumea: 1.-„Bugetul trebuie echili- din 2012, veţi afla încă o
falsificare
brat; Tezarul trebuie reapro- condamnabilă
„oficializată”
prin
trădare,
a istoriei
vizionat; Datoria publică trebuie
poporului
român.
Era
în
anul
2008
micşorată; Aroganţa funcţionarilor
când,
în
secret,
se
ia
hotărârea
de
trebuie moderată şi controlată.
Ajutorul altor ţări trebuie eliminat către guvernanţii români de
pentru ca Roma să nu dea fali- atunci, cu ştirea tacită a instituţiilor
statului
şi
a
ment; Oamenii trebuie din nou să securităţii
înveţe să muncească, în loc să Preşedenţiei României, ca să fie
trăiască pe spinarea statului” „mascat”, prin acoperire cu ci(sunt spusele filosofului roman ment, înscrisul de pe Arcul de TriCicero (580-495 î.Hr); 2.-Avionul, umf din Bucureşti. Cel care
dacă nu zboară, pică. Secretara glorifică inclusiv victoria armatei
patronului de firmă dacă nu pică, române obţinută în anul 1919, la
zboară; 3.-Pescarul vinde peşte, Budapesta, împotriva regimului
iar „peştele bărbat” vinde femei; bolşevic al lui Kun Bela (1886Intervenţia
militară
4.-Fetele-şcolăriţe de astăzi sunt 1938).
românească
de
atunci
fiind
viitoarele mame tinere de mâine.
Şi nu mai devreme; 5.-De-i dai motivată, în principal, de intenţia
străinului de ţară dreptul, mai de- mişcării bolşevice de a nu
vreme sau mai târziu va vrea şi recunoaşte Tratatul de la Trianon.
Şi, deci, la nici un an de la Unirea
stângul.
Mare de la 1 Decembrie 1918, ar
Atracţii muzeale fi urmat realipirea Transilvaniei la
Ungaria. Cu precizarea că reAdmirând fauna cinegetică- spectivul înscris a fost şi mai este
muzeală. Deschis oficial în anul extrem de deranjabil pentru
1966, Muzeul de Arme şi Trofee „udemeriştii” şi „teokiştii” din
de Vânătoare din Sibiu, una dintre România, precum şi pentru secuii
cele trei principale filiale ale Com- şovini din ţară şi extremiştii unguri
plexului Naţional Brukenthal, din Ungaria, inclusiv pentru cei din
adăposteşte, în sălile sale, nu mai diaspora maghiară. Pe simbolicul
puţin de 1500 de piese diferite şi Arc de Trimf din Bucureşti sunt
de certă valoare cinegetică şi consemnate locurile unor istorice
ştiinţifică internaţională. Cea mai bătălii victorioase ale armatei
reprezentativă dintre colecţiile ex- române, între care cele de la
puse aparţinând principalului do- Posada, Rovine, Călugăreni,
nator al muzeului, colonelul Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Multă
austriac August von Spiess, cel vreme a lipsit acel înscris încrimicare între anii 1922–1939 era, la nat, anulat prin ştergere din
Casa Regală a României, porunca guvernanţilor din acel an
maistru-instructor şi organizator al 2008 de ruşinoasă şi rgretabilă
goanelor şi protocoalelor diplo- coabitare politică cu UDMR. Desigur că, cu ei sau fără ei la gumatice de vânătoare.
vernare, nu va curge lapte şi
Privelişti şi sentimente miere peste ţară, indiferent cine îi
va conduce destinele în viitorii
Adăugiri la „Cartea Oltului”, mulţi ani! Pentru că România este
a lui Geo Bogza (1908-1993): De prea jefuită, prea sărăcă şi prea
veţi avea norocul să admiraţi de îndatorată financiar şi politic
cum stau parcă prinse pe imensa străinătăţii! Dar măcar ne vom
oglindă a cerului întinsele păduri purta poverile, necazurile şi grijile
ale munţilor Cindrelului şi Cibinu- în mai multă linişte, chibzuind cum
lui, precum şi turlele înalte ale bis- ar fi mai bine să gospodărim treericilor scânteind în zare, apoi să burile şi avuţiile împuţinate şi
ştiţi că acel loc poartă un frumos înstrăinate ale ţării!
şi armonios nume: acela de
Mărginimea Sibiului. Satele şi
Buruiana Diavolului
cătunele ei urcând spre înalta Jină
a Văii Frumoasei din chiar vatra
Despre
tutun,
fumat,
grănicerescă a Boiţei. Locul în fumători şi nefumători. Nicolae
care apele Oltului, scăpate de Mavrocordat (1680-1773), cel dinstrânsoarea Trecătorii Turnu Roşu tâi dom-nitor fanariot, dintre cei
a Munţilor Făgăraş, parcă stau să mulţi care aveau să se perinde la
cerşească o fărâmă de răgaz, conducerea treburilor Ţării
pentru a se putea odihni în Româneşti, scria într-o epistolă că
zgârcenia nemiloasei treceri a „Iarba cu frunze late creşte în
timpului. Aducându-şi aminte, de câmpii. După ce este curăţată de
îndată, că până la întâlnirea lor cu frunze de câtre oameni, arşiţa
„Valurile Dunării Albastre” mai au soarelui o usucă. În acest fel este
o lungă şi întortocheată cale de distribuită în snopi şi se vinde nu
străbătut. Iar un prim-hop ivit în pe bani puţini (…) Când iarba
calea lor sunt stâncile abrupte şi arde, unii oameni înghit fumul şi îl
cotloanele adâncite ale depresiu- trimit în stomac, făcându-şi burta
nilor Vadului, Lotrioarei şi Lotrului. o sobă, alţii îl suflă prin nas în
După care vor fi tare bucuroase aerul de afară (…). Este „buruiana
ca unduirea lor să scalde zidurile Dracului”, iar fumătorii înrăiţi sunt
multisecularei biserici a mănăstirii conduşi ca de o teribilă nebunie”.
Cozia, amintind de faptele Dar vine inspiratul scriitor ameriînţelepte ale vrednicului de cin- can Mark Twain (1835-1910) şi

recunoaşte următorul adevăr
adevărat: „Să renunţi la fumat
este cel mai simplu lucru din
lume. Ştiu asta pentru că eu însumi am făcut-o de o mie de ori”.
Vameşi de Iubire
Părintele-profesor teolog,
sibianul prin adopţie Constantin
Necula, ne spune că în Triodul
Răstignirii pe Cruce şi al Învierii
Domnului din Mormânt, să ne
aducem aminte că nu putem iubi
fiind plini de noi! Să privim spre
noi, în inima noastră, ca nişte
vameşi de iubire ce suntem. Dăne, Doamne, să înţelegem, că nu
ne vrei în Rai fără noi!
Ca un fagure de miere…
Deşi nu avea cum să fie
contemporan cu Carol al V-lea
Quintul (1500-1558), savantul rus
Mihail Lomonosov (1711-1765)
spunea despre Sfântul Împărat al
Impreriului Romano-German că
acesta avea obiceiul să compare
limbile vorbite şi scrise în a sa
întinsă stăpânire cam aşa: limba
spaniolă este potrivită pentru a
vorbi cu Dumnezeu; franceza pentru a vorbi cu prietenii; germana - pentru a vorbi cu
duşmanii; iar italiana -pentru a
vorbi bărbaţii cu femeile. Şi nicidecum, ele între ele! Notă: fac precizarea că dacă ar fi auzit fie şi
numai muzicalitatea graiului
românesc, atunci cu siguranţă că
amintitul împărat ar fi spus că
aceasta, şi nu alta, este limba cea
mai potrivită pentru a te înţelege
cu toată lumea. Nu şi cu cei care
de un mileniu repetă la nesfârşit:
„Nem tudom romano” şi „Nem
besed romano”.
Transhumanţe - 2
Nu am de unde şti dacă este
adevărat, sau nu, însă statisticienii asiaticilor cu ochii migdalaţi
ne spun că în supra-aglomerata
mare Chină sunt cu 34 de milioane mai mulţi băbaţi decât
femei. Le propun să trimită în
România măcar un milion dintre
cei mai harnici la mâini şi zdraveni
la trup, pentru că la noi sunt
nenumărate femei singure şi extrem de însingurate!
Dileme
# Nu izbutesc să-mi explic
dece şi pentru ce mai-marii Consiliului Uniunii Europei îşi propun
să numească „democratic” , în
fruntea propriilor săi procurori ai
luptei împotriva corupţiei, un
reprezentant din partea României.
Cum adică?! Tocmai din cea mai
dispreţuită, batjocorită şi coruptă
ţară a UE!?
# Teama de schimbare: oamenii cunosc lumea de care
urmează să se despartă prin
moarte, dar nu ştiu cum va arăta
lumea de apoi care va-să-vină!
# O întrebare la care toţi
savanţii şi teologii lumii nu ştiu
răspunsul cel mai adevărat cu
putinţă: de ce şi pentru ce Adam
şi Eva au trăit peste 800 de ani
biblici, fiecare în parte, iar omul
modern de astăzi foarte rar atinge
suta?! În astfel de împrejurări,
doar zeflemistul şi inspiratul
crainic de la Radio Erevan s-ar
încumeta să îşi dea cu presupusa
lui părere, spunând: „Fiindcă, între
timp, ştiinţele medicale şi cele farmaceutice au progresat foarte
mult!”
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Liturghie profană

Intrarea în rândul autorilor
oficializați pentru Ortansa Cojoc, redutabil profesor de literatură, s-a petrecut prin anul 2003, când ea publica
la Editura Universitas, Iași, un volum
de eseuri de critică literară, cu o
generoasă prefață a regretatului profesor universitar Liviu Leonte. Cum
multe dintre personalitățile literare
aduse în discuție atunci erau poeți, se
putea bănui că poezia nu-i era deloc
străină Ortansei Cojoc. Aveam să constat acest lucru după apariția volumului de versuri pentru copii,”În lumea
Elenei, tiptil”, tot din 2003. Mult mai
târziu i se alăturau, în 2018, alte patru
volume: ”Gânduri,rânduri”, Editura
Timpul, ” Lumina Ta”, Editura Adenium”, „Duplex autumnal”,în colaborare cu Mircea Țîmpău, Editura
„Opera Magna” și, la aceeași editură,
„Liturghie profană”. E volumul la care
ne referim în cele ce urmează,
deoarece, în mod evident, aici
remarcăm o evoluție ce se poate
dovedi promițătoare pentru destinul
poetic al autoarei.
Ortansa Cojoc cultivă o poezie
în care își propune, de la poem la
poem, un joc subtil, jocul unei auto-descoperirii, în versuri aparent sprințare,
parcă eliberate de greutatea unui cogito ceremonializat excesiv, așa cum ne
obișnuiește, de regulă, poezia
reflexivă. Și totuși, eul poetic pare a se
elibera, uneori, de apăsările
reflexivității: atunci, ca să re-inventeze,
se practică o poezie a auto-descoperirii, cea care te întoarce mereu
pe tărâmul întâiului pas, al locurilor natale, al primelor amintiri. De aici și un
sugestiv motto ales de autoare, ”Matârn de tine, Poezie,/ Ca un copil de
poala lumii” (Alexandru Philippide),
prin care se sugerează de la început
că e vorba de o asumare a poeziei,
receptată vital și definitiv. De aici o
căutare frenetică a poeziei în tot ce e
frumos/ sensibil, însoțind viața și incântând existența: ”Te întrezăresc în
pădure/ printre ierburi și fragi.(…)/ La
râu când ajung,/în cârd lung,/păstrăvii
de argint/mint/spunându-mi muțește/
că pe aici n-ai trecut/ și-i iau de la început.”

Într-o aglomerare poetică
evidentă, pe care o percepe oricare
cititor de texte lirice de astăzi, autoarea, venită dinspre un Septentrion
românesc, cu puritatea unei naturi
nestricate și cu deschideri încă necunoscute ochilor pământeni, simte
dorința legitimă a legitimării unei căi
originale, pe care o și prefiră uneori,
într-un cântec sui-generis. „Nu știu
cine sânt,/ Nici nu mi s-a spus./ Am
aflat/ C-am venit pe Pământ/ Într-o zi
de ianuar`/ Cu zăpadă și ger,/ Cu
nume de sfânt./ dar/ mă voi lămuri întrun târziu/ Când mă voi întoarce iar, /
În ziua de leru-i ler/ Acasă, în cer.”
Așa se naște o poezie a autoîmpăcării, a re-descoperirilor unor armonii primordiale, singurele care
contează într-o curgere eternă, căreia
spiritul înțelege să i se asocieze. Întro altă așezare a vremurilor, cândva,
discursul era unul atotputernic și singur și prindea în sine sensurile religioase, poetice, filosofice; cam de pe
aici înțelege poeta Ortansa Cojoc să
pornească în propria-i aventură lirică,
neîncorsetată nici în tirania ismelor,
nici în obediența canoanelor oarecare.
De aici această curgere în versuri lipsite de amploare retorică, de pletoră
imagistică; dimpotrivă, versurile din

acest volum tind, mai degrabă, spre
concentrare, spre cumințenii exemplare, de factură orientală, aidoma
primelor modele sapiențiale. De altfel,
se poate vedea cum, alături de imagini
care notează stări și percepții trimițând
spre o natură perceptibilă, sunt
alăturate celelalte, aproape hieratice,
cu tușe subțiri, evitându-se astfel
măreția stângace, neavenită într-un
canon al sacrului estic. Această
îngemănare (în care natura terestră și

PROSTITUŢIA...
(Continuare din pag. 2)
Drept pentru care tunurile au fost puse în poziţii
de tragere, săbiile au fost scoase din teacă, duelurile
ne asezonează zilele şi serile târzii cu zăngănitul lor
scrâşnitor de senzaţii amăgitoare.
După toate aceste scene, contre verbale,
promisiuni deşarte de râuri de lapte şi miere, de câini
cu covrigi în coadă, de pace, armonie socială şi consens necondiţionat. Mie – alegătorul român pierdut în
jungla înşelătoare a unei existenţe de perspectivă
deloc optimistă, ce-mi va dicta interesul personal în
faţa buletinului cu numele prezidenţiabililor, în cabina
de vot: pe cine să pun ştampila? Pentru ca mai târziu
să nu-mi fac autocritica dându-mi mai multe perechi
de palme pentru proasta inspiraţie de a alege cel mai
mare rău dintre toate cele rele? Şi obligat să repet
până la suprasaturaţie ceea ce spunea, la timpul său,
gânditorul antic Euripide: “ E la fel de periculos să-i
dai unuia ce şi-a ieşit din minţi, o sabie, ca şi unui
ticălos, puterea”. Ferindu-mă astfel de gestul nesăbuit
al clipei care să mă trimită, nu doar pe mine, ci şi pe
toţi ceilalţi creduli amăgiţi de formele voluptoase ale
Fetei Morgana, în braţele deznădejdii poleită de
promisiuni fariseice.
revistă de atitudine

spiritualitatea evidentă se întâlnesc la
nivelul macro-simbolului) este
evidentă într-un poem precum Catedrala munților („Înaltă, zveltă,/ De
lumină smerită,/ Privirile rugătoare-și
îndreaptă,/ Pe limba ei,/ În glas de
clopot/ Profund, solemn, răsunător,/
Spre seninul în noi așteptat.// Îngeri și
sfinți/ Sfioși, luminoși, / În fața Maicii
și a Fiului,/ Cu Soare și cu munți/ Ne
privesc smeriți și cuminți” sau în altul,
din aceeași paradigmă, Oceanul
(„Grea, lacrima lui Iisus/ Cade deacolo, de sus,/ Pentru durerile lumii și
pentru păcate, / Să le spele pe toate./
Jos, pregătit e golul profund./ Lacrimal umple de jos până sus./ Păcate,
dureri mai adânc se ascund.../ Plânge
Iisus.”
Cultivând imagini delicate/ discrete, asociate cu filonul unei
sacralizări explicite, Ortansa Cojoc
reușește astfel să își motiveze un crez
propriu, pe care îl reia cu fiecare
poem, parte organică a unui program
original, în care se transformă, integral, discursul poetic. Un discurs care
stă sub semnul acelei „liturghii profane” pe care o anunța, de altfel, titlul
volumului de față. O liturghie „fără
odăjdii, agheasmă, sfânt mir” așa cum
o percepe vocea poetică dar care se
identifică întru totul cu un discurs în
care găsim percepția privirii tradusă
sinestezic prin sonoritate și prin simțul
olfactiv, într-o imagine de mare efect
(„Umedul mal al privirii/ Ritmic lovit/ De
sonorele, vibrândele unde./ O spumă
înmiresmată”) într-un poem de subtilitate incontestabilă, așa cum îl arată și
echivalarea sa în limba franceză (pe
parcursul
volumului
autoarea
inserează, de altfel, și alte echivalări
poetice în această limbă); un cititor iubitor de rafinamente stilistice va găsi,
pe parcursul cărții, suficiente asemenea mostre de expresivitate, trimițând
spre: Tărâmul primului pas, cununa
îngerului, mâna cu mii de degete,
nopțile de crizanteme, apa moartă,
Toamna desculță, Mama Fiului, râul,
copilăria, Poezia, munții, Catedrala,
cerul, Oceanul, Iisus, Poetul, Duminica, izvorul, roua, amurgul, ceasul,
ochii, Mama, liniștea, lumina.
Toate sunt semne evidente,
plasate într-un sistem poetic bine articulat; lectura întregului volum
configurează un tot unitar, în care poemele (de dimensiuni restrânse, după
cum menționam) devin piese sublimate, prinse într-o rețea subtilă a
semnificațiilor; un volum care, la nivel
de efigie delicată, reprezintă personalitatea unui poet aflat în comunicare
neîntreruptă cu lumea și cu lumina din
care se trage.

Lucian Mănăilescu

PRIVEGHI

În memoriam Petre Scutelnicu

Noaptea, în uzina de zburat,
motoarele stelelor
erau turate la maximum,
şi numai tu deosebeai
larma întunericului
de anomaliile cuantice ale poeziei.
Lucrai într-o cuşcă, atârnată
de grinzile cerului,
şi te dureau umerii de aripi
şi te uitai la Dumnezeu printre gratii.
Acum a rămas doar
siajul cuvintelor palide
şi fotografia ta din legitimaţia
de înger să privegheze lumina...

PROFIL

Adrian Dinu
Rachieru

Cartea citită de... CONSTANTIN DRAM

CERCETÂND
„CODUL
SUFLETULUI”

Cu o carte spectaculoasă, prin ideatică și
rezolvări textuale, constata Daniel Corbu, cel care
păstorește, alături de Filomena, editura ieșeană Princeps Multimedia, vine fosta craioveancă Eleonora Stamate, fixată de o viață (1979) la Tecuci și girând (ca
redactor-șef) revista Tecuciul literar-artistic. După un
șir de volume și numeroase premii, după ce a exersat
Viața la imperfect (2010) și a aflat De ce plâng fluturii în fa minor (2013), poeta, implicată în felurite
activități ca febril animator cultural (cenacluri, fundații)
ne rezervă bucuria unei noi apariții, credincioasă unui
legământ poetic, început cu Simfonie crepusculară
(2001). Și pe care noul volum Aura umbrei / Aura dell'ombra (2019) îl întărește strălucit. Iată și o
convingătoare depoziție: „Printre degetele dorinței, /
iedera albastră sapă șanțuri / iar ochii nu se satură de
lumină! / Albastră mi-e inima de orizonturile / printre
care mă furișez / ca un condor spre libertate. / Liniștea
îmi cântă-n urechi / și-mi cere să se așeze pe-o aripă
de porumbel, / paznicul sufletului în cel mai nobil castel: / castelul inimii poartă numele de POEM” (v.
Iedera poeziei). Ascultând foșnetul clepsidrei, invocând „ore vechi de cenușă” sau zgomotul / „spinii
trecutului”, ea ne propune în poemele adunate în Aura
umbrei, paradoxal, o evadare din timp. Rătăcește
„printre amintiri” și asaltată de dezamăgiri denunță „realitatea impură”, falsele prietenii ori „amăgirile multiforme”. Refugiul ar fi cercul copilăriei, acolo unde
descoperă „ecoul fericirii”; sau, izvodind poezii fosforescente, însuși „castelul inimii”, adică Poemul,
renăscând sub „portalul zilelor viitoare”. Starea de
poezie, „foamea de lumină”, filele șoptitoare ale Cărțiiascunzătoare se opun oglinzilor false și unei lumi în
destrămare (v. Dincolo de amurg). Un Îndemn este
explicit, recunoscând fascinația literelor, desferecând
„buzunarele inimii” și codul sufletului; „miroase a
lume”, ne avertizează poeta, rememorând (v.
Scenografie) „piesa jucată în doi”, propunând poeme
„la patru mâini” (v. O pată de negru). Iată, divulgat,
un Gând ascuns: „Precum cerșetoarea de vorbe, / voi
călca pe literele asfințitului, / voi răsări din tăcerile universului, / mă voi ascunde în tine, / îți voi confisca
herghelia de gânduri / și vom alerga / desculți printre
cuvinte astrale!” Astfel de pâlpâiri nostalgice, sub „secera timpului”, îngăduie evadări din „lesa singurătății”,
asigurând regăsirea: „Pe drumuri, din poeme nisipii, /
ne vom găsi, ne vom afla pe vremi, / din toamnă-n
primăvarăm, ne vom întâlni, / în ore ancestrale, în stihuri și poeme. / În marele târziu ne vom șopti, / în
lunga nepăsare, / tăcerea s-o declin ca la-nceput. /
Cu litere de foc vom arde lumânări, / iar aripile noastre
vor fumega / în căutarea orelor de alinare.” (v.
Regăsiri). Fie la „cenaclul ielelor”, la granița între
două lumi (v. Întâlnire în viitor), fie degustând parfumul trecutului, îmbrățișând visătoria, în pofida
potrivniciilor, într-o vreme în care „călătorii își ascund
aripile” (v. Nimeni). Sub „fuioare de curcubeu”, din
cioburi de oglinzi, poeta află reazem în rădăcinile
străbunilor. Crucile „înmugurite”, veghind memoria (v.
Altar înflorit), îmbrățișarea umbrelor, licoarea ciuturii,
fiorul dragostei, lumina virgină etc. închipuie un tablou
idilic; dar „satul își pierde obârșia”, cum citim într-o
salbă de cugetări (v. Fire de timp), conștiințele „scorojite”, zeii amnezici au invadat lumea, surpând „tălpile
zilei”. Rămâne, salvatoare, iubirea de slovă; dar și,
precum în cazul zeiței nomade Alina-Dalina,
așteptările, nopțile regale, iubirile rebele etc., găzduite
în „colivia lui Eros”, renăscând în lumină. Să cităm (integral) poema Să nu..., pilduitoare, credem. „Să nu
desparți, / în silabe, / inimile mototolite, / pe strada
indiferenței, / să nu pictezi numai în roz / viețile care
mușcă / din neîncrederea îmbrățișărilor. / Ascunde-te
în cămașa ploii / și numără stropii, în fiecare virgulă /
din fraza neterminată / a unei umbrele, / țesute de
păianjenii care așteaptă / zâmbetul primului
curcubeu...”Cu o viață „lipită de viața cuvintelor”,
Eleonora Stamate ne oferă, prin Aura umbrei / Aura
dell'ombra (în traducerea Mirelei Ianuș-Dinga), cea
mai bună carte a sa, adăugând zbaterilor sale culturale (pe numeroase fronturi, unele belicoase) acest
merituos volum bilingv.
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Petruș Andrei

George Bacovia – Poetul selenar

Marea literatură se găsește întotdeauna în trecut, mai puțin în prezent și cu
totul precar în viitor. (Theodor Codreanu)
Așa cum spuneam în numărul anterior, Alecsandri este poetul solar iar Bacovia poetul selenar.
Luna, conform dicționarului de simboluri citat, este asociată cu Lilith, prima
soție a lui Adam, care avea sexul în creier.
Ea este simbolul transformării și al
creșterii, al ritmurilor biologice și
controlează toate planurile cosmice guvernate de legea devenirii ciclice: apă, ploaie,
vegetație, fertilitate.
Simbolizând o nouă modalitate de
existență luna este primul mort. „Luna,
astru al nopților, evocă, în plan metafizic,
frumusețea dar și lumina în imensitatea întunecimii. Luna (yin) este pasivă,
receptivă. Ea este apă, frig, nord, fiind
asemănată cu apele primordiale de unde
începe manifestarea. Băutură a nemuririi,
poartă a Cerului și a Infernului, simbolul
rodniciei, Diana și Hecate, Luna
guvernează înnoirea periodică, atât pe
plan cosmic, cât și pe plan terestru, vegetal, animal și uman; divinitățile lunare au
printre ele și zeii beției, fiindcă omul beat,
când se trezește din somn și din beție uită
totul, semn al înnoirii periodice.
Soarele este tatăl, mama e luna iar
stelele sunt fiii și fiicele. Luna simbolizează
principiul pasiv, dar fecund, noaptea,
umezeala, subconștientul, imaginația, psihismul, visul, receptivitatea, femeia și tot
ce este trecător, influențabil, prin analogie
cu rolul ei astronomic de reflector al luminii
solare.
Luna (Isthar, Artemis, Diana,
Hecate) simbolizează divinitatea femeii,
puterea roditoare a vieții, încarnate în
divinitățile fecundității vegetale și animale,
topite în cultul Marii Maici (Mater Magna).
Această curgere eternă și
universală se prelungește în simbolismul
astrologic care asociază astrului nopții
influența maternă asupra individului în calitatea ei de mamă-hrană, mamă-căldură,
mamă-mângâiere, mamă-univers afectiv.
Luna este aceea care modelează sensibilitatea noastră profundă: „Este sensibilitatea ființei intime încredințată farmecului
tăcut al grădinii secrete, al gingașului cântec al inimii, refugiată în paradisul
copilăriei sale, reculeasă în sine, ghemuită
într-un vis al vieții sau pradă beției instinctului unui frison vital care îi duce sufletul
capricios, vagabond, boem, fantast,
himeric în voia aventurii… Luna este simbolul visului și al inconștientului, ca valori
nocturne. Complexul simbol lunar și
inconștient asociază nopții elementele apă
și pământ, dimpreună cu frigul și
umezeala. În sfârșit, luna sau crepusculul,
cel de-al optsprezecelea arcan major al
Tarocului, ar exprima împotmolirea spiritDirector

IOAN PRĂJIȘTEANU
Redactor șef
DUMITRU BRĂNEANU
Consiliul editorial:
Președinte:

CONSTANTIN DRAM
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ului în materie, neuroastenia, tristețea,
singurătatea, bolile, fanatismul, fățărnicia,
frica, falsa securitate, aparențele
înșelătoare, drumul greșit, furtul,
făgăduielile fără valoare, munca, învățarea
prin durere sau iluzii, decepțiile, capcanele, șantajul, rătăcirea.”
„Luna este sălașul de după moarte
al oamenilor buni.” (Plutarh)
Cunoașterea limbii franceze, a
tainelor viorii și penelului, descoperirea
poeților simboliști francezi (Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud, Rodenbach, Jules
Laforgue, Rollinat), constituția sa fizică
fragilă (Sunt lipsuri în sângele meu) au fost
principalele cauze care l-au determinat pe
Bacovia să devină poet simbolist, cel mai
important din literatura română și unul din
cei mai mari din lume.
În monumentala „Istoria Literaturii
Române de la origini până în prezent”
(Editura „Minerva”, București, 1982) „divinul critic”, G. Călinescu, stabilea niște
influențe și confluențe între simboliștii
francezi și Bacovia: „Cadavrele în
putrefacție, sânii surpați ai iubitei sunt o
reminiscență din Baudelaire, (influențat la
rândul său de Edgar Allan Poe, n.n.) iar
toamnele insalubre, tusea, ftizia vin de la
tuberculosul Jules Laforgue… În sfârșit,
nevrozele, macabrul, sentimentalismul
morbid, claviristele care cântă marșuri funebre de Chopin își au originea în Maurice
Rollinat.”
Bacovia este însă un poet original
și se inspiră din realitatea cotidiană. Liceul,
de pildă, a fost pentru el „cimitir al tinereții
mele/ Pedanți profesori și examene grele”,
ceea ce , ca profesor în învățământul preuniversitar, m-a determinat să scriu o
„Replică bacoviană”: „Liceul meu mi s-a
părut/ Nu ,,cimitir al vieții mele”/ Ci locul
primului sărut/ Și al primului avânt sublim
spre stele.”
Spre deosebire de Alecsandri, care
s-a bucurat în timpul vieții de glorie
națională (Junimiștii se ridicau în picioare
când intra în sală „Bardul de la Mircești”.)
și internațională prin prietenia cu poeții
francezi și premiul acordat la Montpellier,
Bacovia nici după dispariția sa fizică nu a
avut parte de celebritate.
Volumul de debut „Plumb” (1916)
a trecut aproape neobservat, pe fondul
izbucnirii primului război mondial. Nici
„Scântei galbene” (1926) nu s-a bucurat
de mai mult succes.
Alecsandri este „rege al poeziei”,
cum spunea însuși Eminescu, dar și Bacovia este „rege al simbolismului românesc” (Petre Pandrea).
Fără a fi epigonul nimănui, Bacovia
este „ilustrator al propriei sale lumi, un creator de conturi și gesturi proprii” (G.
Călinescu).
Poetul român, prin datul său, este
mai simbolist decât simboliștii francezi. Nu
intenționăm să vedem „ce” și „cât” și „cui”
anume ar datora Bacovia ceva, ci doar să
reluăm lectura operei sale poetice, a
temelor și motivelor întâlnite, pe care le
abordează și alți poeți, din epoci diferite,
fără a fi etichetați drept simboliști.
Iubita poetului, de pildă, nu mai este
„donna angelicata”, nici „floare albastră”, ,
„logodnică de-a pururi, soție niciodată”, ci
este asemeni unei pietre semiprețioase
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(Agatha) căreia îi dedică volumul de
debut. Într-un „Tablou de iarnă” poetul
rătăcește până ajunge la ființa îndrăgită: Iubito, sunt eu la ușa înghețată... Odată intrat în camera ei observă: Ce cald e aicea
la tine,/ Şi toate din casă mi-s sfinte - / Te
uită cum ninge decembre.../ Nu râde...
citeşte-nainte. După care ia o hotărâre
înțeleaptă: Eu nu mă mai duc azi
acasă...(„Decembre”).
Muzica alină, ca de obicei , toate
suferințele: Afară ninge prăpădind,/ Iubita
cântă la clavir,/ Și târgul stă întunecat,/ De
parcă ninge-n cimitir. („Nevroză”) Gândul
extincției vine însă și aici, în această
atmosferă domestică: - Ascultă, tu, bine,
iubito,/ Nu plânge şi nu-ţi fie teamă/
Ascultă cum greu, din adâncuri,/ Pământul
la dânsul ne cheamă... („Melancolie). În
celelalte clipe ale existenței, Bacovia se
simte singur, chiar atunci când se află în
mijlocul unei mulțimi zgomotoase. Mai
multe poezii sunt intitulate „Singur” (p.45,
p.78, în vol. „Poezii”, București, 1971), în
altele singurătatea revine obsesiv: Stau
singur în cavou („Plumb”), Singur, singur,
singur/ Într-un han departe („Rar”), Sunt
singur și mă duce-un gând („Lacustră”),
Trist c-o pană mătur vatra, solitar („Gri”),
Sunt solitarul pustiilor piețe („Pălind”).
„Poetul plumbului”, care din plumb
a făcut aur, după cum spunea Macedonski) trăiește, ca noi toți, de altfel, într-un
pustiu („Toți trăim într-un pustiu: nimeni nu
e înțeles de nimeni” – Gustave Flaubert).
Frecvența cuvântului „pustiu” o
demonstrează cu asupra de măsură:
Amurg de toamnă pustiu, de humă; Pustiu
adânc… și-ncepe a-nnopta („Amurg de
toamnă”), Afară târgul stă pustiu
(„Nevroză”).
Influențe și confluențe mărturisite:
Trec corbii – ah, corbii poetului Tradem:
Ca Edgar Poe, mă re-ntorc spre casă ori
ca Verlaine, topit de băutură; Și Poe, și
Baudelaire, și Rollinat… („Finis”).
Ca la Ion Barbu, crâșma
zgomotoasă devine atelier de creație: Mafund într-o crâșmă, să scriu.
Bacovia a suferit de boala secolului
fiind „pacient”, în mai multe rânduri, al unor
spitale de psihiatrie” (Theodor Codreanu
– „Complexul Bacovia”, „Junimea”, Iași,
2002, p.195).
Ca și în cazul multor poeți din întreaga lume, este vorba de o boală a sufletului: „Bacovia nu suferea de o boală a
existenței, ci de una a ființei. Și el o
resimțea, desigur, ca venind din propria lui
insolită experiență de viață, pe care am
numit-o Complexul Bacovia” (idem).
Dacă la Alecsandri și Eminescu,
odaia, încălzită la Alecsandri, friguroasă la
Eminescu, este camera de lucru și un loc
în care reveria este mai tot timpul
prezentă, la Bacovia odaia îi provoacă
claustrofobie: Odaia mea mă înspăimântă
(„Singur”), Și atunci am fugit plin de groază
(Panoramă).
Dominantă este însă tristețea într-o
țară tristă plină de umor: Sunt cel mai trist
din acest oraș („Note de toamnă”). Sentimentul de tristețe iradiază: Sunt triste negrele tablouri („Singur”).
Versul Eu, singur, cu umbra iar am
venit anunță o nouă temă, Bacovia fiind
poet al umbrei, al clar-obscurului, al nopții.
Umbra este aspectul yin opus aspectului
yang și este legată, de regulă, de moarte.
O poezie este intitulată „Umbra”: Umbra
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mea se adâncește-n cartiere democrate
(„Plumb de iarnă”).
Atitudinea poetului față de extincție
este cu totul alta față de seninătatea
mioritică sau eminesciană. Ea este văzută
ca aspirație: Chemări de dispariție mă
sorb; Și tare-i târziu/ Și n-am mai murit
(„Pastel”); Și mereu delirând,/ Pe vreme
de toamnă,/ M-adoarme un gând/ Ce mă
îndeamnă :/ - Dispari mai curând !... („Spre
toamnă”).
Dar culorile?
Cele mai des întâlnite sunt: „Negru”,
„Alb” (doliu funerar), cenușiul, „Plumb”, griul -„Gri”, violetul – „Amurg violet”, galbenul
– „Scântei galbene”.
Ascultând simfonia anotimpurilor,
poetul Bacovia, fie toamnă, fie primăvară
are nervi („Nervi de toamnă”, „Nervi de
primăvară”…). Chiar și iarna îi provoacă
„Nevroză”.
Stării de melancolie îi corespunde
în exterior fenomenul atmosferic numit
„Moină”; poezia are armonia și muzicalitatea eminesciană: Şi toamna, şi iarna/
Coboară-amândouă;/ Şi plouă, şi ninge -/
Şi ninge, şi plouă.
Și cum „muzica este înainte de
toate” în poezia bacoviană întâlnim toată
gama durerilor și tristeților provinciale:
„Note de toamnă”, „Note de primăvară”,
„Romanță”, „Serenadă” ș.a.
Unii poeți numai au mimat simbolismul, Bacovia l-a trăit. Asemeni lui Orpheu
și Eminescu, Bacovia a coborât în infern
dar s-a întors pentru că: Dumnezeu/ mi-a
dat să scriu /aceste rânduri („După amiază
caldă”).
Fiindcă lumea de astăzi, ca și cea
de ieri și cea de mâine, este foarte bolnavă
și fiindcă țara noastră „Nu mai e Țară de
trăit/ Asta-i Țară de murit” (Cezar
Ivănescu) poezia lui Bacovia este de citit
și ne facem un bine.
Lectura mea empatică a produs și
de data aceasta o parodie, pentru că în
zilele noastre ai „Nervi tot timpul”:
„Verde crud, verde crud”,
Tu ești alb, și roz, și pur,
Eu, dacă mă uit în jur
Mă-ngrozesc de câte-aud.
Bine-ar fi să aibă loc
La răcoare
Pătura conducătoare
Cu-al politicilor joc.
La un băț de dinamită
Să-i dau pară
Ca din ei să nu rămână
Nici o mână
În frumoasa țară.
„Verde crud, verde crud”,
Ca să fiu ca tine pur,
Nu mai văd, nu mai aud
Și mă doare-n… Eiffel Tour!
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Petru Ursache – atlet al adevărului

Că adevărul umblă prin lume cu
capul spart, nu mai e nici o noutate. E cel
ce are un obraz. Minciuna, care și-a pus
încă de la începuturi un… obrăzar, ca săși ascundă cele o mie și una de fețe,
galopează și aruncă mereu cu pietre, considerându-se fără de păcat. Cu alte cuvinte, are permanenta și nerușinata
pretenție de a se substitui adevărului, considerând că, în felul acesta, va putea să
dăinuiască în veci. Nimic mai fals! Goana
ei de pretinsă cometă strălucitoare,
antrenând adepți și slujitori fără coloană
vertebrală, e de sorginte orizontală, iar tot
ce rămâne la nivelul șarpelui e sortit pieirii,
chiar dacă, temporal, otrava și ura, azvârlite cu nemiluita, în dreapta și în stânga, îi
induc orbitoare satisfacție, clădită adeseori
pe suferință.
Să ne aducem aminte că Mântuitorul, în relație de iubire cu Duhul
Adevărului, adresându-se Apostolilor, le
atrăgea atenția cu „Adevărat grăiesc
vouă…”, sau chiar prin repetare
„Adevărat, adevărat zic vouă…” și că
afirmația atotcuprinzătoare „Eu sunt
Calea, Adevărul și Viața” îi dă adevărului
consistență jertfelnică a verticalității și,
deci, a eternității. Iată ce nu recunoaște,
în mândria ei dementă, minciuna: „Cerul
și pământul vor trece, dar cuvintele Mele
nu vor trece.” (Matei 24, 35), după cum „nu
vor trece” nici gospodarii acestui neam,
elitele îndumnezeite, persoanele care
păzesc și practică sfânta rânduială a vieții
trecătoare întru nădejdea celei veșnice.
Am trecut cu amărăciune și revoltă
prin volumul lui Petru Ursache, Istorie,
genocid și etnocid, ediție integrală,
publicată, prin strădania doamnei Magda
Ursache, la Editura Eikon din București, în
2019, cartea beneficiind de o vibrantă
prefață, semnată de aceeași doctă și, energetic, inepuizabilă luptătoare și de o
postfață, de fapt un eseu de 45 de pagini,
scris, în stilu-i caracteristic, bine informat
și cu o logică de fier, de criticul literar
Theodor Codreanu. Petru Ursache a
alcătuit o carte zguduitoare, pe bază de
mărturii și documente, devenită ea însăși
un veritabil document al atrocităților
comise de o clică străină și lichelele acesteia asupra elitelor românești, imediat ce
s-a consumat trădarea regală de la 23 august 1944. Inepțiștii momentului și slugile
stelei roșii, ieșiți la suprafață din mizerabilele galerii vulpești, au încercat să
inducă în eroare un popor întreg, zbierând
lozinci precum „Ana, Luca și cu Dej/ Bagă
spaima în burgheji”, semănând ei groază
și teroare. În vremea asta, consemnează
autorul, a intrat în funcțiune Tribunalul
poporului (parșivă denumire!) de la
București, care condamna de zor și în loturi (s.a.), pe bază de liste negre, o
mulțime de „fasciști”, „trădători”, „criminali”,
adică generali, miniștri, căpetenii politice,
culturale și religioase, într-un cuvânt,
elitele patriotice, naționale române. Cominternul ordonase, prin pumnul lui
Vîșinski și prin sinistrele figuri Ana-LucaTeohari-Dej-Ceaușescu, zdrobirea, în chip
stahanovist, a oricărei forme de rezistență
de sub faldurile tricolorului românesc.
Dacă la vremea Imperiului austro-ungar
„un insolent”, își anunța cititorii Mihail
Eminescu, abia stăpânindu-și revolta, declara în camera Ungariei precum că
„națiunea română nu există”, Petru Ursache ne informează, cu aceeași
justificată revoltă, că Vasile Luca, secondat de Patriciu (Patrick), șeful Securității
revistă de atitudine

teritoriale, se opunea recunoașterii Transilvaniei ca pământ românesc. Cu Țara
Basarabilor și o bună parte din cea a Fagilor, smulse din trupul Țării-Mamă, cu
dezlănțuirea terorii de tip sovietic peste
toate ținuturile noastre și cu staționarea pe
aceste teritorii a trupelor rusești, siluitorii
istoriei încercau să destrame un statornic
neam ce avea în sânge credința în Dumnezeu și lupta pentru neatârnare. Din
păcate, n-am dus lipsă de cozi de topor.
În vreme ce omenirea de bună credință
asista timorată la o deșănțată brucaniadă,
resuscitată după nenorocita declarație a
lui… escu („România nu mai are granițe”),
soția tătucului de la „Iskra” dâmbovițeană,
procurorul Alexandra Sidorovici, nu prididea cu demascarea în ritm alert a
„bandiților”, „fasciștilor”, „chiaburilor”,
„criminalilor”, „elementelor dubioase”,
„trădătorilor”. Pe aceștia îi așteptau călăii
din temnițele răspândite în întreaga Țară,
adevărați diavoli cu chip stâlcit uman, pentru care cea mai mare satisfacție era să
vadă țâșnind sângele, ori pe bieții
nenorociți întorși împotriva propriei persoane și a semenilor din odioasele celule.
Suntem în fața unor mărturii halucinante,
precum cea de mai jos, surprinsă de Petru
Ursache în esența ei: Spusa lui Maromete,
directorul închisorii de la Jilava, „comandantul celei mai sălbatice închisori, cunoscut ulterior printre cei mai sângeroși
torționari comuniști” (Grigore Caraza –
Aiud însângerat), („Niște proști nemții cu
Aschwitz-ul lor!„), poate fi astfel tradusă:
complexul concentraționar a căpătat aspecte mai întunecate, mai terifiante decât
Aschwitz-ul, întrecându-se cu imaginarul
mitologic din toate timpurile. Aici, la Jilava,
funcționa așa-zisa Casimca, o imitație a
arhitecturii Infernului, un microcelular, ne
avertizează Petru Ursache, un loc rezervat
cadavrelor vii, cimitir și moarte, imaginat
de generalul rus care răspundea de închisorile comuniste din celebra troică
bucureșteană Nicolschi-BodnarenkoZeller.
Începutul fusese făcut la vedere, în
urma Diktatului din 26 iunie 1940, când, în
„săptămâna roșie” (a se vedea cartea lui
Paul Goma cu același titlu) au fost
măcelăriți, deportați ori împușcați, în Bucovina și în Basarabia, de către evrei și
ucraineni, mii de români. Într-o singură
săptămână au fost uciși 282 ofițeri, 42 876
soldați și gradați, 356 cadre auxiliare (nemaivorbind de civili), o barbarie strigătoare
la cer și etnocid imprescriptibil, care a continuat încă mulți ani atât în teritoriile
pomenite, cât și în România.
La Sighet au fost exterminați,
printre alții, și vechii unioniști (mai toți mari
ardeleni, basarabeni, bucovineni) și tot aici
și-a găsit sfârșitul Iuliu Maniu. Astăzi
groaznica pușcărie de la Sighet a devenit
memorialul cumplitei dureri (mulțumiri Anei
Blandiana și regretatului Romulus Rusan),
unde a refuzat să intre Elie Wiesel, motivând repetat că „Ați ucis!”. Și adaugă
imediat, pe bună dreptate, Petru Ursache:
E drept, răspunderea pe țară asupra penitenciarelor o aveau la data respectivă, din
partea Internelor, Nicolschi și Dulgheru
(Dulberger). Gherla era administrată de o
altă fiară, pe nume Goiciu (cumnat cu
Gheorghiu-Dej), unde a pătimit și scriitorul
deja pomenit Paul Goma, autorul unei
lucrări purtând ca titlu numele sinistrei
pușcării. Torționarului de aici îi face un
memorabil portret Nistor Chioreanu în
Morminte vii, preluat de Petru Ursache:
„Părea o fantomă. Era un fel de Scaraoțchi
– diavol în carne și oase. (…) Avea brațe
lungi de gorilă și părea că adulmeca
mereu câte ceva ca să sfâșie. Era
nemulțumit că nu i se ivește prilejul. Se
vedea că îl caută.” Peste închisoarea din
Aiud a tronat o vreme un alt monstru, sub
numele Gheorghe Crăciun (ce uriaș para-

dox!), despre care Grigore Caraza a scris
că „rămâne unul dintre marii călăi ai acestui neam”. La Pitești acționa nu mai puțin
vestitul Țurcanu, un descreierat tronând
peste un asasinat în masă sub forma
perversă a reeducării studenților și elevilor.
Las, în continuare, cititorul pe seama celor
dezvăluite de Petru Ursache, pe baza
relatărilor lui Grigore Dumitrescu: „Într-o
primă fază, Nuti Pătrășcanu a fost
dezbrăcat la pielea goală și purtat prin
«culoarul suferinței», adică obligat să
treacă prin fața celor doisprezece roboți cu
bâtele în funcțiune, șase de-o parte, șase
de alta. Țurcanu îl împingea din urmă,
având o vargă metalică în mână. În faza a
doua, cei doisprezece s-au așezat
grămadă peste nefericitul în cauză, făcând
fel de fel de drăcării până când a început
să lase din el să curgă șiroaie de sânge și
de fecale. În faza a treia, victima era
obligată să le mănânce în grabă, fără să
rămână urme.” Exista și o ultimă fază e experimentului, când, sub presiunea
nemiloasă a torționarilor, cel „reeducat”
dădea o declarație scrisă, cu formula de
început „Subsemnatul bandit…”. Potrivit
celor declarate de Grigore Dumitrescu,
Lena Constante, Ioan Ianolide, părintele
Gheorghe Calciu-Dumitreasa, părintele
Nicolae Steinhardt, părintele Iustin Pârvu
și atâția alții, troglodiții învestiți cu funcții
au încercat, prin cele mai brutale mijloace,
să nimicească omul, sub dublul aspect:
distrugere fizică, ori cea a conștiinței de
sine. Ba au avut aroganța să transforme,
prin bâta ideologică, Țara întreagă în ceea
ce numește de câteva ori Petru Ursache
celularul mare. N-au reușit.

Grigore Caraza declară în scris că
refuză ferm „reeducarea”. Imediat este
aruncat în izolare completă, în celulagrotă, vreme de 65 de zile. Și iată
reverența profesorului-autor, ținut sub
obroc de niște tovi de la Universitatea din
Iași (ăștia n-auziseră că lumina se ține în
sfeșnic, mulțumindu-se cu opaițul cominternist băgat sub ochi de Pantiușa și
acoliți): O singură persoană l-a întrecut pe
Caraza în privința numărului de zile de izolare: prințul Alexandru Ghica. A executat
70 de zile. E de pomină atitudinea de o
exemplară dârzenie și verticalitate a
ofițerului Nae Cojocaru. Aflat, așa cum
rezultă din amintirile lui Marcel Petrișor, în
fața satrapului Crăciun de la Aiud, acesta
îi răspunde fără urmă de frică: „Ce s-ascult, călăule? se rățoi Cojocaru la Crăciun.
Sentința voastră? O știu! Executați-o
odată, dacă aveți curajul, nu ne omorâți cu
foamea!”. Aceeași atitudine o are și Nicolae Steinhardt, lăsându-l perplex pe
același bătăuș. „Mă simt onorat că stau
aici pentru poporul român. Mare onoare
mi-a făcut!”, încheind discuția cu „Sunt
simplu soldat în armata națiunii mele.” Un
exemplu de o uriașă generozitate și iubire,
în mijlocul unui ocean de ură, ce nu trebuie uitat o clipă: Valeriu Gafencu, „sfântul
închisorilor” („Fraților, a rostit el cu
blândețe în glas, să le răspundem cu
Rugăciunea inimii. Și să perseverăm până

când obștea noastră va reuși să întemeieze o mică Filocalie a temniței.” I-au
fost imediat alături Ioan Ianolide, Virgil
Maxim și Marin Naidim), obține, în sfârșit,
în spitalul pentru deținuții politici de la Tg.
Ocna, doza de streptomicină, pe care o
oferă pastorului luteran Wurmbrand –
evreu. Și încă un moment de-a dreptul impresionant: Sfânta Liturghie a Învierii în
mine de plumb din Baia Sprie, la 150 de
metri sub pământ, și mărturia părintelui
Iustin Pârvu, prin strădania poetului Adrian
Alui Gheorghe: „Trupuri măcinate, chinuite, obosite, muncite, flămânde, ascunse
în măruntaiele pământului, la peste cinci
sute de metri, își mărturiseau forța
credinței și iubirea, oamenii depuneau astfel mărturie că nu puteau fi înfrânți. Cine
crede cade sub cruce și se ridică. Cine nu
crede este strivit de cruce.”
De luat aminte! Și de știut: Vasile
Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic,
alături de cei deja pomeniți (și câți alții!),
reprezentau repere morale de rezistență.
Și mai aveam la vremea aceea, când
grozăvia „steluței celei de sus” se abătuse
asupra Țării, noduri de rezistență în toți
munții, ocrotitori dintotdeauna ai bravilor
români. Să nu uităm că cei mai destoinici
generali (peste 50) au fost decimați fără
milă, inclusiv foarte mulți ofițeri cu grade
mai mici. Așa se face că între 1944 și 1946
armata română era complet decapitată, iar
în intervalul 1946 – 1947, odată cu
asasinarea Mareșalului și cu abdicarea
regelui a avut loc ultimul act, anume
desființarea în totalitate a oștirii române,
de glorioasă tradiție militară, așa cum s-a
remarcat în ultimele războaie, începând cu
cel al Independenței, din 1877. Statistica
dezvăluie, precizează Petru Ursache în
carte, că războiul ne-a costat peste 300.
000 de morți, a venit pacea cu suferința a
peste 2 milioane de persoane: reținuți,
anchetați, condamnați prin sentințe
judecătorești, condamnați administrativ,
internați în colonii de muncă sau în clinici
psihiatrice, deportați, pentru ca, în final, să
piară, în lagăre și închisori, cam tot 300.
000. De fapt, era o pace aparentă, căci
mașinile negre viermuiau în toată Țara
după cei de pe listele de aceeași culoare,
îngrozind omenirea. Din păcate, starea
s-a prelungit, catifelându-și arsenalul,
având în vedere că noii ideologi au atârnat
„bâta ideologică” în cuiul lui Pepelea, iar
ținta „mitraliată” după 1989 e naționalist,
patriot (o rachetă americană poartă acest
nume!), tradiționalist, conservator, țăran,
în sfârșit, român. E, altfel spus, după
Ovidiu Hurduzeu și Mircea Platon, citați de
Petru Ursache, „România profundă”, este
România creștină, cu tradiții și obiceiuri,
de care se împiedică mereu cominterniștii
de ieri și de azi, adepții ofensatoarei formule „corectitudinea politică”. „Omul recent”, aflat în minoritate, un luminat? Dar
lumina aparține Eternității, e a lui Dumnezeu și nu are nimic comun cu autoiluzionarea acestuia. E, să se țină minte,
lumina care a strălucit în celulele comuniste și la 560 de metri adâncime, din care
s-au cuminecat martirii știuți și neștiuți,
aruncați în gropile comune, devenind
temelia Bisericii, idee prezentă în volumul
eminentului profesor Petru Ursache.
„Omul recent”, toropit de propria
autosuficiență, o replică a celui promovat
de marxism-leninism, are aroganța, în
secta lui, de a se lua de piept cu Dumnezeu. Nici o șansă!Am avut punerea în
scenă a condamnării comunismului în
regia celor care l-au slujit, prin Vladimir
Tismăneanu. Ar fi binevenită, în replică
sau nu, ca BOR să declare una din duminicile de peste an a tuturor martirilor
români din perioada totalitară. Sunt convins că și Petru Ursache, plecat prea devreme, ar fi susținut cu toată puterea un
asemenea demers. O singură părere de
rău: că nu i s-a oferit un fotoliu de academician. A meritat cu asupra de măsură!
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„Cum
să vorbești
de moarte
trăind”

Dacă există Viață de după moarte, aşa
cum ne lasă de înțeles doctrina religioasă prin
cărțile și învățăturile creştine, și nu numai cele
creștine, mai ales prin paradigma vieții de apoi, de
ce nu ar exista şi Moartea de după moarte?
Atunci Moartea şi-ar pierde din puterile malefice
şi ar deveni o altă existență, de fapt, un posibil
plan paralel vieții, dar la fel de probabil și ideatic.
Acesta poate fi şi raportul de la care a pornit scriitorul Dumitru Augustin Doman când a ales titlul
celui mai recent volum de eseuri, gânduri, reflexii,
note, intitulat: „Moartea de după moarte”, volum
apărut la Editura Junimea, anul curent (2019). De
altfel, subiectul Morții este unul recurent în lirica
scriitorului Dumitru Augustin Doman, având în
vedere că alte două volume: „Meseria de a muri”
(2001) și „Moartea noastră cea de toate zilele”
(2008), au subiecte şi titluri legate de aceeaşi
temă.
Volumul de față scris în aceeași manieră
ludică cu care ne-a obișnuit autorul, chiar dacă
„păcălește deopotrivă pe cititor, păcălește gloria
ca sumă a vanităților, dar păcălește și moartea.
Da, le întinde capcane, una mai năstrușnică decât
alta, sub formă de texte, pretexte, subtexte.”, cum
menționează pe coperta a patra scriitorul Adrian
Alui Gheorghe, are în esență profunzime prin
stările de retrospecție și meditație pe care le
dislocă textele domaniene, lirica sa fiind la
«graniţa dintre eseul filozofic şi poezie, dar plonjarea sa eseistică, în timp, îşi are drept coordonate
tridimensionale: iubirea prezentă, viaţa provocatoare cu trăirile ei şi moartea, ca „teritorii” de trecere pe „malul celălalt”.» (Tudor Cicu, „Periplu prin
moartea chinuită de moarte I”)
Cele paisprezece capitole ale cărții au titluri
poetice, rezonante prin construcția metaforică și
mesaj: „Norul des de fluturi albi”, „Îngeri cu aripi
albastre”, „Drumul spre moarte ca mersul spre
casă”. „Medalia de cel mai cuminte trecător”,
„Liniștita urgie”, „Necropola pe apă”, „O imortelă
cenușiu-întunecată”, „Busola lui Dumnezeu”,
„Arcul de triumf al nimicului”, „Despre viață și
moarte/ de la marea cea mare și neagră”,
„Moartea, un proiect dus la bun sfârșit/ și de ultimul indolent”, „Mica fericire de joi”, „Sferă cu
enigma”, metafore care îți dau impresia că vei intra
într-un univers liric calin, când de fapt pătrundem
într-un univers în care primadonă este Moartea și
diversele viziuni asupra ei, nota lirică fiind de
natură psihologică, filozofică și meditativă,
sarcastică de cele mai multe ori. „Introducere în
epilog”, poemul neomodernist cu care debutează
volumul este un corolar al tuturor acestor trăsături:
„Cum să vorbești despre moarte trăind/ cum să
vorbești despre sinucidere/ bând vin în notele
vesele ale viorii și/ în acordurile de coțofană ale
saxofonului!/ Ay, ay, ay!/ Să vorbești despre
moarte ca de un eșec./ Ei, dar cum să fie un eșec
tocmai moartea, draga de ea? Poate pentru unul,
pentru altul să fie un eșec, și acela, desigur temporar./ Dar pentru întreaga omenire?/ Ei!/ Chiar,
omenirea a fost creată pentru a eșua în moarte?/
Asta să fie condiția umană?/ Moartea e născută,
nu făcută?”
În sprijinul acestei filozofii extrapolate a
morții ca o stare de existență, dincolo de semantica și etimologia cuvântului, D.A.D inserează între
versurile, eseurile, aforismele, însemnările,
consemnările sale, notațiile predecesorilor atrași
de mirajul acestui subiect: «Să trăiești murind
înțelept, cum spune Angelus Silesius: „Mori înainte
să mori,/ pentru a nu muri atunci când trebuie să
mori”/(…)/ E bine ca omul să fie cât mai înțelept
înainte de/ momentul trecerii dincolo care nu trebuie să fie înțeles ca/ scop al vieții, ci ca Eliberare,
Eliberarea fiind/ „o stare de plenitudine
armonioasă apărată de eu și/ de nenumăratele
sale metastaze,/ o stare strălucitoare” (Jean
Biès).» („Introducere în epilog)
Întrebarea cognitivă, dacă există sau nu
viață după moarte?, care nu ne dă pace, atât nouă
cât și instanței lirice, de la materializarea eu-lui,
trecut prin cele trei stadii ale conștiinței: copilărie,
maturitate și înțelepciune − „Cât de inconștient se
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joacă eul în dimineața vieții, cât de trufaș se
plimbă el la amiază și cât de irascibil se târăște
când soarele coboară dealul. Ei, dar cât de apatic
se mișcă el în eternitatea morții!”(pag. 27) − și
până la subînțelegerea existenței, devine cheia
veșniciei, a eternității intrinseci a sufletului, în
cazul că ajungem să aflăm răspunsul: „Se întrebă
unul, altul, dacă există viață după moarte. Întrebarea e alta: dacă există moarte după moarte,
adică dacă există eternitate după momentul fatal.”
(pag.31)
Cel vizavi de care se raportează sau pe
care îl are în vedere Dumitru Augustin Doman în
căutarea înțelegerii esenței Morții, fie ea cea din
toate zilele trăite, fie ca proiecție a veșniciei,
aceasta fiind „singura scuză pe care-o invocăm
pentru viața cea-admitem! – trecătoare.” (pag. 21),
este sufletul. Pentru acesta autorul invocă „îngeri
cu aripi albastre” capabili să-l protejeze, într-un
anume fel, înaintea trecerii din fizic, în metafizic:
„În amurg, îngerul cel grăsuliu, trecea drumul de
munte cu sufletul meu sub aripă. Îl purta discret,
cum poartă un consilier mapa prețioasă a ministrului Metafizicii. Păzitorul meu grăsuliu, cu aripi albastre, urca pe costișă cu sufletul meu sub aripă”
(pag. 33).
Dincolo de ilarul imaginii pe care ne-o
sugerează, uneori, scrierile lui Dumitru Augustin
Doman, cititorul va percepe nota de tristețe, teamă
sau regret, ascunsă cu măiestrie în construcția
textului, în mesajul subsidiar: „Moartea ca un contrabas borțos. Un contrabas negru și borțos plimbând pe sus o coasă foarte ascuțită… Parcă vezi
coasa contrabasului retezând capete de cocostârci: Harșt! și Harșt! și Harșt!” (pag. 41)
Afirmația lui Senecca și anume că „noi
murim în fiecare zi, căci în fiecare zi se ia o parte
a vieţii; chiar când creştem, viaţa descreşte”, mă
duce cu gândul la faptul că nașterea este primul
pas spre cealaltă stare pe care o vom lua, fiecare
zi fiind alt pas spre acesta. Atunci este lesne de
înțeles de ce crede D. A. D că „drumul spre moarte
este ca drumul spre casă”, de fapt, întoarcerea la
starea inițială din care provenim anterior nașterii
ar fi un „acasă” destul de justificativ acestui concept, viața nefiind decât o călătorie, o trecere dintrun anotimp în altul, dintr-o vârstă în alta: „Mergi
printr-un peisaj de toamnă, cu dealul împădurit în
amestec de roșu, galben, maroniu, verde pal,
mergi spre moarte cum ai merge spre casă” (pag.
46) Unele dintre fragmentele din volumul „Moartea
de după moarte” sunt anecdotice, zeflemitoare,
știrbesc consistența, măreția morții, minimalizândo ori banalizând-o: „− Ce mai face Simion?/ − Se
străduiește, se canonește, se muncește să
moară./ − Sune-i s-o lase mai încet, îi va reuși
oricum!...” (pag. 62) Deși subiectul principal al
volumului de față este moartea, Dumitru Augustin
Doman pledează pentru viață, pentru fericire, pentru bucuria de a trăi, pentru iubire de oameni și de
tot ce este viu. Astfel, în fragmentele sale vom
regăsi nu doar prieteni și citate din scrierile acestora, exemplu: «Aurel Pantea, exersând conștiința
acută a morții: „Cade adânc în noi grăuntele
conștiinței morții,/ tu și eu suntem tare departe și
privim/ lanurile întinse și secerătorii,// în moartea
mare, crește desfrânarea,/ floarea prăduitoare.”»
(pag.30); « Adrian Alui Gheorghe zice că viața
este „o eternitate ratată”. Singura consolare a
viețuitorului e aceea că moartea va fi o eternitate
pe deplin reușită.» (pag. 93); dar și natura,
soarele, marea și locurile ei mirobolante pe care
ni le prezintă atât de liric și sentimental în eseurile
din capitolul „Despre viață și moarte de la marea
cea mare și neagră”; ca și apusul și răsăritul,
toamna și alte anotimpuri, legătura cu Dumnezeu,
întâmplări personale sau ale celor apropiați. Cum
este ușor de sesizat, un loc important în eseurile,
fragmentele, gândurile, notațiile scriitorului Dumitru Augustin Doman îl ocupă prietenii și legătura
strânsă cu aceștia, nu doar prin prisma literară,
dar mai ales prin idealurile și viziunile comune. Nu
întâmplător cartea se încheie cu poemul „Legături
periculoase” al scriitorului Adrian Alui Gheorghe,
care adună în versurile sale, ca la un priveghi,
parte dintre personajele pe care autorul le-a adus
în paginile cărții sale. Volumul „Moartea de după
moarte” devine, astfel, o enciclopedie de suflet
scrisă cu pasiune și emoție, într-un ton uneori grav
și meditativ, alteori amuzant sau ironic, care tocmai prin subiectul, de cele mai multe ori considerat
tabu, pe care D. A. D îl abordează de ani buni,
moartea, ne va da mult de gândit chiar și după ce
am închis, cu un ușor zâmbet pe buze, coperta.

Cărți de literatura pentru copii,
scrise de Irene Postolache
Mioara Bahna

Mihaela Meravei
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Considerată, de mulți, un
gen minor (și, din acest motiv,
poate, abordată de și mai mulți
veleitari), literatura pentru copii
este un domeniu care, de fapt,
presupune din partea autorului nu
doar talent, perfectă cunoaștere a
limbii, a psihologiei celor mici, dar
și responsabilitate, fiindcă impactul
unor scrieri de acest fel poate fi
uriaș, chiar dacă, la momentul
când se produce nici nu este observat. La condițiile amintite, se
mai pot adăuga, desigur, și altele,
între care atât un bagaj considerabil de cunoștințe din domeniul folclorului literar, cât și din cel al
preocupărilor actuale ale copiilor,
în special al celor legate de
tehnologie, drept care un astfel de
scriitor trebuie să fie capabil să
jongleze cu toate acestea, să le
dozeze în așa fel, încât textul ascultat și, mai apoi, citit, de copil, să
meargă într-adevăr în direcția împletirii eficiente a relaxării cu
educația, cu alte cuvinte, să realizeze vechiul și mereu actualul
deziderat, clasic, al îmbinării
plăcutului cu utilul, dar într-o
manieră subtilă, fără ca latura moralizatoare, sine qua non, să fie
explicită și, deci, respingătoare.
Ei bine, Irene Postolache a
descoperit această rețetă și o
aplică eficient, iar succesul cărților
sale, lansate în diverse locuri din
țară, este proba cea mai
concludentă! Cărțile ei de povești
vorbesc despre personaje din
lumea consacrată a basmului
(zmei, zmeoaice, balauri, împărați,
împărătese, prinți, prințese, zâne,
vrăjitoare etc.) și valorifică, pe larg,
fantasticul, ingredientul care dă,
mai ales, savoare poveștilor,
fiindcă îi invită, îi îndeamnă pe

copii să viseze, să se implice în
ceea ce află să dorească să
găsească ei înșiși soluții la
situațiile complicate, ba chiar să se
creadă personaje și, firește, să se
dezvolte.
Este vorba despre trei cărți
colorate, cu ilustrații adecvate,
atrăgătoare pentru puiul de om
aflat la început de drum, într-o
viață de-a lungul căreia, conștient
sau nu, va reitera multe dintre cele
aflate de la eroii din basme:
„Zmeoaica și mărgelele” (Editura
Junimea, Iași, 2016), „Hai să citim
prima poveste” (Editura Eikon,
București) și „Vreau să urc pe
munte!” (Libris Editorial, Brașov,
2019). Miza fiecăreia este
evidentă: să-l determine, în primul

rând, pe copil, să dorească obiectul carte pentru estetica sa, pentru
ca, ulterior, să-i descopere, mai
întâi alături de părinți, de bunici,
adevăratele comori pe care le ascunde. Autoarea, așa cum se
poate observa, îi are în vedere atât
pe copiii care încep să citească și,
concomitent, să facă primele
achiziții culturale, cât și pe cei care
deja pot să sesizeze, desigur, tot
îndrumați, farmecul lumilor
prezentate. Cartea destinată clasei pregătitoare (copiilor de 5-7
ani, cum se specifică încă de pe
copertă), îmbină textul povestirii –
construită din enunțuri simple,
clare, corecte – cu sarcini didactice legate de acesta, de la
răspuns la întrebări pe baza textului, la desenat, făcând conexiuni
între ceea ce se află în poveste și
viața reală, respectiv familia
copilului: „Colorează frunzele care
conțin litera I”, „Cum o cheamă pe
fetiță?”, „Tu cine ești?”, „Ce vrea
pisica?”, „Desenează o persoană
din familia ta”, „Ce literă lipsește
din fiecare cuvânt” etc., dar sunt
formulați și itemi cu un grad de dificultate mai mare, din categoria
„adevărat sau fals”. Mai mult,
cartea îi dă copilului posibilitatea
de co-participare la evaluare:
„Felicitări! Acum pot să-ți spun un
secret: ai câștigat marele premiu!
Ai învățat să citești! Bravooo!”
Bonusul, în ton cu epoca, nu
lipsește: pe coperta a patra,
proaspătul „absolvent” poate să se
adauge el însuși colegilor cu tocă
de acolo: „Desenează-te cu o
coroniță pe cap!”
Cât privește „Zmeoaica și
mărgelele”, cartea cuprinde zece
povești, în care universul creat de
autoare este structurat conform
stereotipiei basmului, identificate
de Vladimir Propp, în a sa „Morfologie a basmului”, la acțiuni
luând parte personaje culese dintre noi, cu nume obișnuite (Ștefan,
Măriuca, Teodora, Luca…), dar și
cu altele, fantastice, fără a fi însă
neapărat ipostazieri ale răului,
cum este, de pildă, Baluz, balaurul
zburător care a „aterizat greșit”, în
curtea palatului împărătesc, al
tatălui Sofiei, și și-a „ciufulit aripile”, dar și-a găsit o prietenă mică,
de nădejde, pentru totdeauna.
Metamorfoze, contaminări
ale unor motive cunoscute din
basmele populare sunt aspecte pe
care, de asemenea, le aduce în
cărțile ei Irene Postolache,
punându-le în slujba aceleiași
teme a speciei literare pe care o
ilustrează, cea a luptei dintre Bine
și Rău, care se încheie mereu cu
victoria forțelor celui dintâi.
Următoarea carte, „Vreau
să urc pe munte!”, abordează basmul animalier.
Este vorba de o lume plină
de
energie,
personificată,
umanizată, ai cărei eroi –
„iepurașul Tip”, „frații lui, Tan și
Tuc”, „căprioara Mioara”…–
vorbesc necontenit, descoperă
lumea în care trăiesc, dar sunt
mereu grijulii să nu iasă din cuvântul părinților: „mama ne-a învățat
că…”
Sunt, așadar, cărți educative, dar și relaxante, atrăgătoare
și, cu siguranță, Irene Postolache
le face, prin ele, copiilor niște
daruri autentice, care aduc o
contribuție reală, serioasă la
zestrea literaturii actuale pentru
copii.
revistă de cultură
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„Pe ape se tot duce ulciorul
închis bine,
căci aerul ce-l umple deasupra
îl menţine.
De vântul pustiirii lăuntrul de
ţi-e plin,
pe faţa apei lumii, tihnit pluti-vei
lin.
De-ar fi ca-ntreaga lume s-o ai
în stăpânire,
vezi inima ţi-ar spune că n-are
preţuire.
Tu inima ţi-o-nchide, pecetluind-o bine,
şi umple-o doar cu boarea
cunoaşterii divine”.

acestor admirabili iconari“.
Vă mulțumesc cu cea mai netrecătoare
RADU CÂRNECI recunoștință pentru amabilitatea de a scrie(4)
despre Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula.
ȘI CONFRAŢII
În caz că vă interesează, eu aș putea
trimite pentru Ateneu un articol(5) despre Arta
SĂI icoanelor pe sticlă din Maierii Albei-Iulii,
reprezentată de strălucite țărănci în secolul trecut. Ziua săpau și secerau, iar seara pictau cu
un talent extraordinar. Renumele lor a ajuns
până departe.
Vă aștept cu mare drag pe la mine și,
deși icoanele de la Nicula sunt azi extrem de
rare și de căutate, nu veți pleca cu inima goală.
Biografia poetului, eseistului,
Mă aflu la Gherla sâmbătă, duminică și
traducătorului și memorialistului Radu luni în fiecare săptămână, restul timpului fiind
Cârneci (1928–2017) continuă să la Târgu-Mureș, unde am catedra.
surprindă prin știrile, documentele și
Vă veți simți cât se poate de bine în
informațiile pe care ni le oferă, cu această vizită, rămânând, totodată, entuziasatâta generozitate, istoria literară și mat de icoanele de la Mănăstirea Nicula, decercetările aferente acesteia.
spre care am scris și în Almanahul literar pe
În calitate de redactor-șef al re- 1970.
vistei Ateneu, în răstimpul 1964–1972,
Cu cea mai aleasă stimă și mulțumiri,
poetul Radu Cârneci a fost de o punctualitate occidentală și de o amabiliIon Apostol Popescu
tate
rar
întâlnită
în
lumea
scriitoricească de la noi.
Manifesta o vie și profundă curi*
ozitate pentru orice debutant, iar acolo
Gherla, 21 aprilie 1973
unde intuia talent și valoare estetică
căuta să le promoveze și să le impună
Mult stimate domnule Radu Cârneci,
prin intermediul revistei Ateneu.
Poetul Radu Cârneci a fost unul
Vă rog cu o stimă cât toți gorunii lumii
dintre cei mai pasionați și consecvenți de robustă să mă scuzați că vă deranjez cu o
cititori de poezie și nu numai, a stimu- nouă epistolie.
lat energiile creatoare și s-a bucurat
Noi vă pomenim deseori cu drag și am
când cei pe care a mizat au și confir- fi nespus de fericiți să faceți un popas mai înmat.
delungat în mijlocul nostru. Zice domnița
Epistolele primite de la poetul și Măriuca, veselă ca zilele Sfintelor Paști, că vfolcloristul Ion Apostol Popescu ar trage un frumos cântec de pahar dacă ați
(1920–1984) se constituie, în timp, în purcede spre noi.
Și iarăși vin cu rugarea caldă ca înflorirea caișilor să mă păsuiți, pentru că în urma
repetatelor vizite ale meșterului și soției sale,
de la Nicula, vă scriu să îi trimiteți vrea 400500 de lei, având nevoie urgentă, venind Sfintele Paști.
El v-a făcut lucruri frumoase și vă
așteaptă să alegeți. A băgat bani, în schimb, în
culori și glajă(6). Vă scriu cu inimsa cât o
mărgea, însă a fost și azi dimineață pe la noi.
Puteți trimite banii, dacă e posibil, fie pe
adresa noastră, fie pe a lui – Gheorghe Feur,
satul Nicula, județul Cluj. I-am promis că am
să vă scriu.
Vă dorim cu toate ferestrele inimii deschise.
Cu drag,
Ion Apostol Popescu

Note
• Originalele acestor epistole, inedite, se
află în biblioteca poetului Radu Cârneci din
București.
1. Radu Cârneci ~ Grădina în formă de
vis. București, Editura Cartea Românească,
1970, 114 pagini.
2. Lamură ~ partea cea mai bună, mai
curată și mai aleasă dintr-un lucru.
3. Rafael Alberti (1902–1999), poet și
dramaturg
spaniol. A tradus din Eminescu și
*
Arghezi.
4. Radu Cârneci ~ Ion Apostol
Gherla, 24 februarie 1970
Popescu ~ Arta icoanelor pe sticlă de la
Nicula. Cu un cuvânt înainte de A.E. Baconsky
Mult stimate domnule Cârneci, în Ateneu, 7, nr. 4, aprilie 1970, p. 4.
5. Ion Apostol Popescu ~ Frumos și
Am primit cu o deosebită bucurie frumo- plenitudine în Ateneu, 9, nr. 9, septembrie
sul d[umnea]voastră volum(1) de poezii, în 1972, p. 9.
care și-au găsit expresie proprie adâncile fân6. Glajă ~ sticlă.
tâni ale sufletului, și pentru care vă trimit alesele mele omagii, cât și scrisoarea.
De altfel, v-am urmărit de cele mai multe
ori lamura(2) de frumusețe a interiorului și
aștept cu mult drag să ne cunoaștem la un
pahar de voie bună în cuibul meu de pe Someș
și numai la câțiva kilometri de vatra Niculei,
unde a înflorit o artă atât de originală și de
celebră pe plan mondial, încât Rafael
Alberti(3), făcându-mi o vizită, spunea că „cinci
continente s-ar mândri cu mâinile de aur ale
mărturii elocvente privitoare la o colaborare din cele mai emoționante dintre doi creatori de imagini poetice.
Precizările și informațiile pe care
ni le furnizează cele două epistole
contribuie la o bună cunoaștere a
relațiilor literare și culturale existente
între cei doi creatori de metafore și noi
sensuri ale unor cuvinte și sintagme.

Ion Brad și Radu Cârneci

O vastă literatură scrisă în
proză (de natură ficţională,
anecdotică şi moralizatoare) a înflorit,
în cadrul culturii persane, dar aceasta
este „umbrită” de poezie atât din
punct de vedere al calităţii, cât şi al
cantităţii. De fapt, poezia este arta
prin excelenţă a Persiei şi o realizare
culturală deosebită. În ciuda
realizărilor lor considerabile în pictură,
ceramică, textile şi arhitectură, se
pare că în nici un alt domeniu nu au
reuşit perşii să atingă acelaşi grad de
excelenţă. Întrucât sfera celorlalte
arte a rămas limitată, poezia s-a
transformat într-un vehicul pentru cele
mai rafinate gânduri şi cele mai profunde sentimente. Poezia este, deci,
modul (contemplativ şi pasionat) de
exprimare al sufletului persan, reflectând, pe deplin, viziunea şi experienţa
vieţii persane. Poeţii şi scriitorii persani se dovedesc a fi maeştri ai aforismelor, ai formulărilor convingătoare şi
chiar ai anecdotelor ilustrative.
Principala temă a poeziei
arabe a fost dragostea (descrisă, adesea, fără preocupări sau limitări
moraliste). De regulă, poetul se bucura de un statut privilegiat, având
parte de mare respect şi popularitate.
Totuşi, odată cu instaurarea Islamului,
viaţa pe care o impunea acesta era
incompatibilă cu conţinutul poeziei
arabe a vremii. Prin urmare, Coranul
prezintă poezia ca lipsită de valoare.
Probabil, un alt considerent pentru ostilitatea faţă de poezie a Islamului a
fost popularitatea poeţilor. Deoarece
poeţii aveau o poziţie înaltă în societate, cuvintele lor puteau fi decisive.
Din acest motiv, poetul începe să fie
privit ca un „necredincios”. Totuşi, în
cadrul sufismului, poezia a înflorit întro manieră aparte. Arta sufismului
(poezia, în acest caz) are un
pronunţat rol ancilar, servind ca vehicul pentru ideile filosofico-religioase
specifice doctrinei.
Dintre simbolurile cel mai des
întâlnite în poezia persană, amintim:
drumul şi drumeţul, focul, fluturele,
vinul, cupa, trandafirul şi privighetoarea. Se remarcă, în numeroase contexte, prezenţa unei
perechi de simboluri care devin
jumătăți de nedespărţit ale aceleiaşi
imagini simbolice. Spre exemplu, nu
va putea fi înţeleasă simbolistica privighetorii în poezia persană fără a o raporta permanent la cea a trandafirului.
Dragostea dintre privighetoare şi
trandafir alcătuieşte deci o imagine
simbolică complexă a cărei interpretare
e
condiţionată
de
interacţiunea celor două simboluri. De
asemenea,
în
poemele
persane,există o strânsă legătură
între simbolistica focului şi cea a vinului; uneori cei doi semnificanţi având
chiar acelaşi semnificat.
Având în vedere dificultatea de
înţelegere a principiilor sufismului,
această mişcare spirituală a fost
destul de controversată de-a lungul
vremii. Unul din motivele centrale ale
acestei
controverse
a
fost
îndepărtarea (la nivelul unor probleme
de formă a) sufismului de teologia
islamică ortodoxă. De pildă, sufismul
caută sensurile profunde ale Coranului și nu îl interpretează literal (aşa
cum face fundamentalismul islamic).
revistă de atitudine

Prin urmare, de multe ori, sufismul a
fost privit cu o dezaprobare mai mult
sau mai puţin făţişă. Cu toate acestea, oricine a avut răbdarea de a
înţelege această doctrină (în propriul
ei context cultural) a fost cucerit de
sufism. Deschiderea spre a aprofunda studiul simbolurilor şi ideilor sufismului (în aparenţă, contradictorii cu
anumite principii morale) are ca rezultat descoperirea unei minunate fuziuni
între poezie, filozofie şi mistică. Se
cunoaşte faptul că există mai multe
etimologii ale cuvântului „sufism”. Una
dintre aceste etimologii a cuvântului
sufi este suf (lână) care constituia materialul principal folosit de sufiţi în
confecţionarea mantiilor albe specifice acestei tradiţii. O altă etimologie
leagă cuvântul de termenul arab sâfa,
sâfwa (puritate), în timp ce alţii
vorbesc despre cuvântul grecesc
sophos, sophia (înţelepciune) de la
care ar deriva. În orice caz, sufismul
a existat cu mult înainte de a fi desemnat printr-un anumit nume,
reprezentând un mod de viaţă având
la bază apropierea faţă de Dumnezeu
prin cunoaştere mistică, iubire şi
asceză.
Este binecunoscut faptul că sufismul cunoaşte trei căi prin care individul aspiră către Dumnezeu: calea
cunoaşterii (al-ma’rifah), calea iubirii
(al-mahabbah) şi calea fricii (alkhawf). Din această perspectivă,
cunoaşterea e obţinută atât prin iubire, cât şi prin supunere umilă (sau
„frică”) în faţa divinului şi, astfel, cele
trei converg într-un singur punct, devenind un tot unitar. Ahmad ibn al-Arif
spunea despre iubire (al-mahabbah)
că este: „începutul căilor extincţiei”
(fana). De asemenea, în contextul poemelor sufi, cunoaşterea nu implică,
în niciun fel, o afirmare a mentalului
în detrimentul atitudinii afective.
Aşadar, dintre temele fundamentale ale poemelor persane, cel
mai des amintite sunt iubirea şi
cunoaşterea. Textele misticilor au exprimat întotdeauna faptul că singura
modalitate de a-l cunoaşte pe Dumnezeu este iubirea. E de la sine
înţeles faptul că, din punct de vedere
„calitativ”, dragostea misticilor pentru
divinitate se diferenţiază categoric de
sentimentul profan al iubirii. Totuşi,
pentru poeţii persani, iubirea terestră
reprezintă o treaptă necesară a
dezvoltării acestui sentiment pe o
octavă superioară. Aşadar, iubirea
profană poate constitui punctul de plecare pentru a manifesta o iubire
sacră.
Din perspectiva sufismului,
poezia nu poate fi separată de iubire,
iar iubirea nu poate fi separată de
cunoaştere. În ceea ce priveşte acest
timp de cunoaştere, „organul” cognitiv
este inima (qalb). Jalaluddin Rumi a
subliniat acest aspect prin versurile
poemului „Ulciorul inimii”:

Inscripții băcăuane

Nicolae Scurtu

Andrei Victor
Cojocaru

Introducere în poezia persană tradiţională (2)
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SCRIITORI DIN FILIALA BACĂU A U.S.R.
graţie în fulgerarea unor metafore memorabile”

VIRG
IL

PANA
IT

(Laurenţiu Ulici)

Focşăneanul Virgil Panait (n.
1956) a debutat în literatură în anul de
graţie 1989, cu volumul Ora de poesie, la
vechea editură „Litera”. Au urmat cărţile:
Deposedarea de timp (apărută şi în ediţie
bilingvă româno-franceză, - versuri; Poemul precum actul sexual; Durereainstrucţiuni de folosire; Arhitectura
cenuşii (versuri-ediţie bibliofilă), Un volum
de publicistică: Scrisori pierdute şi unul
de pagini de jurnal; Riscul de a fi martor,
alături de o însolită apariţie: De ce avem
dreptul să-l dăm în judecată pe Dumnezeu (cugetări, însemnări polemice,
cugetări smintite...) completează o
interesantă fişă de creaţie.
*
„Ca factură, poeziile lui Virgil
Panait sunt scurte, concise şi metaforice
Hotărât lucru, Virgil Panait e un poet
adevărat, al cărui nume trebuie reţinut”
(Nicolae Manolescu)

EMIL NI
CULESC
U

„Poemele lui Virgil Panait: colecţie
de top - cadre lirice, aparent realizate În
creion textualist, spirituale şi romanţioase
în egală măsură, naturale şi afectate,
grave şi ludice, bătăioase şi ironice,
adunând contrariile şi dizolvându-le cu

Emil
Niculescu
(n.
26.09.1953, Berca, jud. Buzău),
absolvent al Facultăţii de istorie,
Universitatea, „Spiru Haret”, poet
eseist, critic literar.
Volume publicate: Provincia Felix, versuri, 1993; Tot
despre Caragiale, eseu, 1995;
Birja cu crai, versuri, 1996;
Agonoctonul, eseu, 2004; Zona
Zoster, versuri, 2009.
*

„Virgil Panait, un cugetător cu pigment ironic, înţelepţit de relele vieţii /…/
Textualist pe vremuri, dar însângerat de
metafore, V. Panait a beneficiat prin ORA
DE POESIE (1989) de o primire
sărbătorească. Jucăuş, exploatând fondul
sentimental prin expediţii ironice şi exerciţii
autoironice, el dovedeşte (nu doar în
acidele comentarii pe marginea scrisorilor
pierdute) inteligenţă şi polemism”
(Adrian Dinu Rachieru)
*
• fiecare femeie poartă-n ea o mare
imensă tulbure sălbatecă şi rea
fiecare femeie e-o cupă cu vin-pelin
sfărmată în inima ta în inima mea
da fiecare femeie poartă-n ea o mare
în care ne-înecăm uşor fără să ştim
şi ca şi vinul fiecare femeie
este-o sărbătoare
din care în vecii vecilor nu mai ieşim
*
• Femeie, sânii tăi de piatră
două cupe cu vin botezat plâns
de Dumnezeu
doamnă, sânii tăi cei goi
doar asta fac trădează puritatea
deşertului dintre noi
şi chiar dacă pleci chiar dacă rămâi
femeie şi doamnă cu umerii goi
sânii tăi tot asta vor face
vor trăda mai departe puritatea
deşertului dintre noi!
*
• Dacă tot s-a inventat centura
De castitate pentru câini, pe când
Oare, centura de castitate pentru
Prostie şi idioţenie?

cu toţii purtăm o mască ce ne minte
şi taci doamnă căci ce-i tăcerea
dacă nu un poem scris cu cele mai
frumoase cuvinte
sărută-mă sărută-mă şi taci
de-atâta tăcere să devenim amândoi
două şoapte
sărută-mă până când luna ne va da
cu sărut cu tot afară din noapte

*
• „Numai proştii şi morţii nu-şi
schimbă părerea” (James Russel
Lowel). Lasă, că nici Dumnezeu
Nu-şi schimbă părerea despre noi.
*
Oare de ce femeilor blonde le
Stă foarte bine îmbrăcate în doliu?
Brunetele sunt parcă mai fade, mai
Speriate mai nefireşti. Mai urâte chiar...
*
• Deseori îmi vine să-mi cert
memoria pentru că îmi aduce
aminte de toate prostiile şi
neghiobiile de care n-aş fi vrut
să mai aud niciodată.

*
• un singur şi înălţator merit mai are
şi el
poetul sărmanu’ cu trupul mizeria
şi urletul lui de unică folosinţă
un singur dar nepreţuit merit
acela de-a putea avea defecte
şi disperări
cât mai multe defecte şi disperări

*
• ceea ce vezi în mine şi te minte
ceea ce vezi în mine şi te minte
atâta e şi fi-va-n veci atât
un cosmos de disperare şi cuvinte
*
• ades îmi spui că pentru tine
eu sunt totul lumină şi durere
dar eu ştiu ehei că minţi nebuno
viscolul ce bate e-un semn o părere
eu nu-s nimic din tot ce-ndrugi
degeaba-mbrăţişările-ţi sunt sfinte
eu nu-s decât ceea ce sunt
pustiul şi textul adică dintre cuvinte
*
• sărută-mă sărută-mă şi taci

lumină vineţie
Şi-o ploaie ca o mostră
pentru urologie.
Cu-o pană de cocor
aş consemna rezultate
Doctorii îşi iau vira, cârd,
spre străinătate
Rămânem Într-o vastă sală
(Gheorghe Istrate)
de aşteptare,
Înfriguraţi: urmează vizitele
polare.
„Ironia - ades cu note sarcastice banalul, asocierile surprinzătoare de
referinţe livreşti cu experienţa mundană
Vestitorul
contemporană (...) sunt disciplinate în
cadenţă clasică în care rima pare a-şi fi
redobândit demnitatea euforică de
Pe-aici, acum o clipă, a trecut,
odinioară trimiţându- ne la Eminescu.
Ologul, olăcarul surdo-mut,
luate
(Theodor Codreanu) Cu-atâtea ştiri,
dintr-un sorb,
De-un martor ocular bătrân
şi orb:
„Este în schimb un segment de „De intră marţienii în război,
viaţă al unui Bacovia- redivivus într-un Ne ia sub arme, dracu, şi pe noi!”
spaţiu doar aparent asemănător, căci
într-un alt timp şi cu o altă rezervă de
energie spirituală fără precedent.Vidul
Hronic
care emană „a luat aer”, explodând, pur
şi simplu jerbe de metafore, sau din
„ţinuta” în sine, a unui orgolios introvertit Spre-a căuta cu râvnă,
şi „rece” până la ci-nism.
genus loci,
Se-nşiră, cu lanterna, dobitocii.
(Ion Murgeanu)
Calmul valorilor, aicea, nu e
Decât, la capul morţilor, căţuie.
Nimic de scris, de nu crezi, vino,
Să sugi din unghii Pietro Aretino.

*
• În faţa iubirii poetul astfel vine ca la
un congres al spinilor travestiţi în
trandafiri uneori ca la o şedinţă de
terapie a trădării
dar cel mai exact în faţa iubirii poetul
astfel vine ca la un atelier de
recondiţionat îngeri
*
• aici departe (Magdala? Eleusus?)
un tropot adânc de cai
e lacrima ta
(o instanţă a efectului de gheaţă
interioară)

*
• iubita mea cu şoldul trist
iubita mea cu şoldul trist
de fapt eu nu eu nu exist
de fapt eu nu eu nu exist

lui E. N. cultivă un livresc rafinat, prin
draperiile căruia transpare ironia lucidamară, dimoviană. Poetul animă un
univers uzat şi putred, viciat peste
măsură,
pe
culoarele
căruia
gesticulează absurd, ca-n nevrozele bacoviene.”

„E. N face parte din stirpea celor
rari, din tagma poeţilor nocturni din evanFişă de temperatură
taiul amurgic mathein.
De o artificialitate savantă şi o
seducătoare arhitectură barocă, poeziile Sfârşit târziu de toamnă:
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*
• „Nu există femei fidele, ci doar
femei nesolicitate (Woody Alen)
Se înţelege de la sine că soţiile
Nostre nici nu intră în discuţie.

*
• privesc pe ecranul
ferestrei pe drum trece poesia c-o
sacoşă de plastic, în mână din care
atârnă trupul poetului
însângerat de metafore
*
• un imperiu de cenuşă
sunt un imperiu
de cenuşă eşti
şi-ntre noi piatra de hotar vântul

E ora
E ora cea incertă, când cad la concordat
Îngerul de serviciu şi demonul privat.
Viaţa ca vis, virând cu viteză spre coşmar,
Te bântuie, amice, din ce în ce mai rar
Ce n-ai făcut - obolul în grabă îngropat Se supără pe tine ca un căţel lăsat
In frig şi ploaie, toamna, după ce, amăgit,
Crezuse în stăpânu-i total şi infinit
Acum, doar, mai scânceşte şi ţi-ar aduce lesa,
De care trăgea tare, să vă schimbaţi adresa
Şi să plecaţi, cât încă nu sunteţi în pericol
De a cădea-n crevase de un adânc ridicol..
E ora cea incertă - aripă-n gheară-au dat
Îngerul de serviciu şi demonul privat
Şi poţi privi-n oglindă, nu pe Dorian Gray,
Ci miei mâncând la lupi şi, aceşti,
din palmă, mei.

Şerpaş

Lui Gheorghe Ene

La gară, la „Motanul negru”, vreo câţiva ani,
El singur cu paharul, precum vechii şamani
Bolborosea, probabil, poemul genial
Uitând ora şi veacul, contextu,-n general.
Şerpaş pe coasta dură, de gheaţă din cuvinte,
Experimentalistul ne-a luat-o înainte
Şi-ncearcă,-ntr-un pariu ce şi l-a făcut cu sine,
Acolo unde nu sunt tristeţuri şi suspine,
Să-nveţe heruvimii, fără vreun beneficiu,
Metoda textuală ca joc şi artificiu.
revistă de cultură
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INANALIZABILUL CULIŢĂ IOAN UŞURELU la 75 de ani!
Bârgău, Florentin Popescu, Ilie Zanfir,
Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoicu,
Emilian Marcu, Viorel Dinescu, Ioan
Prăjişteanu, Gheorghe Istrate, Ana-Maria
Cornilă-Norocea, Costel Pricopie, Theodor
Codreanu, Nicolae Dorel Trifu, Vasile Ianculescu, Miron Ţic, Ioan Toderiţă, Ionel
Olaru, Vasile Larco,
Corneliu
State,
George Pătrăş-canu,
Constantin Toma,
Ion Tătaru, Virgil
Ursu Munceleanu.
În prietenie,
să fie aşa cum
susţinea Anaxagoras: orice spirit este
de aceeaşi natură, şi
cel mare şi cel
mic...? Deci nu „o
prietenie
de
...altădată”/
„mirabilă” – cum o
caracterizează
RUSEASCĂ, UNA BULGĂREASCĂ ŞI Adrian Dinu Rachieru, pe cea dintre EmiUNA SÂRBEASCĂ. NICIUNA ROMÂ- nescu şi Creangă - cultivă C. I. Uşurelu.
NEASCĂ…”. Mă întreb câţi dintre scriitorii, Parcă ar mai fi Ceva, azi, ca „altădată”?!
intelectualii, teologii, politicienii români („de Să trădeze oare mitul prieteniei, la autorul
pretutindeni” şi de niciunde!) sunt Scriitorilor contemporani din Vrancea şi a
preocupaţi că nu avem un reprezentant în Conacului dintre vii, „fizionomia omului culSfânta Comunitate (CHINOTITA) – con- tural” (Ana-Maria Cornilă-Norocea) născut
ducerea legislativă – şi Sfânta Epistasă cu nostalgia totalităţii sau a copilăriei pier(conducerea executivă), în capitala Atho- dute? Născut şi crescut cu iluzia că ar
sului, Kareia? Ca şi Duiliu Zamfirescu, cel putea recupera timpii trecuţi, „unicul origidin „Neamul Comăneştenilor”, Culiţă Ioan nar”, - cum ar fi spus fascinat de nostalgia
Uşurelu, un etalon de vitalitate (H. Bloom), unităţii, autorul lui Aşa grăit-a Zarathustra
răspândeşte când are ocazia – dacă nu – scriitorul focşănean alege soluţia regreare îşi creează! – ideea utopică a salvării siunii. Pare copleşit de nostalgii! Nu ar
neamului prin vechea rasă a boierilor au- părăsi Odobeştiul (pe care nu l-am văzut
tohtoni (în primul rând, „boierii minţii”) şi în
ortodoxismul îmbrăţişat cândva de Lucian
Blaga, Nichifor Crainic, Mircea Eliade,
Cezar Petrescu, Vasile Voiculescu etc.
Ivit în context postcomunist, autorul
unor romane cunoscute (Suplinitorii,
Cerşetori în loden, Jurnalul unui singuratic), dar şi a unor volume de eseuri (Multum in parvo - Mic tratat despre
perfecţiune, Generaţii-Dialoguri necesare)
are voluptăţi cărturăreşti (nu i-am văzut
biblioteca, dar cu siguranţă este borgesiană!), deşi iubeşte boema şi vinul motiv preferat în lirica lui Omar Khayyam
- care dezleagă, se ştie, limba, duhul şi
voinţa de iubire/ putere. Când este singur,
singur-singurel, eliberat de iubirea copiilor:
Laura, Lucian, dar şi de tirania dragostei
pentru Andru, Daizu Ioan, Petru și Sara,
nepoţii, scriitorul, ca orice „fiinţă
metafizică”, îi place să hoinărească prin până în prezent…) nici dacă l-ai exila în
„lumile gândului”, încercând să fugă de Athos… Dacă totuşi s-ar întâmpla, ar face
„răul de lume”, să se/ne scape de suita de acolo o mănăstire – pe banii lui -, loc de
prejudecăţi, angoase, frustrări, dileme pomenire şi de românire şi s-ar împrieteni
identitare, false conflicte etc. ce întreţin cu toţi călugării pe care nu-i mai vede nicomplexele de inferioritate/ superioritate meni – în afara lui Dumnezeu – ce
ale unei culturi care suportă istorie, de ”lucrează” pentru ortodoxismul, era să zic
când se ştie. Mă pune Necuratul, pro- românesc!
Din întâmplare, mai am un prieten
babil, să citesc „SALUTUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA care cultivă din spirit aristocratic, noocratic
BACĂU, DIN „SEPTUAGENARIA”/ 2014, şi teocratic, prietenia. Este vorba de auunde aflu că „bunul şi talentatul nostru” C. torul volumului Cântec de prieten, Dan
I. U. are „darul prieteniei fără de care nu Sandu, autoexilatul în Berzunţii ce poartă,
ar mai avea atâta bunătate şi omenie”! ca şi Odobeştii lui Culiţă, pecetea timpului
Aşa-i, depun mărturie! Are 1001 de pri- originar, dar nu-l salvează, cum nu-l
eteni, „din Zona Vrancei, dar şi din plan salvează nici pe Uşurelu, de căderea în
naţional!” – citat din acelaşi „Salut…” lume! Pentru D. S. „prietenul” este o „istoBănuiesc, spre bucuria Doamnei Zenovia rie ieroglifică” ce topeşte nu doar
Uşurelu, soţia, o Penelopă modernă, o configuraţii tragico-absurde ale destinului,
rara avis de care au norocul doar bărbaţii ci şi o simfonie neterminată a unui om aflat
ce au găsit undeva arcul lui Ulyse! Merită în „război” cu sisteme politice tiranice, dar
(intelectualii rafinaţi ştiu de ce!) să şi cu sine însuşi. Era gata-gata să-l uit pe
menţionez numele acelora dintre prietenii C. I. U., un iubitor al ideii numite Simion
– în afara Comitetului de Conducere al Fil- Mehedinţi, simbol al intelectualului aflat
ialei Bacău; mă puteţi contrazice: totul tre- astăzi pe cale de dispariţie,: „care a scris
buie condus!? – care l-au tomografiat pe în multe domenii printre care şi acela al reredactorul-şef al Salonului Literar, în am- ligiei. A făcut efortul cu scop educativ. A
intita „Septuagenaria”/ 2014: Nicolae Bre- avut în vedere copiii, care trebuie să
ban, Calistrat Costin, Mariana Pândaru citească Evanghelia. Iată şi două titluri:
Nu m-aş fi încumetat să încep cu o
judecată aşa de tranşantă dacă nu aş fi
descoperit un interviu al mentorului revistei
„SALONUL LITERAR”, acordat teologului
şi filologului Ionel OLARU, cu un titlu revelator: „ATHOSUL ESTE FORMAT DIN 20
DE MĂNĂSTIRI: 17 GRECEŞTI, UNA

revistă de atitudine

„Explicaţia Evangheliilor potrivit cu programa şcolară” sau „Învăţături din
Evanghelie pentru clasa a doua
secundară”. Sigur că savantul are şi unele
exagerări: pune pe Zamolxe pe acelaşi
plan cu Iisus. În schimb, are o frază care
ar trebui scrisă pe toţi pereţii şcolilor şi bisericilor: „UN OM, CA ŞI UN POPOR,
ATÂTA PREŢUIEŞTE CÂT A ÎNŢELES
DIN EVANGHELIE”. Acesta este Culiţă
Ioan Uşurelu! Este scriitorul ferm convins
că impasul moral, gnoseologic şi spiritual
al timpului istoric pe care-l trăim ar putea
fi învins dacă am putea înţelege Evangheliile! Opera cea mai importantă pentru posteritate a autorului Convorbirilor esenţiale
este (şi va fi) Revista de Literatură şi Atitudine a Fundaţiei Social-Culturale
„Mioriţa”- Vrancea, „Salonul Literar” – în
2019, Anul XXII, Nr. 99, 100… De ce va
fi? Pentru că îi revelă simultan şi etern, cititorului, atât spiritul veacului, cât şi
rădăcinile libertăţii scriitorului vrâncean, organizatorul, printre alte activităţi, al unui
celebru FESTIVAL INTERNAŢIONAL DE
CREAŢIE „VRANCEA LITERARĂ” (ajuns
la EDIŢIA A VI-A în 2018).
Reconfigurând Odobeştiul pe harta
poetică şi spirituală a României, C. I. U. îi
revelă implicit aristocraţia (teocraţia şi
noocraţia) ca modus vivendi. Nu
aristocraţia banului, cea care dictează
astăzi, pretutindeni (dar, când nu a
dictat?), nici aristocraţia din naştere şi de
rang (importantă, dar nu veşnică), ci
aristocraţia spiritului, singura care asigură
victoria în postumitate. Spiritul sfânt şi
negrăit al locului trăit poetic de vrâncenii
din Odobeşti, în acord cu statornicia şi
eternitatea sufletului. Acesta este primul
merit al „Salonului… Salvează din „uriaşa
roat-a vremei”, pierderea sufletului, în spiritul interogaţiei consemnate de Marcus în
Novum Testamentum (8,36): „Ce-i
foloseşte omului să câştige lumea
întreagă, dacă-şi pierde sufletul?”
Cum să nu-l invidiezi pe Culiţă Ioan
Uşurelu, mai ales dacă-ţi este prieten?!

Adică o carte de învăţătură! Aşa se explică
de ce toţi scriitorii sunt prietenii mei! Am ce
învăţa de la ei. Un profesor trebuie să
înveţe toată viaţa. Nu au de ce mă invidia,
aşa cum se întâmplă în balada Mioriţa, nu
în Fundaţia… . Se înţelege: nu am oi „mai
multe şi câini mai bărbaţi”, încât eu nu am
duşmani – nici Ion Fercu, nici Ion Dinvale
nu mă cred! – decât, poate, printre cititorii
mei, care sunt foarte, foarte, foarte puţini!
Cel mai redutabil duşman îmi sunt eu însumi! Nu mă (re)citesc. Acesta ar putea fi
modul ideal de a consfinţi căderea în lume
a unui critic! Dacă aş putea să mă numesc
aşa, fără să rescriu o Istorie a Literaturii?
Rămâne întrebarea: este scriitorul
C. I. U., un spirit apollinic, un spirit
dionysiac sau un spirit (ră)sucit în jurul ideii
convergenţei de adâncime cu o posibilă
schimbare la faţă a României, prin
literatură/arte şi reapropierea de Dumnezeu? Adică, printr-o „cultură luptătoare”,
cum recomanda contemporanilor şi
urmaşilor săi, Nicolae Iorga. Dacă avem
în vedere problematica Salonului literar, şi
Opera neterminată încă, a Maestrului, aşa
s-ar părea… Domnule profesor Culiță Ioan
UȘURELU, aceeaşi voinţă de a rămâne
omul de basm pe care-l ştim! Polivalent,
proteic, providenţial, prietenos, perseverent, liber etc. Adică, inanalizabil!
La Mulţi Ani!

Petre Isachi

CULIŢĂ IOAN UŞURELU
-Născut pe 5 octombrie 1944 în comuna Movilița-Panciu;
Urmează Liceul ”Ioan Slavici” din Panciu, apoi Facultatea de Filologie a Universității „Al.I.Cuza” din Iași, secția Română-franceză;
-Profesor de Limba şi literatura română la Colegiul „Unirea”Focşani, Liceul „Emil Botta” -Adjud, Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu”-Focşani , Grupul Şcolar Odobeşti; -Preşedinte fondator al Fundaţiei Social-Culturale „Mioriţa” din 1994;-Preşedinte al
Ligii Scriitorilor din Vrancea (din 2011);-Membru al Asociaţiei Scriitorilor de Expresie Latină din Roma;-Membru al Uniunii Scriitorilor
din România; Redactor şef al revistei „SALONUL LITERAR” din
2001 şi în prezent;-Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Bacău, pentru Eseu(2010); Premiul Uniunii Scriitorilor din România
pentru Istorie literară (2013); Premiul ”Cartea anului 2016” pentru
”Vrancea literară-Antologia Scriitorilor Vrânceni”(vol. I) la Festivalul
”Avangarda XXII”-Bacău-2017.
CĂRŢI PUBLICATE: -„PROFESORII (SUPLININD AU
DOBÂNDIT)- Editura „Protransilvania”, 1997-roman;- „CERŞETORI
ÎN LODEN”-Editura „SALONUL LITERAR”-1999-roman;-„MULTUM
IN PARVO – MIC TRATAT DESPRE PERFECŢIUNE), Editura
"Coresi”, 2001-eseuri;-„JOC ÎN TIMP” – piesă în trei acte - 2002,
jucată pe mai multe scene româneşti;-„CONACUL DINTRE VII”,
Editura „Andrew”, 2005- Focşani;-„GENERAŢII-DIALOGURI NECESARE”, Editura „Salonul literar”, 2007-eseuri;-În 2009, „GeneraţiiDialoguri necesare” este tradusă în franceză de că t r e
C o n s t a n t i n F r o s i n , devenind „GENERATIONS-DIALOGUES
NECESSAIRES”;-„IONEL BANDRABUR- OMUL ŞI SCRIITORUL”,
2010-Focşani; -„CONVORBIRI ESENŢIALE”, Editura „ANDREW”,
Focşani, 2010;-SCRIITORI CONTEMPORANI DIN VRANCEAPRIN INTERVIURI-Editura “ATENEUL SCRIITORILOR”- BACĂU,
2013; -GENERATIONS. NECESSARY DIALOGUES-2013;-JURNALUL UNUI SINGURATIC (roman) -2013; -SUPLINITORII (ediţie
revizuită şi adăugită)-2013;-OPERA OMNIA (șase din cele treisprezece cărți scrise)-2014;-COLOSUL DIN FOCȘANI (ÎNĂLȚAREA
ȘI DECĂDEREA)-2014;-“VRANCEA LITERARĂ-ANTOLOGIA
SCRIITORILOR VRANCENI”-VOLUMELE I ȘI II (2016 și 2017)VRANCEA LITERARĂ-ANTOLOGIA SCRIITORILOR VRANCENI
(2018)-Ediție revizuită și adăugită într-un singur volum, format academic (900 pagini).
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Ionel Necula

George Tei - poetul la maturitate

Livia Ciupercă

Pentru mine, dar numai pentru
mine, a vorbi despre poetul George Tei
înseamnă, pe lângă altele, şi o invocare a
unor vremuri ireversibile, o incursiune prin
memoria afectivă, când, într-un elan
catalitic şi calofil am decis organizarea la
Tecuci a primei ediţii a Festivalului naţional
de poezie Costache Conachi. Era imediat
după revoluţie, lumea nu se lămurise încă
ce înseamnă capitalism şi economie de
piaţă, iar conceptul democraţiei lăbărţate
începuse deja să ne furnizeze un anumit
disconfort fiinţial. Dincolo de rolul ei
funcţional şi vitaminizat, democratismul
cărăuşeşte vicii pe care noi nu le bănuiam.
George Tei a fost laureatul acelei prime
ediţii de festival şi de atunci i-am tot
urmărit evoluţia şi m-am convins că juriul
acelei întâmplări, în frunte cu regretatul
poet George Tomozei, a deliberat bine şia operat cu criterii estetice ne-erodabile în
timp şi în diluviul manierelor literare încercate cu temeritate de generaţiile mai noi
de teribiliştii furioşi ai demersului liric.

eu trec la fel ca dânsa păstorind câteva
rânduri;/ Tu din timp în timp îţi sprijini frunDe la an la an poetul a tot confirmat tea tainic irizată/ Între norii altor ere şi
şi-a devenit în momentul de faţă o voce ideea ce îmbată …(Eminesciană) Scrisă
distinctă şi autorizată în cadrul imaginaru- într-o tonalitate ce aminteşte de Epigonilui liric contemporan. E un semn şi pentru ile eminesciene, poemul lui George Tei
participanţii la actuala ediţie că poartă cu este un fel de profesie de credinţă şi de
ei bastonul unei consacrări şi că o evalu- testament privind destinul post-mortem al
are dobândită la Tecuci îi poate impune în scrierilor sale.
Multe din poeziile lui George Tei se
peisajul literar actual.
Recentul volum bilingv (româno- decontează dintr-o insistentă căutare de
francez) semnat de George Tei, Labirin- sine şi dintr-o scormonire prin interioarele
tul gândurilor (Editura Topoexim, Eului, a labirintului de gânduri care îl
Bucureşti, 2018) reprezintă un moment de frământă şi-i cadenţează existenţa. …în
maturitate deplină în creaţia autorului. Se această seară/ voi mai pătrunde/ în labirvede bine că din binomul eminescian, intul gândurilor mele// de ceva timp
minte şi inimă, poetul privilegiază termenul zburdă pe pagini/ fără a cere jarul/ sufleprim, că aplecarea poetului merge mai tului meu// aştept să se odihnească după/
mult către idee, către esenţa lucrurilor şi efortul depus/ le aştern sinceritatea/
că emoţia, afectivitatea, sentimentul, pa- totuşi nu le înţeleg agitaţia/ deşi prea mult
siunea rămân pe planul secund. De aici şi zgomot/ nu fac// am aflat că numai azi/ îmi
impresia că poetul îşi prelungeşte demer- vor da voie/ să-mi deconspir/ versurile…
sul într-o tentaţie metafizică sau că se (Numai…)
Întregul demers poetic este centrat
interesează cu precădere de descojirea
esenţei de toate elementele prisoselnice pe raţiune, pe conştiinţă, pe actul gândirii
pentru a imprima lirismului o nuanţă şi din această perspectivă încearcă să dea
seama de condiţia existării. Dacă tot are
filosofică.
Chiar în poemul care deschide Libertatea alegerii şi dacă tot nu există
volumul şi în care este omagiat Eminescu, un I.C care să măsoare coeficientul
autorul subliniază apăsat asupra noianului emoţional, pasional şi temperamental al
de idei şi de gânduri procesate de poet şi omului, alege să evadeze în condiţia
trece cu vederea filonul emoţional şi em- cunoaşterii, în ansamblul invarianţilor care
patic al poemelor sale. Trece vara… defineşte actul gnoseologic cartezian.
lumea trece, adâncindu-se în gânduri/ Şi Într-un fel, provoacă infinitul, veşnicia,
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În Colecţia „Manuscriptum Mousaion” tocmai s-a tipărit Jurnalul (18931908) lui Teohari Antonescu (Editura
Junimea, 2019), volum aflat sub îngrijirea
cunoscutului istoric Lucian NastasăKovács, meticulos îmbogăţit cu note
lămuritoare, atent documentate, identic
ediţiei 2005, prefaţat, de această dată, de
academician Alexandru Zub.
Un gest recuperatoriu faţă de
memoria universitarului şi junimistului Teohari Antonescu (Bucureşti, 1 septembrie
1866 – 11 ianuarie 1910, Iaşi) cu al său
manuscris care odihneşte în Arhiva
Muzeului de Literatură a Moldovei din Iaşi,
deopotrivă, din dorinţa de a aprinde făclia
cunoaşterii vieţii culturale a Iaşului, la
sfârşitul secolului al XIX-lea până în zorii
secolului următor.
În adevăr, adeseori, avem tentaţia
de a-i lăsa pe mulţi dintre înaintaşii noştri,
trăitori în alte veacuri, să hălăduiască prin
„lumi uitate”, calificându-i, cu nonşalanţă,
„minori”, ceea ce este o mare nedreptate.
Ba chiar, o impietate.
Ori de câte ori găsesc (sau aud) formula „minor”, nolens volens, mi-amintesc
de judecata lui Nicolae Steinhardt (rupând
din context): „aşa-zişi minori au reprezentat în realitate o bună parte a domeniului
sufletesc din care s-a hrănit” o generaţie,
cel puţin!... (Primejdia mărturisirii. Convorbiri cu Ioan Pintea, Ed. Dacia, Cluj, 1993,
p. 67).
Teohari Antonescu a fost un
înaintaş al nostru care a sporit în specialitatea sa, vertical şi demn. Formaţia sa
intelectuală poartă amprenta unor dascăli
de prestigiu, precum Grigore G. Tocilescu
(„salaor al ştiinţelor”), Bogdan P. Haşdeu
(„magul”), Titu Maiorescu („cel care trona
ca un Zeus pe Olimpul întregii noastre culturi”) – ca să numesc doar câţiva dintre cei
evocaţi de un alt fost student al
Universităţii din Bucureşti, Radu Cosmin,
coleg şi prieten cu Oreste Tafrali.
În orice împrejurare ne-am afla,
vorbind despre Teohari Antonescu se cuvine a preciza că în perioada 1894 – 1910
a fost profesor pe Catedra de Arheologie
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de la Universitatea Mihăileană din Iaşi.
Mai mult decât atât, încă din primii ani ai
săi, la catedră, va dovedi maturitate şi implicare, cercetând asiduu izvoarele istorice.
La 1897, adresându-se decanului
Facultăţii de Litere şi Filozofie, profesorul
Teohari Antonescu va puncta o realitate a
timpului său, anume, că „prima condiţie
care se impune” în evaluarea Universităţii
ieşene ar fi crearea de laboratoare şi
muzee. Şi, în paranteză fie spus, această
preocupare s-a dovedit extrem de
minuţioasă şi preţioasă. În ritm lent, totuşi,
primele laboratoare vor purta semnătura
lui Petru Poni (1882 – laboratorul de
chimie), Edouard Gruber (1893 – psihologie experimentală), Constantin Thiron
(1900 – medicină experimentală), iar, ceva
mai târziu, la 1916, Oreste Tafrali va fonda
unicul Muzeu de Antichităţi din Moldova.

În studiul său introductiv, distinsul
universitar Lucian Nastasă-Kovács
precizează că traiectul existenţial al istoricului Teohari Antonescu nu a fost lipsit
de sincope. Dar nu ar fi singurul exemplu.
Însă, lectura primelor pagini de jurnal ne
profilează imaginea unui student, beneficiar al unei burse de studiu, fascinat de
contactul cu Grecia antică, alături de alţi
studenţi din Europa, exclamând, entuziast:
„lumea largă de acum înainte este a mea
şi eu sunt al ei”. Cum se explică starea de
melancolie care-l cuprinde – în momentul
când prietenii îl însoţesc la gară? De ce-i
„vine să plângă”? Să fie chiar „din nimic”?!
Iată cum o reflecţie de moment poate
cuprinde ca într-un cerc de foc – o viaţă
şi un destin.
Tinereţea-i
şuvoi
nestăvilit.

Călătoria de studiu prin Europa, cu itinerariul Dresda – Triest – Atena – Constantinopol etc… nu-l rupe totalmente de
realitatea şi viaţa culturală bucureşteană.
O dovedesc corespondenţa şi notaţiile
sale extrem de meticuloase, adevărate
pagini de epică romanescă. Ceea ce
reţinem este fascinaţia în faţa unor monumente istorice, a unor construcţii ruinate
eline sau bizantine care conservă
„muşcătura” unor zvârcoliri istorice (p. 55).
La 125 de ani distanţă (1894 –
2019), notaţiile lui Teohari Antonescu ne
conduc spre analize de natură lingvistică
(cu referire, să zicem, la etimologia termenilor „kalogeropoulos”, p. 59 sau
„Dunărea”, p. 240), arheologică (popasul
la Thorikos şi în împrejurimi, pentru a acumula noi date despre epoca miceniană, p.
61); astronomică (prin „studiul”
constelaţiilor, aşa cum i se înfăţişează pe
Acropole, p. 78), arhivistică (geneza unor
familii boiereşti ieşene, precum Carp sau
Burlă, p. 189) şi câte altele.
Dacă am îndrăzni să ne întrebăm
de ce autorul acestui Jurnal pulsează pe
anumite detalii, răspunsul ne este oferit cu
generozitatea-i caracteristică.
El are convingerea că acestea vor
interesa, „mai târziu”, nu doar pe el, ci şi
pe copiii săi (p. 307), adică, şi pe noi,
generaţiile care-i urmăm. Prin contactul
cu lumea antică şi eroii săi, cu victoriile şi
înfrângerile acestora, tânărul cercetător îşi
va însuşi un precept, rostit, cândva, de
Achile: „Aş vrea mai bine cel din urmă muritor să fiu pe pământul cel negru, decât
rege în umbrele morţii” (12/24.02.1894,
volum, p. 67)!
Şi cu armura sa de tânăr studios,
Teohari Antonescu ne demonstrează cum
se învaţă Istoria, pe viu. Mai întâi, pe o
terasă de la înălţimea templului Acropolis,
el îmbrăţişează un trecut glorios, sub
protecţia unui „cer splendid albastru, cu
marea cenuşie şi munţii schimbându-şi culorile după poziţia soarelui”, pentru ca, la
apus, piscurile masivului muntos Hymettos, să-l dirijeze, explorând împrejurimile.
Şi ajungând în dreptul micului templu ionic,
statuia Nike Apteros, se lasă purtat pe aripi
de vis… spre statuia zeiţei Atena Nike de
la Samothrace, îmbrăţişând legendele antice şi chiar contopindu-se sub vraja lor.
Dar cum tinereţea înseamnă şi
aventură, cu ultimele-i economii (din bursa
de studiu) porneşte alături de alţi colegi
germani şi englezi într-un periplu, cu
trenul, pe lângă malul mării, traversând
Grecia.

neantul, dar le provoacă în felul său, fără
să iasă din imanenţă, din empirie, din ceea
ce Eminescu definea sub sintagma cercului strâmt. De azi/ nu voi mai scrie poezie/
de dragoste// nu mi se potriveşte umbra/
rămasă în acele unghiuri ale conştiinţei/
nu mă mai doare seninul uitat în sufletul
vostru. O decizie năstruşnică şi pripită,
pentru că poezia dintotdeauna şi-a extras
substanţa din fondul sentimental şi afectiv
al omului.
De asta nici nu va rămâne consecvent şi va reveni, ori de câte ori are
prilejul la acelaşi izvor emoţional nesecat
din care poeţii din toate veacurile şi-au tras
substanţa şi conţinutul.
Ce mai rămâne, ca material poetic,
în absenţa celui mai cald şi mai uman dintre simţămintele omeneşti? Cu ce se poate
umple golul imens ce se deschide în afara
viscolirilor erotice? Am mai spus, poetul se
repliază în funcţiile raţiunii, dar rămâne
atent şi cu pupila deschisă larg şi la
învolburările pasionale din fiinţă, la zbaterile emoţionale – esenţiale pentru
înţelegerea destinului uman.
Încă odată, George Tei se
profilează ca un poet matur şi bine aşezat
în rosturile lirismului actual.
L-am încurajat cu mulţi ani în urmă
şi-o fac şi acum cu aceeaşi încredinţare că
şi-a conturat deja un stil şi un mod propriu
de a se impune în imaginarul poetic actual.
Amintiri care-i vor hrăni nu doar sufletul, ci în primul rând pana care va finaliza proiectul său ştiinţific.
Popasul la Constantinopol, anume,
la hotelul „Byzance”, să fi răscolit în fiinţa
sa dramaticele momente din luna mai
1453 şi moartea martirică a lui Loukas Notaras şi a fiiăor săi, supliciu care se va
repeta, identic, şi pe 16 august 1714?!
Nu, Teohari Antonescu este preocupat de cele personale. După revenirea în
ţară, notează, parcă respirând adânc:
„[18]94 octombrie 2. Am fost numit după
multe peripeţii profesor suplinitor la Iaşi”
(p. 108). A fost un favor? Bineînţeles că
nu. Această catedră „provizorie” va fi un
pas înălţător, pentru Universitatea Iaşi,
prin bogata activitate de profesor a bizantinologului Oreste Tafrali, în perioada 1913
– 1937.
În cercul intelectualilor timpului său,
cu precădere în cercul Junimii
bucureştene, în faţa lui Titu Maiorescu,
Teohari Antonescu este atent, pentru a
lăsa o „impresie bună prin purtarea şi
cunoştinţele sale arheologice” (p. 114). Se
ghidează de cele mai înţelepte sfaturi,
gândind la lucrarea sa de licenţă, Cultul
cabirilor în Dacia, temă aleasă la îndemnul profesorului său, B. P. Haşdeu, care-i
zice: „Ia-te (cu sensul, ascultă) de
Odobescu şi vei vedea ce folos ai să tragi”
(Iaşi, 1894 octombrie 20, joi). E drept, lucrarea aceasta va fi ulterior tipărită (1889),
dar „lumile” descrise de el se vor în
aşteptare. Şi e mare păcat!
Tânărul profesor Teohari Antonescu
preferă demonstraţia didacticistă, optând
pentru un discurs „fără mult patos, fără
ridicare de voce şi fără gesturi de la început până la sfârşit” (p. 126). De aici şi
nevoia de a înspina (nu de puţine ori) pe
cei apropiaţi, definind pe N.N.Negulescu –
drept un „firoscos”, un tip „straniu”; N.
Beldiceanu – un „Schlieman al nostru” (p.
128), P.P.Carp – un personaj „în mintea
omului ăstuia nici că intra ideea că el nare dreptate” (p. 178).
Dar ce să mai spunem despre atitudinea nechibzuită a tânărului universitar
Paul Bujor, care confundă societatea
selectă a Iaşului cu întrunirile socialiste
studenţeşti de la Paris sau Geneva (p.
287)! Remarcăm lui Teohari Antonescu un
ochi prea critic în analiza psihologiei feminine, „caracter felin, şiret şi neîncrezător”
(p. 278), vizibilă distanţă – până se va
îndrăgosti el însuşi, cu adevărat.
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(Continuare din pag. 10)

Reflectând asupra scrisorii
de felicitare a lui Maiorescu
privind logodna sa cu dş. Eugenia Vârgolici, „pupila” lui Papa
Culianu, dar şi asupra calităţii
domnişoarelor timpului său,
memorialistul susţine că
frumuseţea este doar un „accesoriu”, iar tinereţea – un „defect
care se îndreptează zi de zi” (p.
311).
Demn de reţinut pentru
tinerii mileniului al treilea
rămâne diferenţa capitală de atitudine, de o puritate aproape
sacrală, uneori, diplomatică, a
doi tineri, înainte de oficierea
căsătoriei. Clipe de taină,
„icoană sfântă”, conservată în
amintire (p. 311-313). Cu mici
excepţii, fireşte, dacă lecturăm,
spre exemplu, romanul lui Horia
Furtuna, Iubita de la Paris! Un
revers al medaliei de 100%.
Cât priveşte viaţa de
familie, „sfatul” blândului poet
Alexandru Philippide este memorabil şi nu avem a şti cât îi va
fi fost de vreun folos
îndrăgostitului Teohari… cel de
la 1899: „numai un lucru să nu
laşi – să se urce nevastă-ta în
cap” (318). Şi, interesant, ca un
gest echitabil, memorialistul
transcrie şi una dintre aprecierile formulate chiar de logodnica
sa, „gâlcevitor şi rău” (p. 321)!
În acest jurnal descoperim şi detalii de natură
intimă, precum relatarea dramei
lui Alexandru Odobescu (p.
217-219), caracterizat drept
„cea mai dulce fiinţă din câte
am cunoscut”. Iar durerea,
firească (nu doar creştinească)
în faţa omului generos, al
„maestrului” şi „protectorului”
său, naşte firească rugă:
„Doamne, Doamne, dacă este
că imperiul tău se întinde şi
peste umbrele morţilor, atunci
ocroteşte-l şi apără-l de rele şi
de necazuri, căci pe pământ cât
a fost n-a făcut decât binele. Ce
natură frumoasă şi nobilă şi ce
creaţie aleasă a naturii!” (p.
220).
Deopotrivă, emoţionantă
este descrierea întâlnirii cu Mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, numit de credincioşi „cel
sfânt şi milostiv”. Ceea ce reţine
atenţia în acest pasaj descriptiv
ar fi: simplitatea încăperilor
locuite şi profunzimea gândirii
înaltpreasfiinţiei sale: „vorba lui
rară şi liniştită era nesilită şi prin
sunetul ei, prin modulaţia glasului său şi prin alegerea cuvintelor era blândă şi liniştitoare,
ca şi lumina soarelui după
amiază” (p. 337). Dar, această
întâlnire va fi fost şi un bun prilej
pentru tânărul universitar să
afle câteva amănunte despre
istoricul oraşului Iaşi, cu
precădere, geneza locului numit
„Podul Roşu”.
Da, acest loc a existat,
cândva, „din vale peste Bahlui”,
„un pod vopsit cu vopsea roşie”
(p. 339), însemn care
aminteşte, spunem noi astăzi,
de acele săgeţi de la intersecţii,
ghid înspre lupanarele anticului
Pompei.
Preferinţa lui Teohari Antonescu de a frecventa Cenaclul „Junimea” este de natură
afectivă, pentru că avea un respect deosebit faţă de fostul
revistă de atitudine

tânărul îşi va însuşi bună parte din tainele polifoniei
pe care i le pune la dispoziţie Manualul de armonie
OZANA
muzicală al profesorului său Isidor Vorobchievici,
apărut în 1869. Este perioada în care se vor maniKALMUSKI
său profesor şi era fascinat de
festa, încă din primii doi ani de studiu, calităţile comZAREA
pledoariile acestuia. „Ce nectar
ponistice; parte pentru repertoriul corului seminarial
dulce şi amăgirile cu vorbe! Uiţi
– ca de pildă, liturghii, axioane, heruvice – parte
orice suferinţă corporală, uiţi
izvorâte din elanul mesianic al spiritului său neliniştit
tot… pentru a te pierde cu gânşi nu în ultimul rând, mişcate de militantismul
dul în alte timpuri şi alte lumi…
naţionalist care traversa idealurile epocii. Renunţarea
Iată de ce mă duc cu sufletul
la teologie în favoarea studiilor la Facultatea de istoplin de bucurie în strada Cânta la Stupca.... Ciprian
rie şi filozofie constituie un factor determinant din
Mercur! Ce-mi poate înlocui
perspectivă axiologică pentru creaţia sa. Pentru
oare momentele fericite ce le
În 2/14 octombrie s-au împlinit 166 de ani de la tânărul şi impetuosul student, studiul şi experienţa
petrec acolo!” (p. 127-128).
naşterea lui Ciprian Porumbescu, compozitor drag. disciplinelor – între care predomină istoria – vor avea
Cu acest sentiment, va I-am cântat Hora Braşovului, O dimineaţă sub darul de a-i coordona ideile, de a i le organiza şi
încerca, şi la Iaşi, o reînnodare Tâmpa şi alte reuşite miniaturi pe care le-a dedicat cristaliza în masa compactă a aspiraţiilor şi
a altor timpuri, cu alţi oameni, pianului.
proiectelor, deopotrivă muzicale şi reformiste, moddar fără Maiorescu (1895 iaLa numai 29 de ani l-a răpus tuberculoza. Era elându-le şi poziţionându-le în matricea unui pat gernuarie 21). Şi nu doar atât. în 6 iunie 1883, la Stupca, cu tatăl, Iraclie şi sora, minativ fecund din care se vor naşte creaţiile de
Această reînnodare devine bun Mărioara, acasă. A fost înmormântat în cimitirul sat- maturitate. Conduce corul Societății Culturale „Arprilej de a selecta întâmplări pi- ului Stupca – astăzi Ciprian Porumbescu.
boroasa”.
cante sau cu caracter docuRezidenţa la Viena completează în mod fericit
Conservatorul de muzică din Capitală i-a purtat
mentar, precum soarta notaţiilor numele timp de 40 de ani, din 1950 până în 1990. şi necesar această relativ succintă, dar atât de
lui Maiorescu, „povestea cu Pic Acum se numeşte, inspirat, Universitatea Naţională esenţială rafinare a bagajului de cunoştinţe. Ea va fi
[Paicu] de la Mirandola” (p. 182- de Muzică din Bucureşti. Este oare un semn de continuată aici, în paralel cu frecventarea cursurilor
183) sau evocarea lui Emi- preţuire dedicat valorilor româneşti? Poate sunt mo- Conservatorului (unde, cum se ştie, îl are la armonie
nescu,
cu
precizarea, tive pe care nu reuşim noi încă a le desluşi.
- disciplină cheie - ca profesor pe compozitorul Anton
tranşantă: „fără să pot afirma în
În fine, dacă ar fi să scriu despre patriotism, Bruckner). Viena imperială îi oferă din belşug buconştiinţă că relatez lucrul cu Ciprian Porumbescu mi-ar monopoliza atenţia. Prima covineanului o salbă de ispite artistice ce vor veni să
exactitatea lucrului auzit ieri sau operetă românească îi aparţine. Se numeşte Crai se adauge la zestrea culturii sale, nu neapărat
alaltăieri” (p. 231). E drept, nou, este scrisă pe libretul poetului Vasile Alecsandri muzicală. Sunt spectacole de teatru, operă, operetă,
consemnările despre Emi- şi a avut premiera, cu mare succes, în 11 martie 1882 ca să nu mai amintim nenumăratele concerte
nescu, cel din anii cei mai tul- la Braşov, în Sala Festivă a Gimnaziului Românesc, susţinute în capele şi biserici sau în sălile special desburi ai vieţii sale, conform astăzi Colegiul Național Andrei Șaguna.
tinate. Frecventează concertele lui Eduard Strauss
mărturiilor lui Chibici sau
Pentru o existenţă atât de scurtă, Porumbescu pentru care nutreşte o simpatie deosebită, răsplătită
Maiorescu, sunt relatări doar
de maestrul timpului cu reciprocitate. La Viena
auzite, ceea ce poate lăsa loc şi
Casa memorială
se simte cuprins de umbra sacră a titanilor
unor subiectivisme care s-au
„Ciprian Porumbescu”
Mozart şi Beethoven; prilej de cutremurare
dorit transformate în însăilări
înfrigurată şi idolatră, dar şi stimulent catalizant
legendare.
al creaţiei. Mai cu seamă, spectrul compoziOricum, sub pana lui
torului vulcanic de la Bonn ce continua să
Teohari Antonescu, eveniiradieze chiar din inima unui imperiu aflat la
mentele de la „Junimea”
crepuscul şi în care sentimentele naţionale ale
bucureşteană se doresc concompoziţiei sale multietnice se trezeau la viaţă,
servate în toată splendoarea
dinamitându-i structura monolitică. La capela
lor. Precum protocolul aniversar
Curţii Imperiale e fascinat de execuţia lucrărilor
al celor 45 de ani de la crearea
lui Haydn, Schubert sau Brahms. Ecoul acestei
Societăţii (p. 359-363); o sociperioade învolburate este Colecţiunea de
etate culturală care a „excelat
cântece sociale pentru studenţii români
pe mai multe terenuri: pe cel al
compuse şi dedicate Junimei academice
scrisului, al vorbirii, al actelor”
române, manifest artistic cu pronunţat caracşi, fireşte, prin conferinţe. Ceea are o creaţie bogată. Balada pentru vioară, Rapso- ter mobilizator, aflat într-o subtilă dialectică cu mace nu se poate uita, amintindu- dia română pentru pian, Tricolorul, Altarul turizarea ideilor sale şi dinamica cuantificării
se la fiecare aniversare, este Mânăstirii Putna, Pe al nostru steag, Coloanele conceptelor culturale şi politice. Pentru că, la Viena,
poemul La noi e putred mărul, române, La malurile Prutului, Inimă de român, tânărul Porumbescu nu este imersat doar într-un
semnat de B.P.Haşdeu, cu Odă ostașilor români, Cât îi ţara românească, mediu cultural de o înaltă factură şi în mijlocul unei
pseudonimul P.A.Călescu. Un Cântec de primăvară, Trei culori, sunt doar câteva generaţii noi, electrizată de spirit novator, contestatar
poem original, un acrostih care opusuri derivate din osmoza corpusului spiritual al şi emulativ, ci i se developează o viziune şi o atitudine
formează, pe verticală, numele artistului care-şi acordează inima cu speranţa – europeană, largă, holistică, fundamental deosebită
revistei „Convorbiri literare”.
căreia noi îi spunem mai meşteşugit năzuinţă a faţă de cercurile în care se aflase până atunci. E un
Fără nicio rezervă, apre- poporului, ori sentiment naţional.
proces complex de subiectivare aperceptivă, ce se
ciez că în paginile acestui JurA cântat la vioară cînd s-au aniversat 400 de produce simultan cu sporirea interesului pentru ideile
nal,
putem
recompune ani de la zidirea Mănăstirii Putna, în anul 1871, la estetice ale gânditorilor, poeţilor şi compozitorilor gerimaginea unui Iaşi cu iz roman- această sărbătoare avându-i alături – cum ne asigură mani, cumva similar procesului care l-a absorbit şi pe
tic, dominat de câteva im- cronicile vremii - pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Eminescu, frecventator al aceloraşi medii culturale.
pozante foste construcţii, hotel A.D. Xenopol, Nicolae Teclu. Rafinată sinteză a exAceste succinte consideraţii privitoare la viaţa
Binter şi cofetăria Tuffli sau… presiei stilistice, Balada pentru vioară şi orchestră şi opera lui Ciprian Porumbescu sunt binevenite, creplimbările cu trăsura „prin op.29, este o bijuterie muzicală reţinută şi de reper- dem, la ceas aniversar – omagial, ele amintindu-ne
curtea bisericii de lângă hala de toriul violonistic international.
de frumuseţea cântecului, cantabilitatea discursului
bere”, trecând, apoi, „pe strada
În toamna anului 1873 Iraclie Porumbescu îşi şi emoţia generată de expresivitatea, simplitatea şi
paralelă cu Lăpuşneanu”, iar va înscrie fiul la Seminarul Teologic din Cernăuţi. Aici echilibrul fiecărei plăsmuiri muzicale.
dintr-o curte, auzind „nişte
bibilici cântând monoton ţipătul
În ziua de 3 octombrie 2019 la
lor trist…” (p. 205). „Dulci amLansare
carte:
Centul cultural „George Apostu” din
intiri”. Deşi Iaşul sfârşitului de
secol al XIX-lea nu a fost tocmai
Bacău a avut loc lansarea celei de
activ, ba chiar monoton (conCând o fi dat colțul ierbii... a treia cărți a medicului stomatolog
form mai multor mărturii), deşi
Ioan - Cristian Iovan: CÂND O FI DAT
multe încercări îl supun până-n
ultima clipă a vieţii, omul TeoCOLȚUL IERBII...
hari Antonescu nu a cedat. Era
Volumul realizat în condiții grafice
călăuzit de un nobil crez: „Să
excelente
la TIPOGRAFIA ELENA din
vie uraganul, să vie vârtejul, e
vorba de uraganele morale, să
Bacău s-a bucurat de o prezentare
te sufle şi tu ca o trestie tânără
cuprinzătoare a criticului literar Petre
să te îndoi şi să-ţi înmlădii trupul
Isachi și a profesorului Adrian Jicu.
şi să nu te laşi disperării” (p.
230).
Printre participanți s-au aflat numeroși
Asemenea lui Barbu
oameni de cultură, colegi și prieteni
Delavrancea, şi Teohari Ancare au contribuit la o atmosferă
tonescu, munteanul, a rămas
întru veşnicie legat de Moldova,
plăcută, agreabilă și datorită momendormindu-şi somnul de veci tot
tului muzical prezentat de Direcția 5.
în Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi.
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JULIAN
FRIPTUL

O frumoasă dimineață, după
trecerea musonului septentrional, m-a
îndemnat să fac turul Pieței Vechi – nu
știai niciodată cum o să arate fiindcă
apăreau mereu alte banere și noi firme
în locații uzate, prilej de-a le explora
ofertele ingenioase; doar vetusta
librărie picotea neschimbată lângă
gangul clădirii de raport ce-o
adăpostea, menținută de o clauză
imobiliară din alte vremuri.
Dar și în ea bătea vântul
schimbării: de la intrare m-am aflat întro vânzoleală continuă – se duceau
felurite tipărituri dintr-o parte în alta
după o noimă misterioasă… dar ceea
ce sărea de la început în ochi era că
dispăruse standul din nișă, cel care expunea o suprafață multicoloră de volume îmbietoare la îndemână, înlocuit
cu niște dulapuri funcționale cu aspect
uzinal.
– Să veniți către prânz, m-a remarcat domnișoara Ofelia, sper să am
ceva!
Ce diferență între dugheana
crepusculară și veritabila zi citadină!
Inefabilul aer mixat cu efluvii complexe
scuturate de vibrațiile mecanice!
Părea că strada Cercului fusese amenajată – avea pistă vopsită
destinată bicicletelor – așa că am aleso pentru întoarcere… incontestabil, era
tot demodatul trotuar, doar că
„toaletaseră” pomii ornamentali – ce
mai expresie sugestivă… în răspăr!
Chiar unde se face stradela
Uzinei mi-am întâlnit cumnatul, însoțit
de soție și băiat.
– Să vezi chestie, a exclamat el
reperându-mă, tocmai ce mi-am luat
lichidarea definitivă… o grămadă de
parale din încetarea contractului de
muncă… și-au închipuit că mă voi
milogi… nu-s eu omul! Numai că nu
le-am zis „mulțam”… am planuri…
tu-i în gât!
– Și-acum, încotro?
– Păi… cheltuim oarece, că daia suntem la oraș, a intervenit soața.
Am ochit niște sclipicioase la televizor…
– Ceva deoparte, nimic?!
– Ei, asta-i!
În urma noastră băiețelul se tot
poticnea uitându-se la telefonul celular.
– Ține pasul, l-a îmboldit
maică-sa. Odată te pierzi!
– Vine un cățel îndărăt, a protestat juniorul. S-a apropiat de ea și a
șoptit: Nu vreau pe strada aceea…
sunt dragoni…
– O fi văzut vreo macara, a
tranșat problema taică-su.
– Că de șantiere nu ducem
lipsă!
– Dac-or fi adevărate! Auzit-ai
de Wikileaks? Ne urmăresc peste tot,
n-ai grijă… până și animalele au dispozitive… tu-i în limbă!
– Păi ar fi indicat să vorbești
mai încet.
– Ei, de asta o apucăm pe
Albie!
Trebuia să fii orășean get-beget
ca să înțelegi: Albia era fosta aducțiune
de apă la fosta centrală termică; de
mult dispăruseră coșurile înalte și
clădirea industrială, canalul astupat devenise o stradă pietruită, mărginită de
câțiva plopi, dar amintirea persista.
Fiind oarecât mai joasă ca restul
arterelor carosabile avea sens unic dar
și așa circulația era slabă… dădea im-
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presia de izolare.
– Și zi mereu, l-am zădărit pe
cumnat, sunt cu ochii pe noi, ai? Persoane importante, ai?
– Băi neamule, supravegherea
guvernamentală devine tot mai
răspândită și mai invazivă, la tehnologia ieftină de acu-înainte… nu le mai
trebuie sute de mii de ciripitori, guvernele cumpără software-uri care citesc
e-mailuri, înregistrează apeluri telefonice, au algoritmi, tu-i în gură! Te și
anticipează!
– Devii anxios!
– Chiar așa, interveni cumnata.
Dacă face ăla micuț un „bip”, ia să vezi
cum ne ochesc camerele de vederi,
că-s pretutindeni… încearcă să identifice fețele…
Când s-a terminat zidul ornamental al fostei Sere cu palmieri (atât
mai rămăsese din ea) un zumzet lin a
trecut peste noi, la timp ca să vedem
o dronă ce plutea paralel cu strada, la
nivelul acoperișurilor, iar nepotul ne
ajunse din urmă ca să anunțe că terminase un nivel al jocului ce-l butona
și primise un bonus.
– Văzut-ai?
– Gândesc că, dac-o fi așa, voi
vă duceți la cumpărături manipulați…
de consumism… precis au aflat că ai
gologani… fii atent ce-ți dorești!
– N-ar fi de mirare! Băi Aline,
lasă dracului celularul că-ți tai alocația!
– Nu fac nimic rău! protestează
juniorul.
– Faci pe dracu�!
– Cățelul a crescut, acum e
mare, deviază puștiul discuția.
Ne oprim toți să privim în urmă:
chiar pustiu!
– Ai un băiat clarvăzător, zic.
Fantomele civilizației, aburii biocâmpurilor, mă-nțelegi?
– Să mă pupe-n cur cu toții!
precizează cumnatul.
Un chiot al lui Alin ne întoarce
degrabă.
– Te-ai prostit de tot? se
interesează taică-su.
– Este ecoul, se justifică nepotul meu. Eu fac clic și se aude din
pereți… am vrut să verific… e tocmai
așa!
– Efectul de canal, zic.
– Efectul urechelii, intervine
maică-sa. Te-ai prostit de tot, să-mi
sară inima din piept?! Ia treci înaintea
noastră, că poate ți se mai năzare
ceva!
Tot sporovăind ajungem la
scuarul răspântiei; probabil ne
despărțim aici, eu sigur o iau înspre
Piața Veche iar rubedeniile, tot neîndoielnic, către bazar, așa că le urez:
– Pungă grea, mână ușoară!
Știu ei ce înseamnă, așa că
râdem tustrei amintindu-ne împrejurarea. Dar cumnatul se apropie să-mi
șoptească în ureche:
– Și felul în care sângele curge
prin piele e detectabil prin webcam,
chiar dacă nu cu exactitate… încă…
ce posibilități.
Se îndepărtează cu toții.
Fac o socoteală: strada Cercului, stradela Uzinei, Albia… or fi
alcătuind un triunghi sau altceva?
Dacă porneam de la Polul Nord era
simplu… dar așa?
Rămâne să mă orientez în
direcția Pieței Vechi, doar sunt „către
prânz”.
– Întocmai la timp, remarcă
domnișoara Ofelia, radioasă. Sigur o
să vă intereseze.
O carte cu scoarțe negre și
litere mici aurite: „Julian Friptul”, atât
scria pe copertă; prima pagină era edificatoare:
A început turul pieței într-o
dimineață, după trecerea musonului
septentrional…
Da, asta era bucla!

DE LA UN GÂND LA ALTUL
Dumitru Brăneanu

Marian Drumur

PLUMB 151

De la neomarxism, la transumanism

multe semnale nu vin dinspre aceste filiale. Și ne
mai mirăm de ce literatura română nu prea este
cunoscută în lume, fiind considerată una de mâna
Şi cum mai trecu a doua.
Din ce în ce mai mult se conturează la
vara călare pe bidiviii Sfântului Ilie! După ce s-a lăsat orizontul cunoașterii umane o nouă ideologie
copleşită de tristeţe, şi-a neomarxistă, numită ideologia transumanistă. De
pus poalele în cap şi s-a ce neomarxistă? Nimic mai simplu: noua ideoloapucat de dansat rock'n-roll gie pornește de la desființarea oricărui gen de
de mama secetei, că a înnebunit sensibilele cul- familie (creștină, necreștină sau gender), a
turi de atâta căldură şi dans solar. În cele din oricărei religii sau culturi naționale etc. După ce
urmă, tot umblând cu caii prin ceruri și pocnind ideologia asexuată gender ne-a terorizat cu drepcu biciul după draci, Sf. Ilie a nimerit cu oiștea în turile minorităților sexuale și cu libertinajul sexual
toamnă. Toamnă, cuvânt mirific, celest, bogat co- fără nicio opreliște morală, iată că o nouă ideololorat și plin de roadă. Parcă te învăluie versurile gie mult mai periculoasă își face loc printre multe
poetului: Tăcere... e toamnă în cetate.../ Plouă... alte ,,tâmpenii” ale omului cu scornicelile sale. Să
și numai ploaia dă cuvânt –/ E pace de plumb, e ne amintim totuși de ceea ce spun ideologii
vânt, și pe vânt/ Grăbite trec frunze liberate. globalizării: Trebuie în primul rând să provocăm
(George Bacovia – Note de toamnă). Chiar dacă dispariția familiei, antrenând dispariția
vara care s-a scurs neliniștită peste o mare de învățămintelor religioase ancestrale, și în al doilea
tăcere și necuvinte n-a fost una prea rând, să-i nivelăm pe toți indivizii , făcând să
convingătoare, nu putem afirma că acest an agri- dispară clasele sociale, în special cele mijlocii. Să
col a fost unul deficitar. Cu excepţia culturii ne reamintim și textul din Manifestul Partidului
cartofilor şi ca de obicei a unor legume cultivate Comunist, scris de Marx și Engels la jumătatea
în câmp, producţiile sunt bune. Are poporul mân- sceolului al XIX-lea și care a devenit ideologia
care; bani să aibă! Cum am reuşit performanţa mișcării revoluționare bolșevice și comuniste:
unică să ne importăm în mare parte propriile pro- Desființarea familiei! Până și cei mai radicali se
duse made in Romania este un mister (fiind se- indignează în fața acestei infame intenții a
cret de stat, doar inteligenții noștri politicieni o comuniștilor. Pe ce se întemeiază familia de
știu!), dar nu cred că vor fi crize alimentare pe astăzi, familia burgheză? Pe capital, pe câștigul
piaţa scumpei noastre patrii. Dacă sunt bani?! privat... Ne imputați că vrem să desființăm exCa și în comunism (doar din acea zonă venim), ploatarea copiilor de către părinții lor?
toată lumea se plânge că nu are bani, dar spațiul Recunoaștem această crimă... Dar voi spuneți că
mioritic este plin de mii de supermarketuri. Marea noi desființăm cele mai gingașe legături, înlocuind
majoritate sunt ale ciobanilor capitaliști spălăciți educația pe care o dă familia cu cea socială. Oare
din vest (care nu mai put a oaie, doar a parfum educația voastră nu este și ea determinată de soChanell), iar shopingul se face în draci, încât te cietate? Nu este ea determinată de relațiile soîntrebi ce neliniști i-au apucat pe români să se ciale în cadrul cărora educați, de amestecul mai
dedice unor astfel de practici consumeriste. Când mult sau mai puțin direct al societății prin mie vorba de pântece, se scot bani și din piatră jlocirea școlii etc.? Cele două texte par copiate în
seacă! Măria sa stomacu' să fie sănătos! Într-o oglindă: unul îl dezvoltă pe celălalt. Nimic nou sub
țară în care un infractor face glume macabre cu soare, ați putea spune. Se pare că ideologia genpersonalul judiciar și le plimbă prin boscheți ca derismului nu-i mai satisface pe ideologii
pe prostituate sau ca pe sfintele moaște, te întrebi globalizării, fiindcă nu ține seama de dezvoltarea
care pot fi așteptările unui cetățean obișnuit tehnologică fără precedent a omenirii. În coordoprivind securitatea personală sau justiția natele noilor date se impune revizuirea neomarxasigurată de autorități? La grotescul situației s-au ismului modern cu o nouă ideologie, care să aibă
alăturat tot felul de propagandiști, dătători cu în perspectivă avantajele dezvoltării tehnologice.
părerea, ghicitori în boabe de muștar, ziariști Noua ideologie are în vedere că omul poate fi
înflăcărați etc. și după după două luni și ceva de veșnic, că poate să-l înlocuiască pe Dumnezeu,
cercetări, dezbateri aprinse pe la televizor, singu- iar prin folosirea tehnologiei, să fie asemenea
rul rezultat: reluarea de la început a cercetărilor acestuia. Cum este posibilă atingerea acestui
și candidatura unei rude a victimelor la obiectiv? Nimic mai simplu: prin înlocuirea orpreședinție. În cel mai rău caz, acest individ va fi ganelor bolnave cu unele create artificial, bionice,
curățat cu Alba Lux-ul justiției și de ce nu, poate din material biologic rezistent la atacul bolilor, dar
va fi canonizat de însuși sistemul nostru judiciar. care sunt controloate de inteligența artificială, în
Curat murdar, mon cher! Când ai insuccese și simbioză cu cea biologică. Treptat, prin înlocuirea
comiți abuzuri ca procuror, te salvează alţii cu un organelor bolnave cu cele bionice, omul devine
șut în fund și un pas la nivel european. De parcă un cyborg, care poate rezista atacului oricăror
cei de la Bruxelles n-ar fi și ei politicieni unși cu viruși. Prin crearea cyborgului, în care inteligența
toate alifiile și purtând ochelari de cal. I.C.R.-ul artificială cu cea naturală va fi complementară,
cheltuie milioane de euro pentru a pregăti, omul-cyborg va putea călători la sfârșit în spațiul
chipurile, candidați la Premiul Nobel, în timp ce interstelar, îl va alunga pe Dumnezeu din univers
unii scriitori de forță cuceresc lauri pe meri-di- și el va deveni stăpânul absolut. Utopie sau vis?
anele literaturii universale. Spre exemplu, acad. Nebunie sau mândrie deșartă? Astăzi, când
Nicolae Dabija sau Valeriu Stancu, despre care scriem aceste rânduri, s-au realizat proteze bionice care înlocuiesc perfect membrele amputate,
s-a realizat prima inimă artificială bionică cu
tehnologie 3D, prin dezvoltarea celulelor stem.
Nu mai este un secret că sunt copii concepuți în
eprubetă și născuți de o mamă-surogat. În viitorul
apropiat copiii vor avea ca tată banca de spermă,
mamă eprubeta şi uterul artificial bionic în care
se va dezvolta fetusul și care îl va și naște..
Copilul va fi crescut și dezvoltat în primele luni în
incubatoare și apoi crescuți și educați în
grădinițele și școlile globalizării. Aceștia vor fi acei
indivizi fără istorie, fără familie, fără cultură, fără
sentimente, făcuți și crescuți după chipul
stăpânilor globalizării, gata oricând să ucidă în
presa noastră literară tace conspirativ. După ce numele libertății absolute. Cu siguranță că va fi o
a câștigat numeroase premii literare în Europa lume fără dragoste, fără morală, doar a interesu(Paris, Italia, Spania etc.) și peste ocean, recent lui, plină de indiferență, rece ca un iceberg și
Nicolae Dabija a luat Marele premiu pentru convinsă că poate trăi veșnic. Nimic mai fals!
literatură la o manifestare de profil, de la Seul, Fără Dumnezeu nu poate exista dragoste și
Coreea de Sud. Asemenea Valeriu Stancu, cu morală. Fără dragoste și morală nu poate exista
numeroase premii în Europa și peste ocean, libertate. Fără libertate nu există armonie socială.
organizează și un festival internațional de poezie Fără armonie socială, ura și răul distrug pe om
și traduceri la Brăila și Tulcea. Să amintim și și societatea. Omul nu poate exista în afara
de FILIT-ul de la Iași. E firească întrebarea: ce societății. El este un animal social și așa va
face I.C.R.- ul cu filialele sale diseminate prin rămâne în veac! Până se vor întâmpla aceste
lume pentru cultura românească? Probabil că utopii, să fim optimiști și să ne purtăm unii altora
toacă bani de dragul unor găști literare. Prea dragostea.
revistă de cultură
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ALBUMUL ION MINCU
În iulie 2019, după orele post-matinale 10,
în sala „Marea Unire” a Bibliotecii județene Nicolae Iorga, în prezența a vreo sută de persoane,
s-a lansat o lucrare istorică și biografică de
proporții monumentale semnată de arhitectul
Toma T. SOCOLESCU: „ION MINCU, ARHITECT
1851–1912”. Animatorul apariției și lansării acestui fabulos Album a fost și rămâne inginerul și istoricul Constantin ILIE.
Editorii
Lucrarea a apărut la Editura Academiei
Române în vara 2019, „cu sprijinul financiar din
Fondul Recurent al Donatorilor – Academia
Română și din partea domnului Constantin Ilie”,
referenți științifici fiind prof. univ. dr. arh. Sorin
Vasilescu și prof. dr. arh. Romeo Belea. 82 de
pagini redau textul autorului, celelalte până la
218, un vast și impresionant panoramic al celor
mai reprezentative edificii concepute și durate de
și sub excepționala îndrumare a marelui arhitect
Ion Mincu.
Profesiune de credință
Impresionanta „Prefață” este a autorului
însuși, din fiecare rând răzbate conștiința profesiunii acestui ctitor de edificii – multe și în Ploiești.
Un spectru: „Socotesc temerară această încercare a mea de a analiza opera unui premergător
genial fost profesor al meu ca și al unei întregi
generații de arhitecți, ajunși și noi acum dincolo
de maturitate”. Alt spectru: „Această monografie,
la care lucrez efectiv de prin 1947, când am fost
pensionat (…) mi-a cerut multe sacrificii, de tot
felul, pe care le-am făcut din dragoste și venerație
pentru profesorul meu și regret că mijloacele materiale nu mi-au îngăduit să fac și mai mult”.
Portret
Dl ing. Constantin Ilie semnează în continuare prezentarea autorului, în „Ultima dorință
a autorului ei, Toma T. Socolescu”, profund admirativ: „Unul dintre studenții profesorului arhitect
Ion Mincu (1851-1912) a fost și Toma T. Socolescu (1883-1960). În faptele ilustrate de personalitatea lui Toma T. Socolescu ca și
responsabilitățile sale multiple, din perioada
creativă 1911-1947, în calitate de arhitect și profesor universitar, scriitor și publicist, pictor în
acuarelă ori primar al localităților Ploiești și
Păulești din Prahova, consilier și deputat sau
președinte al Așezământului „Nicolae Iorga” cu
cele două ctitorii, bibliotecă și muzeu, au rămas
arcade și piloni nemuritori peste timp și spațiu”,

Ioana Rusu

Un monument socolescian:

O călătorie
intergalactică
Viitorul şi schimbările lui au constituit întotdeauna un miraj pentru oameni. Tocmai de aceea, aceştia, curioşi
din fire şi atraşi de misterul viitorului, au
încercat să afle răspunsuri adresând
întrebări divinităţii, cercetând zodiile ori
ascultând legendele ghicitoarelor în
bobi. Să „vezi” viitorul nu este doar
apanajul misticilor sau al creatorilor de
pelicule cinematografice, ci a devenit o
preocupare constantă a cercetătorilor şi
a oamenilor de ştiinţă. Dar cea mai
simplă metodă de a(-ţi) vedea viitorul
este să-l imaginezi prin intermediul literaturii. Au rămas în istoria literaturii universale scriitorii care, în momentul
publicării, au stârnit valuri de polemici.
Arhicunoscut este cazul lui Jules Verne
ce era considerat un avangardist, un futurist, un naiv, ba chiar nebun din cauza
cărţilor care, în timp, l-au dovedit un
adevărat vizionar înzestrat cu o
imaginaţie debordantă şi un talent unic.
Un „epigon” al lui Jules Verne este
Costantin Haralambie Covatariu, un
scriitor preocupat de viitor, deşi
experienţa sa de viaţă îl recomandă
drept un „veteran” al luptei cu misterele
lumii. Cea mai recentă apariţie editorială
a acestuia se intitulează, exotic şi incitant „Zaedy” şi a fost anticipată de
scrieri precum: „Urieşii”, „Peripeţiile
regelui Căiţă”, „Magnolia”, „Salvatorul”,
„Saturn”, „Piatra lunii”, „Împreună”, în
versuri poeziile: „Zi pe Marte” şi
„Mulţumesc soarelui”. În esenţă,
povestea este clasică: în viitorul
îndepărtat (anul 2222), din rândul
pământenilor supravieţuitori ai unui cataclism, se ridică un tânăr instruit, educat, ce reuneşte toate calităţile necesare
unui salvator al lumii.

Impresii la

Apelând la vasta educaţie, la
instrucţia militară oferită de bunicul lui,
la nava sofisticată şi la ajutorul unor prieteni, protagonistul Vezina reuşeşte să
-și îndeplinească visul şi să salveze
omenirea. Peripeţiile prin care trece,
experienţele pe care le are şi lumile pe
care le străbate vor face deliciul cititorilor. Dacă tema centrală a romanului
este clară şi urmăreşte într-o oarecare
măsură linia tehnologiilor avansate şi futuriste dar şi a declinului planetei, lucrarea ascunde, dincolo de picanteriile
unei călătorii interplanetare, nişte teme
subsidiare. Astfel, legătura de sânge,
fiinţială a scriitorului cu meleagurile moldave apare în tot ceea ce scrie, este şi
face Costantin Haralambie Covatariu.
Tocmai de aceea o parte a acţiunii se
petrece în frumoasa Bucovină, pe

plaiurile Cristineştilor (satul natal al scriitorului) şi ale Herţei. Dincolo de
frumuseţea meleagurilor descrise,
răzbate dragostea faţă de graiul
moldovenesc.
Când este întrebat ce limbă
vorbeşte, personajul principal răspunde:
moldoveneasca arhaică...cum să n-o
cinstesc? Cu ea în faşă m-am născut,
în pătuţul meu drag, legănat atâţia ani
de bunica mea. Uimitoare este
abundenţa detaliilor tehnice (vezi descrierea navei cu care personajul
călătoreşte prin univers) sau bogatele
cunoştinţe din domeniul astronomiei sau
zoologiei. Spre exemplificare, am ales
un fragment din descrierea planetei
Sadness: maimuţe urlătoare sau

maraton, pentru că Victor Munteanu, în
cele 2-3 zile a cuprins atât domeniul teoretic al literaturii eseistice, cât și cel
practic, al cărții. În partea teoretică a
ales două tematici actuale, sub formă de
22-24 SEPT 2019
colocvii: “Efectele culturii stradale în soUn tablou viu, peren, având pe cietate“ și “Creștinismul- încotro?“- două
fundal ani și ani, optsprezece, în culori teme vaste care au avut ca oratori
și nuanțe diferite, peisaje insolite, doar personalități cunoscute: Daniela
anotimpul toamnei deschizându-și fere- Șontică, Ion Fercu, Valeriu Stancu, Ioan
strele în mii și mii de nuanțe, mereu al- Holban, Vasile Spiridon, pr. Cornel Paiu,
tele... Așa arată rama Festivalului Nichita Danilov, Constantin Parascan,
devenit tradiție în Bacău, Avangarda mulți alții. Altceva vreau să remarc... ÎnXXII condus și întreprins de poetul Vic- tâlnirea aceasta între scriitori, dincolo
de discursurile pregătite,citite sau vortor Munteanu.
Vremurile apuse nu i-au micșorat bite, și nu se vede la televizor sau în focu nimic emoția, romantismul, bucuria tografii, are un atu personal, cultural,
întâlnirilor dintre scriitori, nu aceiași, dar didactic dacă vreți, o lecție de comunicu ușile deschise tuturor, nu i-au știrbit care inteligentă între oameni. Ar veni
amintirile unice prin excursiile organi- această calitate din discuțiile la terasă,
zate, prin frumoasele locuri vizitate, prin de după prezentările la scenă, cu microArhitectură veche
Galeria de fotografii redă imagini ale edifici- miile de cărți lansate cu acest prilej, prin fon. De pildă, după desfășurarea temei
ilor proiectate și construite. Pe lângă mulțimea de premiile acordate atât scriitorilor la cultura stradală, dezbaterile au con„Școli”, una – Școala centrală de fete, ilustrațiile consacrați cât și celor cu reală tinuat afară... și unele voci au spus că
redau edificii din Bucureștiul interbelic: Casa ge- perspectivă a unui autor bun, recunos- tema nu ar fi trebuit dezvoltată doar neneralului Iacob Lahovary, Pavilionul românesc la cut literar. Nu, nu fac un exercițiu de gativ, nu toată cultura stradală aparține
Expoziția Universală de la Paris 1889, Bufetul de admirație, nu am luat vreun premiu al de kitsch, sunt vectori prin care se poate
la Șosea, Vila generalului Robescu, Catedrala din Avangardei XXII, și acum din atrage admiratori și autori de veritabilă
Constanța, Palatul de Justiție, Palatul Băncii recunoștință umilă (se mai obișnuiește, cultură... sunt curente, grupări de teatru,
Comerțului, Casa Gună Vernescu, Biserica nu?) aduc osanale. Nici vorbă de așa inițiative de biblioteci stradale, poezia în
Izvorul Tămăduirii, Palatul Administrativ, Casele ceva! Pur și simplu scriu acest articol stradă, iată, recent s-a întâmplat la
Nicolae Petrașcu, Mincu, Cavourile Banului Dim- pentru a schița o întâmplare pozitivă Bacău, care ar contrabalansa afișajul initrie Ghica, Gheorghe Gr. Cantacuzino – Nababul, din lumea culturală a Bacăului de care cult. Iarăși despre ce nu se vede la
filmări și în poze, ar fi un sentiment deEvlochie Gheorghieff, Eugeniu Stătescu, Jak La- mă simt legată...
Așadar, la această ediție, 2019, bucurie a întâlnirii cu prieteni vechi, cei
hovary, Mânăstirea Stavropoleos.
Programul evenimentului a fost iarăși cărora le-am citit cărțile ( nu degeaba se
Serghie Bucur dens, complex, desfășurându-se în ritm afirmă că trăim vremurile în care scriitorii
revistă de atitudine
Enciclopedism
Monumentalul album monografic, despre
care elogios au vorbit eminentul arhitect Călin
Hoinărescu, scriitorul și istoricul Gheorghe
Marinică, reprezentantul finanțelor Academiei, ec.
Prică, precum și primarul comunei Păulești, Tudor
Sandu, se deschide cu un portret în tuș al lui Ion
Mincu, lucrat de sculptorul Ion Georgescu în 1885
și desfășoară spectaculos viața și opera arhitectului Ion Mincu în IX capitole exhaustiv documentate: I-Ion Mincu, II-Prima etapă profesională,
III-Arhitectura funerară, IV-Ultima etapă
profesională, V-Din convorbirile lui Ion Mincu cu
fostul său elev Spiridon Gegăneanu, VI-Ion Mincu
ca profesor, VII-Sărbătorirea lui Ion Mincu și
moartea lui, VIII-Câteva citate-caracterizări din
monografia N. C. Petrașcu, IX-Mincu și epoca în
care a trăit.

AVANGARDA XXII,

plângătoare numite capucini care se
hrănesc în urma furtului de pui şi ouă,
pe care-l operează în cuibul păsărilor
când acestea sunt plecate după hrană
pentru puii lor. Mulţimea detaliilor legate
de pregătirea militară a eroului (ce
trădează detalii biografice din tinereţea
autorului), descrierea amănunţită
bazată pe unele date concrete, ce reies
din anii de cercetări, a unor planete din
afara sistemului nostru solar, scot în
evidenţă un scriitor documentat, informat, preocupat de ultimele descoperiri
ştiinţifice şi tehnice.
Dincolo de insolitele aventuri ale
personajelor, cititorul poate vedea preocuparea autorului pentru diverse aspecte ale vieţii cotidiene: relaţia nepotbunic bazată pe sinceritate, corectitudine şi seriozitate. Dacă Vezina este în
conflict cu tatăl, de bunicul său îl leagă
multe amintiri şi experienţe de viaţă
unice dar, mai ales, o relaţie de sânge
indestructibilă. Apar în text şi simboluri
literare clasice: eroul care îşi primeşte
răsplata în urma depăşirii probelor după
ce beneficiază de ajutorul prietenilor,
izbăvitorul care apare în persoana unei
femei (invers decât în povestea biblică),
apocalipsa care vine ca urmare a comportamentului nesăbuit al rasei umane.
Interesantă este onomastica personajelor în acest roman: personajele au
nume cu rezonanţă istorică: Deceneu,
Vezina, Maruca. Îl invităm pe cititor să
cerceteze sursele de inspiraţie, aflate
undeva, în istoria depărtată a poporului
român...
Dar ce impresionează de-a dreptul la această scriere este seria de desene aflată la finalul cărţii. Desenele
aparţin autorului, sunt executate manual şi reprezintă diverse nave ce apar
de-a lungul romanului. Este de remarcat
migala cu care au fost trasate contururile desenelor care nu sunt linii continue, ci şiruri de cercuri minuscule. În
concluzie, Costantin Haralambie Covatariu propune cititorului o lectură
inedită, incitantă, o operă SF completă:
are aventură, propune tehnologii inovatoare, promovează valori locale şi, mai
ales, îndeamnă la muncă asiduă,
continuă, spre atingerea idealurilor personale, lucru de care a dat dovadă
însuşi scriitorul prin prezentul roman.
se citesc doar între ei). Lansările de
carte ar ține de latura prectică a literaturii contemporane. Schimbul de cărți,
autografele și dedicațiile, comentariile,
veștile aparițiilor, apoi, noile cunoștințe,
glumele, îmbrățișările pot, toate,
îmbrăca evenimentul într-o manta
romantică, benefică impulsionării scrisului. La Pensiunea Balta albastră, loc
feeric, unde a avut loc și lansarea zecilor de volume cuprinse în program, autorii au avut câteva minute alocate să-și
prezinte cărțile, pentru a reuși integralitatea programului... Unii au ales să recite din propriile volume, alții doar au
expus volumul în câteva cuvinte și acest
maraton însoțit de acordurile lirice ale
vocii lui Florin Țuțuianu, însoțit de undele albastre ale lacului înconjurător, a
exultat în aplauze. Așadar, felicitări, Victor Munteanu! La mulți ani, Avangardei
XXII!
Cristina Ștefan, 26 sept 2019
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Virgil Mocanu

13. Rău te folosești cu sumanul
altuia.
14.E rău când aștepți de la
mâna altuia.
15.Tovărășia e bună numai cu
punga ta.
16. Ferice de cel ce nu are de
altul trebuință.
Problema adusă în discuție
este acceea a gradului de autonoAutonomie funcțională, stare a mie de care persoanele sau diferitele
individului sau grupului uman care se colectivități umane dispun în privința
bizuie pe propriile sale forțe, ideilor și opțiunilor lor, a deciziilor pe
acționând pe cont propriu în toate care le iau, și, desigur, a comportasituațiile care nu reclamă ajutorul al- mentelor obiectivate în baza acestora
(poz. 1, 2). Argumentele în favoarea
tora.
1.Ce poți face singur nu aștepta modelului independent de gândire și
acțiune, exprimate direct sau
să-ți facă alții.
metaforic,
țin de consecințele nega2.Du-te-n sat și dă de știre; vino
tive ale existenței dependente de
acasă și fă cum poți.
3.Mâna altuia nu te scarpină cum alții, recte, de ideile, bunăvoința,
capacitățile și bunurile materiale ale
îți place.
4.Veștmintele luate cu împrumut acestora (vezi poz.3, 4, 5 ,6, 8,
1o,11,13,14 ).
nu țin de cald.
Pe de altă parte, funda5.Lucrul străin nu ține de cald.
6. Lucrul străin mai plăcut, dar nu mentarea modului de viață al individului pe inițiativa personală și pe
ține mult.
7. Cu funia altuia nu te lăsa în puț. autoadministrarea resurselor ce îi
8. Cine încalecă pe cal străin, iute aparțin, este una din condițiile de
bază a libertății sale de gândire, a
descalecă.
9. Cine nu are cal/Să urce pe jos creativității și împlinirii lui ca ființă
morală și rațională. În plus,
la deal.
10. Cine ține pâinea în sânul altuia obișnuința de a se bizui pe sine
însuși în rezolvatea situațiilor care nu
de multe ori rabdă de foame.
11. Cine bea apă din pumni străini, reclamă ajutor străin, îl va face mai
activ, mai precaut și mai responsabil
nu se satură niciodată.
12. Un bordei să ai, numai să fie în privința managerierii propriei vieți
și activități.
al tău.

Jurnalismul,
la
ceas
aniversar…

În anul în care s-au împlinit 100 de ani
de jurnalism profesionist în România și 150
de ani de la moartea tragică a geniului
spiritualității românești, Mihai Eminescu, cred
că sunt în asentimentul multora dintre
dumneavoastră când spun că noi, jurnaliștii,
publiciștii și scriitorii din această țară, cei care
mai credem în românism și în valorile sale
supreme, avem datoria morală de a-l apăra
pe Eminescu, pentru că, mai mult ca oricând
avem nevoie de spiritul său nealterat, de
gândirea sa lucidă, clară și riguroasă, de
restabilirea și respectarea adevărului, pe care
el, în mai toate scrierile și intervențiile jurnalistice, l-a pus mai presus de orice.
Într-un moment în care viața politică
devine tot mai mult un domeniu de confruntare a intereselor de grup în detrimentul
celor naţionale, când minciuna, manipularea,
servilismul, abjecția și vulgaritatea se
transformă în adevărate arme pe care le
folosește tot mai des mass-media, avem
obligația de a lupta, de a milita împotriva
nedreptăţilor şi a relelor politice, de a-i demasca pe cei care prejudiciază în mod vădit
interesul public, care uneori poate avea
implicaţii deosebit de grave pentru viitorul
naţiunii, de a lupta consecvent pentru
apărarea culturii, tradițiilor și identității
naționale. Așa cum a făcut-o și Eminescu, cu
mult optimism și încrezător în sine și în puterea adevărului, așa cum trebuie să o facem
și noi, măcar de acum înainte…
Tocmai de aceea, este necesară
cunoaşterea şi celeilalte laturi a personalităţii
lui Eminescu, cea de veritabil jurnalist și analist politic, unul care n-a iertat imperfecţiunile
vremurilor de atunci şi a tras un semnal de
alarmă pentru ceea ce va urma ca timp istoric
şi biologic, adică vremurile tulburi pe care le
trăim noi astăzi. Nu numai unele creaţii poetice, dar în special ziaristica eminesciană, la
fel de profundă ca şi opera sa poetică, pare
se că ar fi fost principala cauză a scoaterii lui
pagina 14

Eminescu din viaţa politică şi socială, supus
în ultima perioadă a vieţii unui proces lent, dar
sigur, de asasinare fizică şi morală.
Poate că Eminescu ar trebui prezentat
tinerilor nu doar ca poet genial, cât mai ales
ca luptător neobosit pentru neam şi ţară, luptă
dusă până la capăt, cu sacrificiul propriei vieţi.
Oare este aşa greu de înţeles că opera
eminesciană a trebuit scindată, fiind limitată
doar la poezie, tocmai pentru a se şterge
aproape complet opera sa jurnalistică, operă
de mare valoare şi însemnătate pentru istoria
acestui popor. Eminescu a fost până la urmă
un extraordinar vizionar, un reformator care
ne-a propus reflecţii şi principii care ating şi
astăzi problematica atât de complexă a
condiţiei umane. El ne-a dat spre citire şi
înţelegere opera sa, care înglobează tot ce
are România mai înălţător şi veşnic, ne-a
făcut să ne înălţăm la o nouă treaptă de
gândire şi simţire, cu adevărat românească.
Fără îndoială, Eminescu rămâne nu doar cel
mai mare poet român, ci și cel mai mare
ziarist român, acesta fiind și motivul pentru
care am insistat mai mult asupra acestei
fațete a personalității sale.

Adrian Simeanu
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Muzica
zilelor
noastre
Andreescu și Malov

Lor le-a revenit sarcina de a deschide ”Vara magică” anul acesta, la
Ateneul Român. Dovedind că, uneori,
senectutea face casă bună cu
tinerețea. Fincă s-au înțeles de minune
și profitabil nespus. Horia și-a pus înco dat` experiența în joc și truda-i fu din
nou cu noroc. Vădește cunoaștere
multă și energie la fel. Transmite, impune și dă siguranță din plin. Astfel că
”Virtuozii” răspuns-au la fix și lucrul
comun strașnic le-a ieșit. Bucureșteniis trupă veche, sudată, rodată și aptă de
performanță la greu. Oameni de diverse vârste uniți benefic de-o pasiune
ce nu are vârstă: muzica de calitate.
Cred că și Ludwig, acolo sus, le-a sesizat împăcat priceperea de necontestat. Iar pe noi, în sală, cert ne-au
încântat...

JOP, din nou, la Bucuresti
Desigur, sub îndrumarea lui Andreescu nici că se putea altfel. Dar, ca
trecerea s-o fac la surpriza serii, mai fu
un motiv chiar nebănuit: Sergey Olegovich Malov numit un cordar din
Leningrad, acu` la Berlin. Ani, treizeci
și șase. C-o ceteră minunată la sunet,
cristal. Și cu mâini demne de ea pe
măsură. Iute și precis pe corzi, zglobiu
și înflăcărat. Nuanțând adecvat, perspicace, elegant. Improvizând la un moment dat pe o surată electrică vădit
inspirat. Încât m-a determinat să-l compar cu inventivul englez Nigel Kennedy.
Ori cu francezu` Jean Luc Ponty,
faimos și acesta pe strune enorm...
În plus, ardență, expresivitate,
fluență, virtuozitate. Pasiune, trăire,
dezinvoltură și dăruire. Compatibilitate
și îmbinare eficientă cu orchestranții.
Tandem redutabil cu dirijoru`. Astfel căi aduseră cu toții un meritat omagiu
înaintașului neamț nemuritor. Cu brio,
categoric. Plasând din start și astă
ediție a festivalului bucureștean pe
podium. Dorin Ioniță-i realizator. Eu,
susținător și comentator. Ne mai întâlnim. Că oferta-i cert îmbietoare și în
continuare...

În premieră, DUEN...

„Am marcat celebrarea unui veac de
existență a organizației, ca pe o sărbătoare a
jurnalismului profesionist din România
întregită. Am traversat trei perioade importante din istoria României (perioada
interbelică, perioada comunistă și democrația
în care ne aflăm). În aceste perioade jurnaliștii
au fost o categorie implicată în viața socială,
culturală, economică și au dezbătut, cum este
și firesc, întotdeauna curentele politice ale
timpurilor.
pagina 15

experimentală și spectaculoasă vădit.
Ce-a dat prilej unui flautist rădăuțean
să-și arate îndemânarea de suflător.
Ștefan Diaconu, pe nume. Și el încă
tânăr, da` promițător la fel ca Sebastian. Japonez acesta din urmă, în
buletin, prin căsătorie. L-am cunoscut,
era printre noi, am vorbit și i-am sugerat
și niște jazz simfonic pe viitor. Sigur
fiind că va izbuti la superlativ...
Românu` solist ne-a făcut și un
cadou minunat. Două izbutite prelucrări
din folcloru` bucovinean. Ce ne-au
mers la suflet și lacrimi în ochi ne-au
iscat. Făcându-ne să-i îndrăgim și pe
el, și pe oaspeții nordici, irevocabil. Și
să spun apoi că au perspective frumoase. Sunt dăruiți muzicii vizibil.
Mânuiesc instrumentele cu multă pricepere, precizie și entuziasm. Iar unitatea de monolit, croită cu Morten
Ryelund Sørensen la pupitru, are puternic impact...
Aproape cincantenar, acesta a
studiat arta baghetei la Sankt Petersburg. Iară vioara, în țara lui. E foarte
sigur în munca sa și imprimă asta din
plin celor conduși fără greș. I-am remarcat fermitatea și sper să-l văd șaltădată la pult. Pe la ale noastre
orchestre îndeosebi. Cert în câștig
mare de l-or invita și l-or ”exploata” ca
îndrumător. Captându-i voința, uzând
de știința-i, storcându-i putința de a
tălmăci la fix capodopere. De-a onora
cu-adevărat muzica de calitate indiferent unde s-ar cânta. Pe mal
dâmbovițean așa s-a-ntâmplat. Declar
apăsat, entuziasmat, consemnând
meritat...

În mijloc de iulie, Nordu` coborî,
ferice, la Sud. Și Copenhaga, la
București. Grație Orchestrei Naționale
de Tineret a Danemarcei. Adică, în original, Det Danske ungdomsensemble.
Prescurtat, la fel ca-n titlu. Venită să
cânte la Ateneu, pentru prima oară. În
cel strașnic festival estival rostuit cu
succes de Lanto Communication. Un
promotor cultural serios și ingenios.
Fincă se zbate și aduce mereu trupe de
pretutindeni. Precum acest tânăr colectiv danez, cu partituri felurite purtând
semnături diferite. Ce l-a cântat excelent pe Beethoven, de exemplu. Apoi,
pe Sibelius, Nielsen și Grieg, ca să amintesc doar câțiva dintre ăi cunoscuți.
Da` simpatia și-a atras-o imens dând
glas unor lucrări românești. Un concert
actual semnat de Sebastian AndroneNakanishi, de pildă. Creație modernă,

După trei ani, Jovem Orquestra
Portuguesa, iar la Ateneu. Tot în
strașnicu` festival ”Vară magică”. La
ediția a opta ajuns, prin strădania
tenacelui Dorin Ioniță. Care-i aduse înco dat`, inspirat, pe tinerii lusitani să ne
arate certe talente peninsulare. Ei
făcând-o cu vârf și-ndesat. Fincă-s
aleși pe sprânceană-n ăst ansamblu
neîndoios de prestigiu. Înființat doar de
nouă ani, dacă nu mă-nșel. Actualmente, peregrinând cu-a` sale cântări
pretutindeni. Invitat să concerteze pentru nivelu` ridicat neîncetat. Pentru
forța, precizia și expresivitatea manifestate nezdruncinat. Pentru pasiunea și
dăruirea etalate pe scenă din plin. Am
fost în sală și-am jubilat permanent.
Atât la Enescu, cât și la Beethoven. Cei
doi figurând nimerit în program. Urmați,
la bis, de un coral interesant. Interpretat
a capella de instrumentiștii transformați
în coriști impecabili. Fără dirijor, aflat la
surpriza asta, în public...
Care dirijor nu fuse altu` decât
Pedro Carneiro. De data trecută știut.
Prețuit acu` și mai și. Muzician înzestrat, priceput atât la percuție căt și la
pupitru nespus. Doldora de energie și
atracție. Captând vădit și orchestranții,
și spectatorii. Numeroși în ăst nobil
templu al Capitalei autohtone, tocmai
`pentru că i s-a dus vestea despre ce e
în stare cu junii colegi împreună...
Mai cu seamă că veniră și c-un pianist conațional redutabil. António
Rosado. Un cincantenar dedat cu succes la ”Imperialul” Marelui Surd. Pe de
rost interpretându-l atent, fluent și
nuanțat adecvat. Și oferind ca supliment niște Debussy minunat. Orice
ansamblu simfonic român ar fi zdravăn
câștigat dacă l-ar avea solist, declar
apăsat și deloc exagerat...
Închei, declarând convins: a meritat să revăd, reaud, aplaud îmbelșugat
Orchestra Națională de Tineret a Portugaliei. O voi face ori de câte ori s-o
putea. La fel pe cei doi din fața-i:
Carneiro și Rosado. Doi artiști de clasă
ai artei sonore, în timpul acest`.
Felicitări, confrați onoranți de gintă
latină!
revistă de cultură
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Costică
a' lui
Petre
Nichifor
Continuare
din nr. 150)

In memoriam – TATA CONSTANTIN-și
BUNICUL PETRE NICHIFOR ROZNOVANU

-Marie, m-am întâlnit cu Vasile Teofor Ayun, azi când am fost la dugheană și
m-o-ntrebat dacă-i dau un copchil pentru
vara asta ca să aibă grijă de vitele lui că o
să-i dea mâncare și la toamnă ca plată îi
va da și-un sumănel să aiba cu ce sembrăca la iarnă. Ei, ce zici?
-Apăi, măi Petre, ce să zic, cum
hotărăști tu. Da pe care copchil?
-Eu aș zâce că pe Costică.
-Dar îi prea crud, mititelu mamei!
-Ei lasă că-i harnic și ascultător, șio să fie bine!
-Bine să fie dacă zici tu, dar băietu
știe?
-Costică, dragul tatei, vrei să mergi
la Vasile Ayun să-l ajuți la treburile
gospodăriei, să păzești vacile pe suhat, să
faci curat în ogradă, o să stai la el vara
asta, vei mânca la el, iar la toamnă o zâs
că-ți dă un sumănel.
Tată, dacă spui ‘netale merg, da
mama ce-o zâs?
-O zâs să te-ntreb și dacă tu vrei, și
ea te lasă.
Și-așa o fost Costică argat o vară
pentru un sumănel și treabă zi lumină.
Fiind vară, Vasile Ayun îl culca noaptea pe
prispă.
Pe la terminarea câșlegilor de iarnă
o venit la Petre Nichifor acasă, cumnatul
Dumitru care ține pe Popoghiușca.
-Cumnate Petre și soră Maria, iote
de ce-am venit la voi. Să vă-ntreb dacă în
primăvară, după Paști, vreți să mi-l dați pe
Costică al vostru și nepotul meu, să-l iau
la mine la cantonul Dolhasca , unde fac
servici, să-mi păzească vacile la păscut,
iar când acestea rugumă sau dorm la
umbră, să aibă grijă de copchiii mei, căci
eu sunt mereu plecat pe linie, iar nevastămea Marița nu mai dovedește.
-Eu vreau, dar să văd ce spune
sora ta Maria – mama lui Costică.
-Frate Dumitre, eu ce să zic, dacă
băietul se ghizuie, eu îl las, că avem multe
greutăți, dar dacă Costică, dragul mamei
o să vrea.
-La mine la cantonul Dolhasca n-o
să-i lipsească nimic – va avea mâncare,
hăinuțe, pat de dormit în bucătăria de
vară.
-Așa-i cum spui, frate Dumitre, dar
Costică este copil și-o să-i fie dor de mine,
de tat-su și de frați și surori.
-Soră dragă, o dată pe lună o să-l
aduc acasă-n sat.
Și copilul, vazând și el după puterea
de ințelegere a vârstei lui fragede, situația
grea în familia numeroasă, s-a supus
hotărârii celor mari, și-o mers la Dolhasca
să muncească după puterea lui și să
câștige câțiva bănuți.
Anul următor, toată familia – Petre
și Maria – părinții împreună cu toți copilașii
au mers cu căruța cu boi, tocmai la Hodura – între Tg. Frumos și Hârlău, pe
moșia boierului Bahluianu, la prășit de-antâilea, al doilea și s-au întors toamna
după ce s-a desfăcut popușoii, cu-n coș
de căruță de știuleți.
Responsabilitățile erau bine
împărțite – mama, tata și cele două fete
mari – Zancira și Catrina, la prășit, Costică
la păscut boii pe pajiște – nu numai ai lor
ci și ai altora care nu aveau pe nimeni săi păzească.
A urmat războiul cel mare – primul
mondial. Bunicul Petre o fost concentratcu
căruța cu boi la Fălticeni – să transporte
revistă de atitudine

muniție, hrană și echipamente pe frontul
de la Mărășești. Bunica Maria urmând să
rămână singură cu mulți copii.. Tata
Costică, copil fiind trebuia să urmeze
școala. Bunicul Petre, a-njugat boii, l-o luat
în car și pe Costică și-o mers la Cristești,
la învățătorul Bradu – singurul pe toată comuna. Cu căciula-n mână s-o adresat
acestuia:
- D-le învățător, aista-i unul din cei
opt copchii ai mei – patru mi-o murit de mititei, îl cheamă Costică. Dacă ați putea și
vrea să-l scutiți de școală, căci eu am
ordin de concentrare la război, iar nevastămea rămâne singură cu atâția copchii, nare cine s-o ajute în treburile gospodăriei.
- Bade Petre, te-am ascultat șințeles, să rămână copchilul de ajutor
mamei sale. Da o găină grasă o să te
coste! – o zâs mai în glumă mai în șagă,
învățătorul.
- Da cum să nu, dle învățător, vă
aduc două găini, cele mai frumoase, și-un
cocoș, că am vreo trei!
- Bine bade Petre, eu am glumit.
Știu că ne așteaptă pe toți zile grele, a
blestematului de război, dar poate că
măcar ne-om uni cu toții în aceeași țară a
vechii Dacii, lăsată de Burebista și Decebal.
-Așa credem cu toții dle învățător,
să fim cu toții într-o Românie Mare, cum
au visat încă de demult Mihai cel Viteaz și
Ștefan cel Mare.
Au trecut anii grei ai războiului cel
dintâi, dar măcar la terminare s-o-mplinit
visul cel mare al tuturor românilor – cu toți
ne-am unit în țara noastră strămoșească,
România Mare. Basarabia a fost prima,
încă din 27 martie 1918 iar spre sfârșitul
toamnei și-nceputul iernii aceluiași sfânt
an 1918 – au urmat Bucovina în sfârșit de
noiembrie – 28 – și-nceput de decembrie
– 1 – toată Transilvania cu Banat, Crișana
și Maramureș. Câtă bucurie, cât entuziasm!

Dar Dumnezeu ne dă și bune și
răle, și bucurii dar și năcazuri... Era în
săptămâna dinaintea Crăciunului a
aceluiaș an 1918. Bunicul Petre Nichifor
după o vară lungă și toamnă ploioasă petrecute pe moșia lui Bahluianu de la Hodura, unde au prășit, secerat, tăiat
popușoii și deșfăcat, pe-o vreme
cânească, cu ploi putrede, glod și negură,
a venit acasă, în satul dintre apa Moldovei
și pădurea ce se sprijinea pe sat, cu-n coș
de căruță încărcat cu ciucălăi și deasupra
înveliți cu niște pături de canură și cojoace
mițoase nevasta și copchiii, care cu toții
au muncit și ajutat mai bine de jumătate
de an pe boierul Bahluianu, de la Hodura.
Au făcut câteva zile, căci după o așa
toamnă ploioasă, drumeagurile și șușălele
erau desfundate, intra roțile carelor pânăn butuc. O tras în ogradă, o descărcat
coșul căruței în saci, o bătut pe leasă vreo
câțiva saci ca să facă grăunțe pentru
moară, i-o pus în căruță, și-o luat sumanul
pe umeri și i-o zis neveste-si:
-Măi femeie, eu plec la Neamț, sub
cetate la moara de apă a lui Angheluș să
macin ca să avem pentru mămăligă, căci
vin sărbătorile, ș-apoi iarna de-abia onceput.
-Măi omule, da mergi singur, ai de
stat la rând, afară-i frig?

-Apâi îl iau pe Costică cu mine, sămi ție de urât. Vezi să aibă oghele uscate
și pune-i o mână de paie în ochinci. Și mai
pune ceva de-ale gurii și cojocul cel lung,
să stea băietul învălit, căci îi frig tare!
-Mergi cu Dumnezeu și te-aștept cu
făină să fac mămăligă copchilașilor!
Au durat zile și nopți, de când a plecat la moară sub cetate – singura din tot
ținutul Ozanei și Moldovei. Erau multe
care și rândul destul de lung, încât bieții
oameni nu mai dejugau boii, le dădea din
mână câte-un strujan de popușoi. După
trei zile și trei nopți petrecute în picioare,
în fața boilor, tot înaintând câte oleacă, a
măcinat și Petrea Nichifor, dar oboseala
statului în picioare și nedormit, și mai grav,
răceala de la picioarele în oghele ude, iau răpus puterile și sănătatea. O ieșit din
ulița morii și intrând pe șleaul care ducea
spre apa Moldovei, i-o spus băietului:
-Costică, dragul tatei, vezi că boii-s
blânzi și țin dreapta , mână-i tu și ai grijă,
că eu nu mai am putere, iar frigul mi-o intrat în oase!
-Lasă tată că am eu grijă, boii mă
ascultă căci am avut grijă de ei toată vara,
i-am păscut și adăpat în gârla Bahluiului,
pe moșia Hodura!
-Așa Costică, ești băiet mare deamu să ai grijă de surorile tale mai mici și
s-o ajuți pe maică-ta la treabă, că eu nu
mai pot, nu știu dacă oi mai prinde
primăvara!
-Tată învelește-te cu cojocul pe picioare, căci eu am și pentru și sumănelul
pe care mi l-o dat vara trecută badea Ignat
pentru că i-am păzit vacile!
Și băietul care împlinise 13 anișori,
o avut grijă de carul cu boi până o ajuns
acasă-n ogradă.
-Costică dragul mamei, cum v-ați
descurcat, ați măcinat, ați venit cu bine, nați pățit nimic?
- Mamă, totul e bine, numai că tata
Petre e gata!
- Da cum așa?
- Apăi trei zile și
trei nopți o stat în picioare înaintea boilor, leo dat din mână să
mănânce, căci o fost
rând mare, și nu avea
timp să dejuge boii. Și
cel mai dureros, tata o
stat ud la picioare și-o
răcit tare!
- Hai Petre în
casă, iote am făcut foc și
e bine, încălzește-te la
picioare cât eu am să fac
mămăligă să mâncăm.
- Nevastă, să aibă
boii așternut uscat în
șură și să le pună băietul fân de cel bun
din stogul de pe fânețe. Faceți mămăligă
și mâncați. Mie nu-mi mai trebuie nimic!
Mă cheamă Dumnezeu la el. Tocmai când
s-o terminat războiul, nu cred că mă mai
pot bucura. Oasele mi-s bocnă de frig, puterile mi-s slăbite. Am făcut tot ce-am putut
în lumea asta, numai ca totul să fie bine,
să ne creștem copchiii, să le punem pe
masă bucata de mămăligă. Marie sunt
mândru de tine și fericit că mi-ai fost
nevastă și de copchilașii noștri. Să ai grijă
de ei, să-i îndrumi și ajuți cât vei puea. Lui
Costică băietul nostru drag și inimos când
i-o veni vremea să se-nsoare să-i dai boii
și carul, plugul și grapa și să facă aici
lângă tine, în grădina noastră, casă și-o să
aiba copchiii, să ții la ei, să-i mângâi și săi ocrotești, căci vor fi nepoțeii noștri, ai mei
și-ai tăi, și să le spui povești, dar întâi cea
mai frumoasă poveste – acea cu bunicul
Petre și cu tată-(su) lor – Costică.
Și-ntr-o dimineață de naintea
Crăciunului, când satul răsuna de glasurile
gingașe ale copiilor, în colindele adresate
pruncului micuțului Isus – Petre Nichifor
Roznovanu s-o stins ca o candelă, care
s-a uscat.
Nu a apucat să-și vadă copilașii
mari, la locul lor și doar de-abia împlinise
jumătate de veac.
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Mortală
- Aveam totul: o casă cum am vrut,
Mașină și-o femeie ce mă iubea...
Și, dintr-odată tot a dispărut...
- Cum așa? - Păi a aflat nevastă-mea!
Gând trist
M-am gândit ades la viața mea ,
La cum mă zbat și cum dau din coate
Și am constatat că viața-i grea
Și că, fatal, trecătoare-s toate.
Spre tot mai rău
Nu mai există azi, sfială,
Nici teamă și nici rușine,
Toți puși-s pe căpătuială...
Lor, doar, să le fie bine.
Dispariții
Unii, după moarte, devin nimic,
V-o spun asta clar, făr-a mă teme,
Alții, însă, tot foarte clar v-o zic,
Devin tot nimic mult mai devreme.
Disimulare
E o mască fața multor inși
Care n-ascunde niște temerari,
Și nici oameni prin ceva distinși,
Ci răutatea unor ordinari.
Degenerare
Mă întristez nespus când văd prea des
Cum nu mai e-între oameni omenie,
Cum apare,-n schimb, în mare exces,
Răutate multă și mârlănie.

Jurnalismul,
la ceas aniversar
(Continuare din pag. 14)
Cred cu tărie că întotdeauna presa
și slujitorii ei au avut un aport considerabil
în evidențierea relațiilor extrem de abordate sau aflate în disonanță. De acum,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), prin membrii ei tot mai
numeroși, va fi o componentă tot mai
importantă a societății. Avem numeroase
împliniri prin activitățile noastre, din
inițiative individuale sau colective, la care
avem public tot mai numeros. Toate acestea sunt reflectate în publicațiile noastre,
`Cronica timpului`, `Certitudinea`, revista
profesională `UZP` și pe siteul Uniunii. Vă
urez tuturor viață lungă, bună înțelegere
și rezultate comune mai bune! La muți ani
UZPR!”, a spus Doru-Dinu Glăvan,
președintele UZPR, cu ocazia celebrării
centenarului existenței breslei gazetărești,
eveniment ce a avut loc în Sala de concerte a Radiodifuziunii Române, în data
de 26 septembrie. Un președinte, care cu
viziune și tenacitate militează pentru profesionalism, coeziune și solidaritate, ca și
pentru creșterea prestigiului breslei
jurnaliștilor. Un președinte, care merită întreaga admirație și prețuire pentru tot cea
ce întreprinde, dar și sprijin pentru materializarea tuturor proiectelor pe care le are
în vedere UZPR.
Respect valorilor acestui neam!
Respect jurnalismului ce luptă pentru
dreptate și adevăr cu profesionalism și
abnegație!
La Mulți Ani jurnalistule,
La Mulția Ani UZPR!
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CARTEA DE POEZIE

comentată de L. STROCHI

CORNEL PAIU în BIBLIOTECA DIN TURN
TRIMIŢÂNDU-NE MESAJE SUB FORMĂ DE VERSURI
R Ă S U C I T E P R E C U M F R U N Z E L E TO A M N A
Curios la prima vedere, BIBLIOTECA nu e tratată ca simbol în
dicţionarele de simboluri, aşa cum credem
că s-ar cuveni. Şi asta pentru că LABIRINTUL sau CARTEA, imagini parţiale,
decupate sau considerate sinecdocă pentru „întreg” sunt mult mai atractive. E greu
să consideri UNIVERSUL un simbol, dar
CERUL, SOARELE, PLANETELE, LUNA,
LUMINA (elemente ale universului) pot fi
simboluri pe care nicio cultură nu le poate
evita.
Biblioteca este centrul nervos al
informaţiei, este o respiraţie a universului,
implicând o mişcare centrifugă prin expansiunea ideilor, cunoştinţelor, sentimentelor,
informaţiilor etc., dar şi o mişcare
centripetă, de implozie, de concentrare
extremă.
O bibliotecă nedepăşind 300000 de
u.b. (unităţi biblioteconomice) conţine cam
97 % din tot ce se ştie în lume. (E drept că
pentru restul de 3% avem nevoie de multe
biblioteci, creşterea fiind… trigonometrică). O bibliotecă e deci o supernovă
şi o gaură neagră în acelaşi timp, lucru imposibil fizic, nu şi ca joc al imaginarului.
Metaforizând, putem admite că o
bibliotecă este o piaţă publică în care autori din toate timpurile şi de toate naţiile
fraternizează sau se ceartă, se cultivă şi
se
detestă,
dialoghează
sau
monologhează, fac scandal sau se află în
„silentio stampa”.
O bibliotecă este o biserică, o
peşteră, o chilie, o uzină, un vehicul aflat
în mişcare, celălalt tărâm, o ambuscadă,
o navă spaţială, un laborator de alchimist,
o sală a armelor, un muzeu, un acvariu, o
grădină zoologică, un câmp minat, o
junglă. Practic, orice. Tipul şi spaţiul se
contractă şi se dilată atât de mult, încât îşi
pierd apriorismele.
Dimpotrivă, celălalt termen al titlului,
TURNUL are o simbolistică foarte bogată:
Turnul poate fi orologiu (simbol al timpului), clopot (clopotniţă), închisoare (pirg),
foişor de foc, turn de apărare, marcă a
unor profesii onorabile (turnul olarilor,
argintarilor, aurarilor etc.), un munte (zigurat, v. muntele Meru, observator ceresc
în China (turnul influenţelor fericite), turnul
Babel (Babel = poarta lui Dumnezeu), devenit însă ulterior simbol al trufiei
omeneşti, Athanorul alchimiştilor care are
formă de turn, simbol al Mariei - cea care
este supranumită „turnul lui David” sau
„turnul de fildeş”, (biserica este comparată
cu „un turn înalt dintr-un splendid bloc
dreptunghiular de piatră, înălţat deasupra
apei”), far, axă a lumii, substitut al arborelui
vieţii, piesă de şah, sinecdocă pentru
cetate, simbol heraldic (crenelul din
coroana murală a oraşelor, numărul lor indicând importanţa aşezării: unu – comună,
trei – oraş, cinci – municipiu, şapte – municipiu reşedinţă de judeţ sau/şi fostă
capitală etc.).
BIBLIOTECA DIN TURN devine
aşadar un simbol al totalităţii, al ascensionalului, o imagine a unei familii care se
sacralizează prin ritualuri, dar şi o imagine
concretă, o realitate arhitecturală, culturală
a Romanului (Biblioteca Municipală
„George-Radu Melidon”, cu turnul ei florentin şi Biblioteca eparhială „Melchisedec
Ştefănescu”, din turnul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului).
Poetul, preotul, pictorul Cornel Paiu
îşi poate începe discursul, apărându-şi
cetatea cuvintelor; va folosi toate strategiile, posibilităţile, figurile de stil, procedeele
artistice, propunând în final un volum greu
de uitat.
Poetul se autodefineşte admirabil,
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tocmai prin imposibilitatea unui contur
ferm, o imagine statică, reală: „I.1.3.2. şi
când lipseam şi când eram ascuns/ de
nevăzut de negăsit/ prezenţa mă dădea-n
vileag/ cu incredibil vicleşug/ şi mă roteam
şi îmi creşteau din oase/ trecând prin oase
fără de durere/ aripi de cer/ şi eram şi nu
eram/ şi parcă mă zăream sau poate nu/
şi mă credeam închis în mine însumi/ şi
mă-ntrebam unde e zidul/ şi deodată mă
pierdeam/ într-o lumină străvezie/ şi parcă
mă strigam/ c-o voce ca de apă vie/ în
care îngerul tocmai se coborâse/ şi mă
vedeam şi parcă nu eram/ decât un punctlumină/ idee adiind cer şi pământ/ şi parcă
nu eram decât o lacrimă/ în vas de lut
curgând/ o lacrimă în marea roşie zvâcnind.” Poetul poate fi înger, lacrimă, punctlumină, o voce (auctorială), idee, imposibil
de perceput cu simţurile noastre imperfecte.
Are nevoie de descântec pentru a
intra în peştera cuvântului: cărbunele ţine
locul culorii negre (în folclor de obicei roşul
este culoarea descântecului): „III.*
cărbune// înger de cărbune/ îngeri de
cărbune// (aripi de cărbune/ oase de
cărbune/ suflet de cărbune)”. Această
permanentă nevoie de autodefinire nu
este un act narcisist, ci o nevoie disperată
de a obţine o identitate. Evident, rezultatul
va fi tot unul metaforic, dar memorabil:
„III.***** dar dacă viaţa nu e vis/ atunci
nu-i nici aievea/ în palimpsest proscris/
prorocita-i înviere...// treceam prin noaptengândurat/ iluminat precum o candelă”.
(Un alt mare poet, Ioan Alexandru, credea
că poetul e o „lumânare cu flacăra în jos”).
Se poate ajunge la deşirarea,
destrămarea cuvântului, poetul devenind
o Penelopă ameninţată de admiratori:
„III.**** cum pot opri destrămarea?/
destrămarea/ destrăma/ destră/ des/ de/
d...” Literele, silabele devin picuri de ploaie
sau lacrimi...
Versul devine litanie, are înălţimea
celor populare din culegerea lui Lucian

Blaga: „III.3.1.26. sunt doi morţi în sat/
unul pe deal/ altul pe vale/ cântă pasărea
neagră/ a jale/ o mare de plâns/ se
revarsă/ pe ramuri/ încremenite/ satu-i de
gheaţă/ satu-i de-omăt/ clopote vechi/ îi
strigă durerea// trecut-a îngerul/ şi-aşa sau deschis/ inimile-nsuliţate/ de lumină şi
noapte/ trecut-a îngerul de foc/ de moarte
şi de joc/ fără de noroc/ înger încenuşat/
de lege încătuşat!/ înger îngeraş/ de foc şi
de lacrimă/ de rouă/ de patimă.”
Suntem într-o apocalipsă pe care ar
semna-o un Hieronimus Bosch, cu o
îngemănare de obiecte, mituri şi simboluri
torsionate:„III.3.1.5. numai o cruce am/
c-o mie de braţe/ ca o Gorgonă/ c-o mie

de şerpi// nu-i grea/ nu-i uşoară/ dar mă
omoară/ cum cade ucis/ bobul de grâu/ în
roata de moară// şi mă devoră/ oră de
oră...”
Pentru a reface un univers pierdut,
poetul are nevoie de un inventar, aşa cum
facem toţi după un cataclism (cutremur,
inundaţii, incendii, tornade): „II.2.1.18. inventar// o plajă/ un castel un TURN DE
APĂRARE un tun vechi/ o carte cu pagini
de marmură/ un cavaler în armură/ o
armură goală/ (o armură fără trup)// trupuri
întregi/ ieşind din pereţi// nu se puteau/ desprinde cu totul/ zvâcneau/ se zbăteau/
tremurau/ se pietrificau”.
Rămân puţine lucruri, între care şi
tristeţea: „ce a mai rămas?/ numai scrumul/ aducerea aminte a incendiului/
construcţia barocă a fiinţei destrămate/
pândită încă/ şi-n taina aceasta de camuflate tunuri/ veche artilerie grea pregătită/
pentru un nesfârşit război/ (un gând îmi
spune ascunde-te-n ţeava tunului/ fii tu
obuzul dintâi care să explodeze în celulele
existării/ să-i rupă gratiile/ să fugă în lume
liberă/ cu ochii luminaţi de frumuseţe)/// ce
a mai rămas?/ tristeţea aceasta care
sparge timpane/ care înoată în acvarii de
vis/ durerea aceasta fără maluri/
deznădăjduită/ ca şi cum ai aprinde un
ultim chibrit/ în clepsidra unui întuneric
desăvârşit/// ce a mai rămas?/ numai
această turmă de oi/ păscând pe un câmp/
numai o pasăre săgetând cerul conştiinţei/
numai acest peşte al credinţei/ bălăcinduse când într-un ventricul/ când în altul/ a
mai rămas numai această inimă
universală/ plutind în cerul întregii lumi/
(septembrie 2015; 25 mai 2018)”.
Dar în primul rând, chipul poetului:
„II.2.1.6. chipul Poetului/ descompus de
întrebări şi răspunsuri ”...
Aparent, ar exista o soluţie, cea a
împrumutului, dar ea rămâne o iluzie:
„I.*31. ipotecă pe viaţă// nu se poate face
nimic cu creditul dumneavoastră/ poate
doar cu încă o garanţie...// atunci stimate
domnule director de bancă/ să garatez cu
propria-mi viaţă şi încă puţin!// dar pare că
tot nu-i de ajuns!// dar totuşi să vă întreb/
mult stimate domnule director de bancă/
cum aş putea face/ să primesc un credit
pe viaţă/ un împrumut fundamental/ pentru
viaţa de apoi?/ (februarie 2012)
Tonul devine ironic, muşcător, dar
prin operatorul de credite trebuie înţelese
alte instanţe: „I.**31. ipotecă pe suflet// desigur/stimate domnule operator de credite/
nu pot pleca peste hotare la muncă/ aici
am piatra de mormânt pregătită/ şi deja
ipoteca pe suflet”.
Peisajul devine unul străin şi ostil,
sticla şi gheaţa dezumanizând orice relaţie
de viaţă, anulând orice speranţă: „I.*16.
Golgota// dealul pe care urci/ deal de
sticlă/ deal de gheaţă// în dreapta şi-n
stânga/ struguri de sticlă/ struguri de
gheaţă// te urmăreşte un câine/ cu colţi de
sticlă/ cu colţi de gheaţă// te pradă un corb/
cu gheare de sticlă/ cu gheare de gheaţă//
te iubeşte o mumă/ cu sânii de sticlă/ cu
sânii de gheaţă// sus pe deal/ crucea teaşteaptă/ cu braţe de sticlă/ cu braţe de
gheaţă”.
Decorul este expresionist, dar tonul
este de descântec, aşa cum s-a văzut şi
mai devreme. Fire delicată, poetul nu
suportă tensiunile pe care le încearcă şi îşi
caută refugii. Cel mai sigur refugiu ar fi familia, relaţia sa cu cei doi copii ai săi. Versurile au delicateţe, gingăşie şi o inocenţă
credibilă ce ne apropie de hotarele
adevăratei poezii: „I.*1. păpuşile vor dormi/
astăzi până târziu/ acoperite frumos/ cu o
păturică// Teodora le-a lăsat/ să doarmă/

cât e la grădiniţă// le va trezi/ chiar ea/
când va veni/ acasă (11 aprilie 2016)”;
„I.*5. Mateiul meu sfielnic şi cuminte/ în
taină la ureche îţi şoptesc/ întors către
icoana aducerii aminte/ în care totul era
angelic şi ceresc// Mateiul meu acum când
dormi/ răpus de-o oboseală inocentă/
tăticul tău te-nveleşte grijuliu/ şi cu smerită
rugă te binecuvântă// şi-apoi în taină dintro carte/ citeşte despre copii altor lumi/ pe
când un înger îţi împarte/ ofrandele de vis
şi de minuni/ (martie 2012)”; „I.*7. ca la
priveghi/ s-au strâns pisicile/ lângă porumbelul/ mort în iarbă// poate că trage un
pui de somn/ îmi spune Teodora”; „I.*9.//
Copiilor mei, Teodora-Maria şi Matei-Octavian// aici vom face un foc de tabără/
neobişnuit/ vom pune întâi pietrele
credinţei/ peste care vom aşeza vreascurile conştiinţei/ peste ele vom turna mai
apoi laptele fiinţei/ şi lacrimile bucuriei//
dacă vom îngenunchea destul/ în iarba
înaltă/ poate va veni un înger/ cu aripi de
foc/ să-l aprindă!/ (Băluşeşti, 3 iulie 2016)”.
Totul pare a fi ostil: foarfecele care
a tăiat ombilicul unui copil trimiţându-l spre
viaţă, poate deveni o armă a crimei:
„II.2.1. foarfecele s-a apropiat/ de gâtul
meu// cred că poate acel foarfece/ cu care
îngerul mi-a tăiat ombilicul/ s-a apropiat de
gâtul meu// era deja însângerat/ plâns de
broboade de sânge închegat/ dar şi
înroşit/ de parcă abia fusese scos/ dintre
aprinşi cărbuni// cum s-a apropiat de gâtul
meu/ foarfecele/ prin deschizătura-i sacră/
o mierlă a prins să cânte”.
Poetul încearcă răzvrătirea prin
vers, încearcă o odă a demnităţii umane:
„I.**44. era un trup trezit din vis/ avea
pe umeri o ultimă ninsoare/ se răzvrătea
c-un paradis/ neînţeles de-o singură culoare// lumina toată îi părea/ o promoroacă
cenuşie/ şi-n zborul fiinţei şi-auzea/ cascadele voinţei// credinţa-nvinsă de păcat/
mireasă c-o ultimă suflare/ cu lumea toată
s-a-mpăcat/ precum un astru răsărind din
mare” şi încă: „I.***44. un suflet s-a întors acasă/ un suflet pelerin s-a-ntors
acasă/ să tragă clopotul bătrân/ nu-i pasă
că din depărtare/ se iscă vânt păgân// e
voia lutului să ştie/ cum se înalţă-un gând/
printre coloane de părere/ şi crenelat destin// auzi-l Doamne cum păşeşte/ prin
iarba unui sat/ pe care legea îl învaţă/
tăcerea din cuvânt/(8 martie 2012)”.
Această revoltă e una romantică, dar are
involt baroc: „I.1.13.9. nu-mi vând nici
umbra/ nu-mi vând nici sufletul/ nu-mi
vând amarul/ n-am de vânzare dulce delir
şi ambră/ firele-mi tot mai rare din barbă//
nu-mi vând nici capra/ nu-mi vând
măgarul/ nu-mi vând peretele/ stâlpul de
foc/ TURNUL CU-ARIPI DE CĂRŢI/ (cărţi
vii cărţi albe cărţi aprinse)/ nu-mi vând
TURNUL DE CRETĂ/ pe o egretă!/ nu-mi
vând copacul electric/desfrunzit”.
Concluzile lucide ale poetului sunt
însă de chinină, insuportabil de amare:
„I.1.13.3. ar fi prea trist/ dacă aş fi numai
un copac/ cu rădăcini de oase/ cu tulpină
crengi frunze flori şi fructe de oase// m-ar
numi copacul de oase din deal/ copaculoase/ ar fi prea trist/ clinchetul oaselor/
bătute de vânt/ lovindu-se unele de altele//
oare ce pasăre ar vrea să-şi facă cuib/ întrun copac de oase?/ (15 martie 2015)”
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CORNEL PAIU în
BIBLIOTECA DIN TURN
(Continuare din pag. 16)
şi „I.1.8.3. nu mai e timp de amintiri/ nu
mai e timp nici pentru azi/ de mâine nici nu
mai poate fi vorba// trăieşte şi-atât/ într-un
absent timp/ fără ieri/ azi/ mâine/ trăieşte
scufundat/ ca un scafandru/ în arterele
memoriei/ oxigen nu ai/ decât pentru o
singură inspirare-expirare// nu mai e timp
pentru amintiri/ pentru acel nostalgic/ îţi
mai aduci aminte...// nu/ nu mai e timp// de
mâine nimeni n-a auzit.” Totul e dezolant,
chiar şi un peisaj tradiţional (nu
întâmplător e evocat nucul, cel cu fructe
amare): „III.3.1.15.// Omagiu surorii
mele, Florentina// e casa cu nucii scuturându-se singuri/ e casa cu nucile putrede încă pe crengi/ e casa cu albe uşi
ieşind din pământ/ e casa unde nici telefonul nu mai sună/ e casa unde s-au
pripăşit câini şi motani/ abandonaţi de
stăpâni.”
Sfârşitul nu poate fi unul fast, de
vreme ce e trădat chiar de început:
„I.1.13.7. şi de unde vin?/ dintre cuţitensângerate/ dintre zdrenţe dintre boarfe
uzate/ dintre pânze dintre cârpe/ vin din
pământ ars/ lut frământat cu picioarele/ din
negură aspră cleioasă/ de păcură şi de
pucioasă// de unde vin de unde mă trag?/
dintr-o iscoadă dintr-o răscoală/ dintr-o
roabă supusă şi-amară// foaie verde foaie

dalbă/ mărgărit întins pe salbă/ (23 iulie
2017)”.
Ajungem în final chiar la „defragmentarea fiinţei”, ca după un teribil cataclism atomic: „I.1.13.8. clipa-noapte/
aşteaptă nisipul depus pe prag/ de furtuna
vieţii/ din care pare că nu-ţi mai aminteşti
nimic// din această oboseală/ nicio pasăre
nu poate/ să-şi mai ia zborul// (aripi de
piatră/ aripi de gheaţă)/ vine în cele din
urmă/ defragmentarea fiinţei”. Chiar
moartea nu e altceva decât o arestare
brutală (superbă alegorie!): „I.1.5.1. până
la urmă/ te vor lua şi pe tine/ nu va conta/
cât de tare vei striga/ aşa cum nu va conta/
nici tăcerea ta/ cu înţelesuri adânci// până
la urmă/ te vor lua şi pe tine/ nu va conta
cât ai scris/ sau cât ai mai avea de scris/ ţi
se va spune/ scrie de-acu’ pe inima lumii/
pe coastele universului/ scrie de-acu’ pe
respiraţia timpului/ pe timpanul veşniciei//
până la urmă/ te vor lua şi pe tine/ în
călătorie/ te va însoţi mireasma teilor/
înfloriţi la mijloc de iunie/ şi tristeţea salcâmilor/ care şi-au scuturat prea repede
floarea// până la urmă/ te vor lua şi pe tine/
în marea călătorie/ nu va conta deloc/ că
gura ta miroase a mir/ iar ochii tăi sunt larg
deschişi/ (19/20 iulie 2015)”. Dar, în ordinea morală, cel mai grav lucru este pervertirea şi chiar inversarea valorilor: „1.*17.
într-o lume superficială/ totu-i posibil/
până şi frumuseţea/ se poate travesti/
până şi ea îşi poate amăgi/ chipul
desăvârşit”.

Dacă s-ar fi opri aici, volumul lui
Cornel Paiu ar fi fost cel mai amar din literatura română. Dar datoria unui
adevărat poet este aceea de a mai da o
şansă cititorului, de a resuscita speranţa,
de a-i face o respiraţie „suflet la suflet”.
Totul poate începe cu îndoiala:
„I.1.13.11. poate am creat o lume/ în care

să m-ascund!// poate am creat o lume/ în
care am ascuns/ STÂLPUL DE FUM AL
VISULUI!// TURNUL CEL ÎNALT AL
CREDINŢEI!/ TURNUL DE SÂNGE AL IUBIRII!/ TURNUL DE PĂRERE AL VIEŢII!”
sau: „poate că raiul este undeva/ în aerul
de deasupra/ porţii casei părinteşti/ poate
că raiul este undeva/ deasupra porţii casei
de acasă/ un fel de pasăre trebuie să fii/
să-l poţi zbura printre aripi/ să-l poţi trece
prin pene moi/ norişor de vată/ abur penul-

tim/ al unei lungi mantii/ trenă infinită de
umbră/ zărită pe neaşteptate/ într-o
dimineaţă sumbră”.
Poezia trebuie să devină „rugă”,
adică să atingă acea temperatură care să
poată topi orice împotrivire, neîncredere,
deznădejde: „I***** există un ceas anume/
când toate păsările încep să cânte/ există
un anotimp anume/ când toţi copacii încep
să freamăte/ există un strigăt anume/ când
toată făptura/ renaşte prin rugă”.
Întâlnirea cu Dumnezeu e în acest
caz cât se poate de firească: „şi eu vin
Doamne/ chemarea Ta răsună în inima
mea/ ca un cântec de dragoste// nimic nu
mă poate opri”.
Volumul are multe chei, cifrele din
titluri amintesc de clasificarea zecimală din
biblioteci, acolo unde precizia e esenţială
pentru regăsirea cât mai rapidă a
informaţiei. O miime e mai precisă decât
o sutime, care e mai precisă decât o
zecime ş.a.m.d..
Textul foloseşte intens anafora,
obţinându-se o insistenţă excepţională
asupra unui cuvânt sau sintagme, astfel
că se produc adevărate câmpuri semantice şi gravitaţionale.
Tonul volumului, de surdină, e cel
mai adecvat, producând cea mai puternică
impresie.
BIBLIOTECA DIN TURN este un
volum exemplar, o reuşită certă a poetului
CORNEL PAIU, greu de egalat chiar de
„însuşi Poetul”.

Patriarhia Română a proclamat anul 2019 ca fiind:

,,ANUL OMAGIAL AL SATULUI ROMÂNESC”
Mircea Dorin
Istrate
Președintele
Ligii Scriitorilor
Filiala Mureș

SATUL MEU, BURIC
DE LUME
Se spune și pe bună dreptate, că
veșnicia s-a născut la sat, pentru că satul
este cuibarul în care dintr-u începutul
viețuirii noastre neamul acesta s-a
adunat, s-a înpuit, s-a mărit și s-a rărit
după cum nemernicia unor timpuri au trecut peste el. De ce a rămas mereu în
matca lui? Pentru că \aici oamenii erau
legați unii de alții prin nenumărate fire:
erau neamuri, erau buni vecini, aici se
legau familiile, în huma lui se veșniceau
moșii și strămoșii lor, hotarul le dădea de
îmbucat.
Aici timpul se măsura din sărbători
în sărbători creștinești, aici se respectau
datinile și obiceiurile locului, aici se trăia
în umbra crucii, aici se viețuia în cinste,
în curat, în respect pentru muncă. Aici
pruncii învățau bunacuvință, smeritul și
purtatul în fața celor mari, trebuind a fi
harnici și ascultători, să învețe carte atât
cât să le fie de folos. Viața omului era
trăită într-o muncă nesfârșită din iarnă-n
iarnă, pe hotare, în gospodărie, cu puține
zile de slobozenie: o duminecă, o nuntă,
un botez, o înmormântare , o zi de
sărbătoare. Atunci omul se veselea, se
amărea, se întâlnea cu semenii, se
povesteau.
Din sat se mergea la armată, la
război uneori, pentru a-și apăra neamul și
pământul pe care îl știau a fi a lor din
moși strămoși și tot aici se înturnau dacă
norocul îi mai ținea în viață.
Puțini dintre copii se învredniceau
a merge la înalte școli ca să se înnobileze
cu ștința de carte și să se domnească mai
apoi. Aceștia învățau pe rupte pentru a-și
mulțumi părinții și neamul care se înnevoiau a-i ține pentru a se face oameni.
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speranțe și de toate învățămintele cele
mari și bune transmise rând la rând,
neam după neam, din tată-n fiu, spre
neuitare. Am pierdut, în bună parte,
credința cea adevărată născătoare de
virtuți, dragostea de neam și țară, de
pământul care ne-a ținut viețuirea pe
huma sa, bunătatea și curatul sufletului
românesc.
După toate astea putem spune, cu
părere de rău, că veșnicia nu se mai
naște la sat, că mai de grabă satul, cel
care a fost până mai ieri cuibarul lumii, sa întors din drumul său cel suitor și
mergător înainte, în spre pierzanie, în
spre pustiire, sufletul său golindu-se,
secătuindu-se încetul cu încetul de toate
cele mari, bune, adevărate, care i-au dat
până acum statornicie și putere. Asta o
vedem cu toții și o simțim, mai ales noi
care am fost printre ultimii pe care satul ia făcut oameni și care acum, în tremurul
unei lăcrimate pleoape, în clipa unei
aduceri aminte, îi simțim nepuțința,
zbaterea, clipa nedorită care se apropie.
Vor rămâne ulițele tot mai prăfuite , mai
triste și mai însingurate, vor râmâne
casele tot mai rare și
mai îngârbovite de
ani, vor rămâne oamenii
tot
mai
înstrăinați unii de
alții, ei ne mai fiind
aceeași truditori și
născători de curat,
de frumos, păstrători
de datini, credințe,
obiceiuri, toate acestea pierzându-ne
încetul cu încetul în
alte năravuri, mai îndulcit cu toate marea uitării. Satul a fost până mai ieri
păcatele lumii.
flacăra candelei celei veghetoare de viață
În satele care au mai rămas întregi în colțul nostru de lume, astăzi mucul său
s-au închis școlile dar s-au deschis de lumină pălpâie tot mai slab și mai
barurile, s-au împuținat numărul mărunt, iar dacă ea se va stinge vom
creștinilor închinători pe la sfintele altare, orbecăi cu toții printr-o lume întinată și
dar a crescut numărul celor care își uită îndulcită cu toate păcatele cele pieritoare
nopțile prin discoteci, aici se fură și se de demnitate și speranță. Păstrați așadar,
tâlhăresc bătrânii ziua în ameaza mare, cât încă se mai poate, tot ceia ce mai e
lenea și nemunca sunt la vedere. A de păstrat bun și frumos din satul româsecătuit așadar izvorul cel limpede și nesc, pentru a-i prelungi astfel jertfelnica
curat care a adăpat de veacuri veșnicia lui viață. Fără el, sufletul nostru va fi sec,
satului românesc. S-a înnămolit încetul cu rece și pustiu, așa cum este această
încetul șipotul cel dădător de viață, de searbădă și mincinoasă lume.
De aici ne-au venit în timp toate mințile
noastre mari și luminate care au ridicat în
fală și mărire mereu această țară.
Trăind în umbra veacurilor, din totdeauna viața satului a fost grea, cu multă
osteneală, cu puține bucurii, la voia lui
Dumnezeu și a vremilor care au trecut
peste el, dar măcar aici se trăia în
curățenie morală, în cinste și în respect.
Ce este acum satul românesc? În
foarte multe cazuri el este tot mai
împuținat și îmbătrânit peste măsură, fără
vlagă, dezorientat, neputincios, bolnav,
trăitor ca într-o continuă agonie, cu hotare
tot mai pustiite, cu case tot mai rărite, fără
copii, fără bucurii, fără cine a mai duce
mai departe un colind, nu joc, o cântare,
un obicei, o datină străbună. Nu mai are
cine învăța aici ce e cinstea, respectul,
bunacuvință, smeritul, hărnicia, pentru că
cei care ar trebui să o facă sunt pe la
orașe, ori prin alte țări străine unde se
fură, se omoară, unde omul se înrobește,
unde nu mai e necesară știința de carte,
unde tineretul este tot mai analfabet, mai
obraznic, mai arogant, mai apucător la

Gela Enea

Sinai
mitraliere stau prinse-n șuruburi de foc și
de fum sub cerul Sinaiului
asemenea unor păsări care-au pierdut instinctul migrației
cuibăresc în palmele fiecărui soldat
ziua își întinde pelicula străvezie lungită
de spaimăîntre puncte de control câteva
taburi sfidează liniștea
inima se încăpățânează să bată
ratificând curajul de a exista în anticamera
dizgrației încleștez mâinile pe mânerul
sacoșei calculez inventare
două cornuri cinci curmale cutia cu suc și
sticla de apă privesc ceafa șoferului din
autocar gulerul tricoului răsfrânt
transpirația între canturi de carne
mă uit la perdele la geamuri
mă uit afară
îmi trag privirea înapoi
o ascund sub ipocrizia somnolenței induse
cineva strigă cineva moare altcineva tace
aș spune o rugăciune pentru sănătatea
autocarului o rugăciune pentru sănătatea
tablei a motorului a roților
știu că tranziția de la dumnezeul soldatilor
la dumnezeul nostru
depinde de acest autocar
de efectul calmant al unei certitudini
infirmități
pe scări
liniștea șchioapătă de la câte un oftat mai
lung la intrare/ gravura cu surâsul silit al
portarului stabilimente iscoditoare
frici mâncând calciul dimineții de ianuarie
dincolo de ușă un țipăt e fată
(spune cineva dinăuntru) e drac
(adaugă tata dublând ecoul )
sufletul se face brusc o vulpe
reintră în țipăt îl jumulește de ultimul
sunet femeia în alb
știe ce înseamnă să te lupți cu umezeala
cum te ustură ochii de la mirosul de lapte
praf știe și continuă să țină-ntre palme
capul inutilitatea brățării roz
se răsfață în buzunar
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același cuvânt în două suflete
în gala de excelență a vieții ești numai tu
prin verbul a iubi
floare de iris

VALI NIȚU

eu sunt izvorul nesătul de sete
miniatura din cuprinsul acestui univers
râul ce mă curge în corul cristalin al ochilor tăi
mă predau brațelor tale
ce nu mă vor lăsa niciodată flămând

lumină – filă cu filă

stau cu un alt poem la o cafea
pe aripa unui mesager pleacă gândul meu
cu arta de a iubi viața
în puținul rămas prin multul ecou
din plinul versului simțit pentru tine

în simplitatea cuvântului trăiește gândul
dincolo de pretutindeni
dincoace de aproapele unei pene fragile
se naște un poem în netăcerea tăcerii
verde – lumină
în privirea serii degetele mângâie noaptea
și-ntr-o splendidă atingere sosește dimineața
o chemare dinspre mâine
viaţa nu are termen de comparaţie
verde – lumină
trăim timpul
îngenunchem la marginea nopții să-i dăruim seara
îi simțim mâna cu inelul albastru spre tăcere
fructul iubirii are un sens
verde – lumină
surâde așteptarea
curge-n cascadă valul vieții
își cheamă perechea în ziua sortită
se aude ecoul în surdină
verde – lumină

te scriu în pântecul de lumină
simplitate a iubirii prin propria-ți amprentă
într-o zi de sărbătoare
când opresc timpul cu mâinile goale
să-mi potolesc setea în verde viu

metafore în palma cerului
prin pletele cerului împletim speranțe
la început de an
pe fiecare fir de argint legănăm vise
în cuminţile dorinți
în braţele omului de zăpadă aprindem lumânări vii
cu fiecare zi alergăm
ş-atunci când înţelegem graba
nu mai putem da timpul înapoi
să strângem în bulgăre tinerii fulgi ireversibili

Izvorul nesătul de sete
în mâna destinului se odihnește zborul
pictează pe tâmpla serii dantela fiorului nesfârșit
apropiată nuntă de flori
culoare prin nuanța vremii
curajul de a parcurge peisajul viu

indiferenţi mergem mai departe
până când vom fi la reverul unui frac
o pată de culoare neagră într-o rotire universală
pulbere de trecători
uneori biciuiți de braţele viitorului
amanetat

în alfabetul dragostei trăite

cu preţul unei vieţi se joacă atemporalul hotar

ION TIMARU

PICNIC
Dansai pe acorduri de chitară,
fredonând zâmbete imperceptibile
în păienjenişul ochilor
ca un clipocit de izvor
sub frunze căzute,
galben cochet.
Fascinaţia venea din Sinele,
uitat în rugăciunea dimineţii,
pentru ziua necunoscută
ce aştepta soarele
îndestulător frumuseţii
verdelui crud.
Eram spectatorul,
suflet rupt,
incapabil de gesturi fireşti.
Depăşisei cercul sacru
drept naştere nouă,
dirijată de steaua hoinară.

SE PETRECEA
Fiori noi pluteau
când strada ta
poposea în mine.
Clepsidra timpului
se golise
şi căutam nisip
să-l prelungesc.
Nu se vedea
nimic în jur,
mi-era dor şi teamă,
deopotrivă,
să apari cumva
să m-amăgesc
că sunt viteaz,
nepăsător...
Un soare-acoperit cu nor
mă pătrundea dumnezeiesc.
ÎN AL NOUĂLEA CER
Despre iubire vorbea,
deşi părea fioros,
norul acela temnicer,
tocmai slobozise
drum larg soarelui...
Era de armindeni
şi simţurile clocoteau,
seninul orbitor
tulbura minţile.

151 - plumb
desenează limita omului
cu lumină şi rost în sufletul poetului
agăţat de cuvânt în vers
de vers în poem
de scânteie în flacără
de foc în scrum
de iubire
în esenţă
o rotire

salutul unui scorpion
în duminica cuvintelor nenăscute
dincolo de vise
trăirile noastre în costum de gală
întrebându-se când vor dansa valul albastru
al unui ţărm
darul de pe tâmpla grizonată este seara ochilor
şoptind numele din lumină
spre casa ce aşteaptă
pasul mărunt
apăsat
privește reverul destinului
brodat cu-n iris din picătura sorţii
inel încrustat
ne-am legat mâinile
gândul
timpul și sufletul
retrăim mereu iubirea
culoarea roșie din propriul foc
doar picioarele ne-au rămas libere
în mersul spre noi
în curând ne vom strânge-n brațe
dinspre culori spre nuanțe
buzele noastre vor uita să se mai despartă
înspre serile albastre
altă și altă noapte
în noul său costum de gală – cu papion
dintr-un început de noiembrie
salutul unui scorpion

Doi guguştiuci
se credeau vulturi,
decolaseră
către al nouălea cer.
VIS ÎMPLINIT
Febril, asemenea
ameninţatului cu moartea,
scormoneam în ochii frumoasei,
unduirea pentru mine...
Furasem un vis
ce mă proiecta
către acolo,
izvor de foc
atârnat nemărginirii.
Nu ştiam
ce-i ţipătul inimii
până licărul angelic
mă-nvălui
în vraja sa cerească.
CĂTRE POET
Festival de toamnă
dăltuit în brizbizuri
literar sonore
ademeneşte urbea
ghiftuită cu promisiuni.
Ne aşezăm
la rânduri parfumate,

multicolor preaplin,
pe zgomote
de greieri melancolici...
E doar cer senin
şi trage lumea
a visare nemăsluită
către poetul
descărnat de-nchipuiri...
Tulburi amintiri
tranzitează acoperişuri,
negre scânduri,
albe gânduri,
celebre versuri,
potpuriu nocturn...
ASPRU
Au urcat mereu dealul,
căutau tainele
ajungerii libere
pe tărâmul închipuit.
Erau oamenii
meleagurilor mele,
împrăştiaţi lumii
rostului nedesluşit.
Întoarcerea promitea
bănuţul din poveste
făcător de minuni
sub truda
nesfârşit mergătoare
pe calea hainului destin.
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