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(33 argumente pentru rescrierea istoriei Europei)
MIRCEA VALER STANCIU
Ulm-Germania

Ce-mi pasă mie de Europa

dumitale?!(I)

La începutul mileniului al III - lea, publicam săptămînal în
Gazeta de Transilvania ce apărea la Braşov atunci, un foileton intitulat
Dicţionarul cuvintelor uitate. în care evidenţiam valorile din patrimoniul
spiritual românesc, păstrate în ele. Aflasem şi eu de la fel de fel de dascăli
că asemenea ,, vestigii” nu se bucură de foarte mare consideraţie printre
istorici, din pricina dificultăţilor de a fixa în timp, cu precizie, crearea
unor cuvinte, dar am socotit că merită să-mi asum riscurile criticilor
interesaţi într-un fel sau altul, fermecat de informaţiile ce le ofereau
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cuvintele uitate (ca formă), dar aflate încă în circulaţie, cu sensul lor
străvechi ( în conţionut), adică transmis altora, adică mai mult sau mai
puţin asemănătoare sub aspect sonor.Felul cum au primit cititorii
articolele mele a dovedit că nu lucrasem degeaba, entuziasmul meu fiind
perfect justificat, astfel că în anii 2006 – 2007 - am publicat, pe
cheltuiala proprie! – înmtreeg materialul ce-l aveam, finisat, umplînd 4 (
patru) volume, la Editura Universităţii Transilvania. În deschiderea
lucrării, aşezasem o prefaţă şi alte cîteva informaţii lămuritoare (
însumând 42 de pagini), absolut obişnuite în dicţionarele clasice sau ba, şi
încă de la redactarea ei am ştiut că va trebui cîndva să reiau lucrul, într-o
formă amplă, care să explice pe îndelete şi pe înţelesul tuturor, valoarea
zisului patrimoniu. În încheierea vol. 1 (A-C), pag. 243 am anunţat
lucrările ce le proiectam, separînd uriaşul material după criterii tematice,
precum necesitatea rescrierii istoriei Europei ţinînd seamă ( şi ) de
vestigiile lingvistice; mitologia valahă, revoluţia gotică ( apariţia
conştiinţei individuale); semnificaţiile etnonimelor etc.
Aşa s-a născut textul de faţă, privitor la evenimentele istorice şi
implicaţiile lor conţinute în cuvinte. El a fost cel dintîi pentru că oferă
cititorilor dovada cea mai bună că ,, vestigiile” lingvistice sunt la fel de
interesante şi de utile cercetătorului iscusit ca orice altele , iar
dispreţuirea lor de către istorici nu este întotdeauna justificată. Oricum,
se poate spune că riscurile pe care le implică datarea lor sînt infinit mai
mici decât avantajele oferite pentru înţelegerea completă a lumii de
odinioară, pentru cunoaşterea exactă a istoriei şi decelarea
învăţămintelor ce trebuie trase din înţelepciunea străbunilor, pentru a
evita repetarea unor greşeli în lumea modernă. Subliniem, pentru evitarea
oricărei dispute inutile, că aici cuvîntul istorie nu trebuie interpretat ca
indicînd o ,, lucrare ştiinţifică de filologie despre evoluţia cuvintelor de-a
lungul timpului “ ci se cade a fi înţeles în spiritul temei alese, cu sensul
avut în vorbirea populară (unde accentul se pune pe al doilea i ) – absent
în DEX, tocmai fiindcă provin de de la un cuvînt uitat . care e acela de
,, sămînţă de vorbă, subiect de discuţii “ (cf Properţiu pentru: ut fleres
nobilis historia), Utilizat aşa încă de la primul pas, el înlătură cortina
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uitării din faţa cuvintelor uitate şi, trebuie să recunoaştem că spectacolul
ce se vede ( cu ochii minţii, desigur!) pe scena înţelesurilor şi a jocului de
spirit este foarte ademenitor!...
Caracterul aparte al istoriei noastre îngăduie să ne abatem – cel
puţin în versiunea de faţă, care se prezintă iar ca un foileton – de la
principala caracteristică alucrării pur istorice, aceea a prezentării
evenimentelor în ordine strict cronologică. Fiind vorba de nişte... seminţe
( de vorbă) aruncate cu bunele intenţii ale semănătorului de pe ogor,
factorul ordinar nu mai este altul decât întâmplarea şi voia vântului –
gândului, acelea care fac deupă legi, pe cât de imprevizibile, pe atât de
fermecătoare, să se producă asociaţiile de idei care individualizează
judecăţile de valoare ale vorbitorilor. Şi, să nu uităm, ne ajută să le
reţinem pentru viitor! Făgăduim însă ca, la publicarea textelor în volum,
această abatere să fie ,, corectată’’ (unde este posibil !) sau să căutăn o
altă cale pentru a murmării cronologia lucrurilor.
Privitor la metoda utilizată pentru decriptarea cuvintelor uitate, să
luăm ca exemplu chiar subtitlul acestei prime variante : 33 argumente…
De ce atâtea şi nu 32 sau 34 ? De ce nu 22 sau 24 ? Răspunsul este că şi
în această împrejurare cifra nu sugeresază ,, cea de-a treia unitate
numerică’’, ci un plural trăvechi – încă frecvent utilizat sub forma droaie
( din latinescu tria v. Cicero: tria exercitus, tria praedi: Tertulian: tria
contas: Tit Liviu: red ad triarias rediit – au ajuns lucrurile pe mâna celor
mulţi), indicând ,,o mulţime imprecisă mai mare decât 2 (explicat pe larg
în DCU)!. Vasăzică,cele 33 de argumente nu sugerează precum spun
matematicienii, o ,, mulţime între 32 şi 34” ci sunt ,, doaia droilor” adică
,, un număr ne precizat de argumente” din care eventual din care vom
selecta pentru ciclul de faţă doar 33 bucăţi ( dacă vi se vor părea destul
de interesant!).În treacăt fie spus, acesta este înţelesul cuvântului ,,
trei” şi în alte expresii sau locuţiuni citate fals în dicţionare, printre
exemplele privind ,, numărul care are în numărătoare locul între doi şi
patru” cum spune DEX. Iată câteva în care trebuie înţeles pluralul
nostru: de trei ori pe atâta, căte trele, sfânta treime ( explică ,, logic” în
vremurile mai apropiate de noi, cum se ştie, dar indicând iniţial ,,
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totalitatea puterilor divine): trei crai de la răsărit (idem, iniţial,
,,mulţimea” nenumărată!), trei ape în chiselniţă (de fapt o droiae de
Accae - strămoaşe! în casa natală): trei dughene, trei lulele – capul plin
de socoteli, a lua la trei păzeşte etc ( de asemenea explicate în DCU
În fine, să spunem că şi subiectul lucrării noastre s-a conturat încă
din anii facultăţii (1960-1965) dintr-un soi de reacţie ,,justiţiară”
(juenilă) dovedind că românii posedă totuşi numeroase dovezi datând din
aşa – zisul ,, mileniu negru” ân care istoricii ( romantici) şi apoi urmaşii
lor ( conformiştii) nu aflaseră mai nimic! Sunt născut într-o familie în
care educaţia patriotică pan-romînească făcea parte din viaţa de zi cu zi
şi, numai din dovezile adunate de la rubedeniile foarte îndrăgostite
înţelepciunea populară, tradiţii străvechi şi alte ,, vestigii” aidoma, mi se
pare perfect posibilă asemenea ispravă. Din păcate, viaţa nu mi-a persmis
răgazul să duc la capăt nai mult decât lucrările anunţate în colecţia
Westrovue, despre care vorbeam mai sus. Dar cum în tot răul e şi un bine,
adunând mereu dovezi peste dovezi, mi-am putut da seama că
patrimoniul ce se va aduna va avea proporţii gigantice şi că este strict
necesar să mă resemnez atacând subiectele cele mai la îndemână. Aşa se
face că în foiletonul de faţă - restrângem discuţia doar la epoca modernă
şi contemporană, puţinele extensii în alte epoci fiind indispensabile
pentru buna înţelegere a lucrurilor
Să luăm iarăţi un exemplu concret...
Împrejurările politico economice din ultimul secol au oferit
adesea… sămânţă de vorbă sau, dacă vă place mai mult, prilejul de
discuţii asupra Europei Cnentrale şi de Vest în conştiinţa românească şi,
viceversa, a locului României în conştiinţa publică europeană, revelând,
surprinzător, că între cele două componente ale uneia şi aceleiaşi (mici)
lumi nu există prea multă simpatie şi nici măcar dorinţa unei comparaţii
binevoitoare. În 1876, de pildă, se scria în revista germană Das Ausland
că :Deşi România nu se află prea departe de noi - această ţară închisă în
ea însăşi de o mulţime de vreme, este pentru mulţi nemţi aproape o terra
incognito,, iar ăn prefaţa cărţii Aus dem Osten un călător prin ţările
române ca Bernhard Schwarz califică Transilvania şi Valahia drept
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regiuni despre care nici clasele culte nu ştiu aproape nimic.. Transilvania
putând fi numită – din privinţa cunoştiinţelor de ansamblu asupra ei – o
,, cenuşereasă » geografică, un fel de China a Europei.
Cum se explică asemenea situaţie la zece ani după, instalarea unui
principe german pe tronul de la Bucureşti – perioadă în care interesele
economice ale Germaniei şi Austro-Ungariei, faţă de România, crescură
substanţial? Să nu fi cunoscut ,, clasele culte” lucrările unor Andreas
Wolf (Beitrage zu einer statistisch-historischen Beschreibung des
Fürstentums Moldau, Sibiu 1805), Henrich Zuker ( Bessarabien.
Bemerkunger und Gedanken bei Gelegenheit eins mehrjarigen
Aufenthates in diesem Lande, Frankfurt, 1834) Ernst Anton Quitz
mann ( Deutsche Briefe uber den Orient. Stuttgart, 1848), C. W. Wutzer
( Reise in der Orient Europas und einen Tell Westasiens, Elberfeld 1860),
Richard Kunisch (Bucharest und Stambul. Skizen aus Ungarian,
Rumunien und der Turkei, Berlin 1861) u.s.w. Să nu fi citit nimeni
articolul referitore la România, scris de Emil von Richtofen, fost ministru
plenipotenţiar prusac, consilier al Ministrului de război german şi consul
general al Germaniei în Moldova şi Valahia în 1849, şi publicate în
Allgemeine Zeitung din Augsburg?!. Ele priveau fel de fel de lucruri
foarte interesante : situaţia şi starea de spirit din Principatele dunărene (
26 aug.1848) relaţiile dintre Rusia şi Germania în raport cu aceleaşi
principate ( 18 aug. 1876), lucrările Reprezentanţei naţionale româneşti (
5 nov. 1876) activitatea Rusiei pentru îndeplinirea misiunilor sale
civilizatoare în Orient (15 dec. 1876) ş.a. Şi în sfârşit, cum se face că
Sextil Puşcariu scria despre Gustav Weigand, fostul lui profesor de la
Universitatea din Lepizing (1897) că nu ne-a înţeles şi de aceea nu ne-a
iubit cu adevărat? Iar această acuzaţie se adresează cuiva care s-a
ocupat o viaţă întreagă de studiul limbilor romanice şi a ,,vecinelor” lor
din peninsula Balcanică (bulgară, albaneză), întemeietorul unui activ
seminar românesc şi autorul unui atlas lingvistic al limbii române, care a
călătortit de nenumărate ori prin ţările române, studiind graiurile
provinciale.
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Se poate spune pe de altă parte că românii înşişi au nevoie, în
anumite epoci, de o răbdare şi de un curaj ieşite din comun pentru a-şi
iubi ţara, cum zice F. Manolescu în postfaţa la traducerea cărţii lui
Heitmann, Oglinzi paparalele (Bucureşti, 1996 p. 246) Influenţează oare
într-un asemenea grad sentimentele intime ale cuiva, depinzând în
structura sa psihică şi de natura educaţiei primite, un eventual regim
nepopular instalat prin fraudă la conducerea unei ţări?! Căci, atare
,,ignoranţă” faţă de alte popoare ( cu toate urmările ei!) apare şi la
români, nu doar la nemţi, şi nu numai în cazuri excepţionale, ci şi când
apar implicate persoane care s-au dovedit întotdeauna, prin faptele lor,
foarte atente la detaliile vieţii cotidiene practicând adesea ani de zile la
rând îndeletniciri a căror sursă de inspiraţie, mod de existenţă şi
finalitate este chiar această viaţă. Un caz foarte cunoscut a fost acela a
lui I.L. Caragiale, pe care momentul exilului l-a surprins complet
nepregătit în cunoaşterea Europei, cea mai bună dovadă fiind faptul că,
înainte de a se opri la Berlin, el a călătorit la întâmplare, prin mai multe
ţări şi regiuni din afara lumii Germane. De ce oare? Dacă ar fi existat
întradevăr o antipatie la mijloc – cum presupune Sextil Puşcariu că
exista între Weigand şi români – ar fi verosimil să credem că o persoană
care se pregăteştre să facă o opţiune vitală ( căci, în fond, exilul
reprezintă chiar aşa ceva!) nu comite nimic în prealabil pentru a
cunoaşte lumea spre care se îndreaptă sau măcar un gest echivalând cu o
comparaţie a elementelor între care ar vrea să aleagă?!
Nu ceredem, iar o replică a unui personaj din O scrisoare pierdută –
cea pusă ca titlu al acestui pasaj introductiv – pare să sugerează o
fractură între ,, Europa dumitale” şi ,, lumea/ţărişoara mea” Ea a
existat, pare - se, în vremurile mai apropiate de noi, deşi nu putem crede
că regimul (neeuropean , otoman) şi cauzele lui au fost cauza ignoranţelor
de tot felul constatate printre români – cunoscători ei înşişi ai limbii
germane sau dispunând de traducători la îndemînă – de vreme ce baronul
Richthofen constatase în anul când fusese consul general, următoarele:
Se putea observa în mod clar că din această perioadă, ambele
principate s-au schimbat în mod substanţial, mai corect spus că ele s-au
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europenizat în formă şi în fond. Înfăţişarea boierilor, atât de
asemănătoare cu cea turcească, generală în trecut, nu mai apărea decât la
un număr redus de reprezentanţi ai ,, vremurilor de altădată” şi cedase
aproape în totalitate locul modelor europene: în toate clasele populaţiei
erau evidente o voinţă fermă şi un avânt moral, în direcţia transformării
acestei ţări – expuse celor mai grave abuzuri şi împilări, dar pe care
providenţa le-a dăruit cu atâtea bogăţii, şi pe care constituţia lor
politică, de până în acel moment, şi guvernământul le-au împiedecat să
progreseze în direcţia civilizaţiei! într-un membru demn al familiei de
state europene şi de a aduce populaţia cestora la nbivelul unei existenţe
demne.
Aşa fiind, înseamnă că răspunsul la toate întrebările îl oferă aflarea
modului în care ţara românilor era închisă în ea însăşi! Cum s-ar fi putut
întâmpla una ca asta? Cel mai repede ne-am putea gândi - ca Stan
Păţitul – la instaurarea unei atmosfere intelectuale rigidee, în care unul
singur este cel mai mare, mai drept şi maI bun fiu al poporului. La un
moment dat, regina ţării scria şi ea literatură: să fi încurajat atare idee?!
Nu zicea ea – după cum povesteşte Torouţiu – că noi Alecsandri şi cu
mine, vom ajunge braţ la braţ în nemurire?!? Nu se scria oare, în 1926 –
în prefaţa unei cărţi tipărită la Berlin cu scopul de a populariza noua
instituţie politică, înfiinţată în sud-estul Europei, pe baza naţiunii
majoritare în partea locului, sub titlul Gross Rumaenien – că tot ce se
învaţă despre România la şcoală, în Germania, este că ea se află în
Balcani – ceea ce nu e corect din punct de vedere geografic! -. că
Bucureştiul este capitala ei şi că Regina Carmen Sylva ( pseudonimul
literar al reginei Elisabeta) ar fi o mare scriitosare?!?
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IULIU PÂRVU
PROF. UNIV. DR VISTIAN GOIA 1
La 15 septembrie 2013, profesorul univ. dr.VISTIAN GOIA
semnează a 78-a oară în condica lui aniversară. Senin, mulţumit de sine
şi ai săi, încrezător că toate pe lumea asta au un leac, încât să te poţi
bizui mereu pe tine, la oricâte încercări ai fi supus.
Generoase ursitoare a avut copilul ce se năştea în Roşia de
Secaş la începutul toamnei lui 1935. Chiar dacă nu i-au hărăzit de la
început o vatră peivilegiată, i-au rânduit în cap o minte ascuţită şi în fire
tenacitatea învingătorului. Copilăria nevoiaşă, ca a oricărui orfan de
război, nu l-a doborât înainte de
vreme, iar şcolile Blajului de mai
târziu i-au netezit calea spre
împlinirea spirituală.
Cu
vocaţie
dăscălească te naşti ori, altfel,
eşti numai un intrus în această
nobilă tagmă. Vistian Goia s-a
împărtăşit din ea pe deplin, nu
ar fi putut s-o ocolească nici
dacă ar fi vrut. De aceea, nu s-a
sfiit un moment să o practice, nici când a fost chemat să intre în sferele
înalte ale vieţii universitare, când s-a apropiat , deci, de masa bogaţilor.
Şi-a făcut o carieră din predarea metodicii studiului limbii şi literaturii
române în şcoli, o disciplină mai degrabă din resortul didacticii decât al
celei literare. Nu l-au încercat complexe, nu l-au deranjat grimasele celor
care, eventual, l-ar fi putut privi cu superioritate în lumea academică. Şi-

1

În fotografie
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a dus cu demnitate menirea până la capăt, lăsând în urmă-i cărţi
fundamentale pentru profesorii începători : Metodica predării limbii şi
literaturii române; Ipostazele învăţării; Didactica limbii şi literaturii
române; Literatura pentru copii şi tineret. Multe generaţii de studenţi
care au ajuns profesori în gimnazii ori în licee i-au rămas profund
recunoscători pentru învăţătura şi sfaturile primite.
Om integru, înainte de toate, cu o structură sufletească
echilibrată, cu sentimentul responsabilităţii sociale, cu bunul simţ şi
modestia ţărănească de acasă, cu distincţia indusă de tradiţia iluministă
blăjeană, Vistian Goia a privit întotdeauna spre lume cu încredere. Nu lau încercat invidiile, răutăţile, ipocriziile. Nu a aderat la coterii de nici
un fel, ci şi-a văzut de-ale sale. L-a tentat lumea scriitoricească, doar se
afla în preajma sa, şi a pătruns în ea, dar fără temenele, fără lovituri din
coate, fără manifestări zgomotoase.
Ca istoric literar, nu s-a avântat înspre subiecte arzătoare,
întoarse de alţii pe toate feţele, ci s-a oprit le teme pe nedrept uitate ori
eludate. A studiat activitatea lui V.A.Urechia, i-a studiat pe B.P.
Haşdeu şi discipolii săi, i-au reţinut atenţia marii oratori din trecut, cei
care au pus bazele elocinţei româneşti, mai cu seamă parlamentari de
elită. ( V.A.Urechia ; B.P.Haşdeu şi discipolii săi ;Oratori şi elocinţă
românească ; Elocinţă şi parlamentarism ; Destine parlamentare ) . A
îngrijit şi ediţii noi a două cărţi uitate, care nu ar fi meritat acest destin :
Portrete şi evocări istorice a lui G.I.Ionescu - Sion ; Portrete şi studii
literare a lui Nicolae Comşa. Mai recent , prin excelentul volum
Ferestrele Blajului , a dat curs unui mai vechi îndemn sufletesc de-a
readuce în atenţia publicului câteva dintre marile figuri ale culturii
româneşti care-şi leagă numele , într-un fel sau altul, de lunga şi fecunda
tradiţie blăjeană. Cu nimic mai prejos se dovedeşte şi volumul Labirintul
identităţii , cuprinzând studii despre factorii genetici ai unor vocaţii
literare prestigioase, raporturile între magiştri şi discipoli.
Deopotrivă, ca memorialist, Vistian Goia şi-a asigurat un loc
distinct în istoria genului. Glasul memoriei ; Cu berlina printre munţi ;
Gruiul copilăriei sunt cărţi care se citesc pe nerăsuflate. Întâlneşti în ele
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portrete de o mare expresivitate, dar mai cu seamă evocări ale unor scene
de viaţă savuroase, chiar dacă nu au nimic spectaculos în ele. Copilăria,
anii de şcoală , cei ai debutului în profesie, istovitoarele drumuri în întreg
arealul transilvan pentru inspecţiile speciale de grad oferă multe subiecte
de evocări, tratate fie în tonalitate lirică , fie în tonaliate umoristică,
după umori şi împrejurări. Memorialistul este dublat adesea de un fin
moralist, dispoziţie sufletească pe care şi-o valorifică exemplar în
volumul de eseuri Clipe de viaţă , clipe de meditaţie.
De la o vreme, Vistian Goia îşi face simţită prezenţa şi în
literatura de călătorii, apelând , de data aceasta , la formula jurnalului.
Deocamdată , a publicat numai două cărţi în domeniu : De la Paris la
Londra , via Dieppe şi Popasuri europene , dar mai este timp şi pentru
altele. Aceeaşi sete de cunoaştere, acelaşi fin spirit de observaţie, aceeaşi
disponibilitate descriptivă şi narativă. Şi acest capitol din creaţia sa îi
întregeşte personalitatea. Îl simţim de bun augur.
Am scris despre multe cărţi ale lui Vistian Goia. Le-am citit
cu interes, ca fost student al Domniei Sale, dar şi cu o reală delectare. Nu
am detectat în scrisul său intenţia de-a se pune pe sine în valoare, de-a
epata prin stil. Dimpotrivă. Îşi subordonează expresia subiectului tratat
, interesat, prioritar , de ce comunică , nu de originalitatea cu orice preţ a
mijloacelor de comunicare. Aşa e cinstit când vorbeşti mai mult despre
alţii decât despre tine. Un stil direct , deci, fără zorzoane , sincer , ca cel
care te vizitează să se simtă mulţumit de cum îl primeşti , nu să privească
în jur nedumerit. Am spus-o şi în altă parte şi o repet : Vistian Goia este
un clasic întârziat într-o lume a exuberanţei ismelor. Să nu se aştepte să-i
bată la uşă designerii de literatură de ultimă modă. Nu s-ar simţi
confortabil în compania lor. Rămână senin , cum îl ştim , mulţumit cu
sine şi ai săi. Chiar dacă a scris destul pentru o viaţă de om , să nu se
oprească. Fie convins că îşi are cititorii lui, cum şi ei îl au la suflet.
Dumnezeu să-i dea sănătate şi inspiraţie în continuare !
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Revista ,,Gând românesc” al tuturor începuturilor
noastre literare ”
Radu Stanca
ANCA SÎRGHIE
O CARTE CARE LEAGĂ DEPĂRTĂRILE
Destinul unui creator de geniu îşi are
de multe ori stavilele lui de netrecut în
planul omenescului, iar opera lăsată
posterității îi dobândește o soartă mai
bună sau mai rea în funcție de şansele
receptării. Fiecare carte urmează linia
propriului destin de răzbatere spre
conștiințele oamenilor în măsura în
care editările se fac sub o zodie
norocoasă.Teoretician
al
speciei
moderne a baladei, pe care a ilustrat-o
cu un talent unic, inspirat de pitorescul cetății Sibiului și al
altor oraşe-burg din Transilvania, Radu Stanca ( 1920-1962) a
fost și un autentic om de teatru, ca actor, regizor, eseist al
actului scenic, cronicar de spectacole și nu în ultimul rând
dramaturg. Făuritor a 16 texte dramatice originale, rămase în
sertar, pentru că autorul n-a avut bucuria de a-și vedea tipărite
sau interpretate piesele sale la Teatrul de Stat din Sibiu, unde a
pus în scenă 30 de spectacole, sau pe alte scene din țară, Radu
Stanca a avut un destin tragic. Acum când s-au împlinit 50 de
ani de la moartea sa prematură, se cuvine să ne amintim că
Radu Stanca, în cei 42 ani de viață, a lăsat literaturii române
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imaginea unui excepțional creator de poezie și teatru din acel”
întunecat deceniu”, (ne referim la deceniul VI-lea din secolul
XX), cu care începea epoca socialistă în România, el fiind
“salcia plângătoare“ a generației sale, cum l-a numit criticul
literar Eugen Simion. În manuscrisele lui Radu Stanca au
rămas creionate viitoare volume de poezie, structurări de texte
dramaturgice, pe care le configura cu ardoare, dar care nu au
avut șansa îmbrăcării în haina literei de tipar în antumitate.
Tocmai de aceea, sarcina ce revenea posterității nu a fost
deloc ușoară, iar linia deschiderilor spre lume a trecut în prima
jumătate de secol prin anotimpuri distincte. Imaginea lui Radu
Stanca s-a configurat în ritmul în care au apărut în răstimpuri
ediții reprezentative cu zămislirile sale literare. În ciuda
inițiativelor insistente ale autorului însuși, toate eșuate
dezarmant, abia în perioada postumă operele lui Radu Stanca
au fost antologate în volume de teatru și de publicistică. Poezia
lui Radu Stanca s-a bucurat de o ediție critică datorată Monicăi
Lazăr și apărută la Editura Dacia din Cluj-Napoca sub titlul
Versuri în 1980. În același anotimp al pionieratului cercetării
scriitorului s-au scris eseuri,ca cele ale lui Ion Vartic și Ada
Cruceanu. Cel dintâi studiu monografic, teza mea de doctorat
din 1981, a fost apreciat de Constantin Noica drept lucrarea ce
face dreptate unui destin.
Un reprezentativ capitol al
monografiei a devenit cartea Radu Stanca şi obsesia Thaliei.
Ipostazele omului de teatru, prefațată de Eugen Todoran, unul
dintre eminenții membri ai Cercului literar de la Sibiu.
Dar adevărata imagine a creatorului complex care a fost
Radu Stanca nu poate fi realizată până nu i se cunoaște opera
în întregime. În acest sens, noul volum cu texte ale sale, unele
amenințate să fie „uitate” în presa românească a celor 3 decenii
antume ale activității scriitorului (1932-1962), volum intitulat
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Dăltuiri, 330 p. și apărut la Fundația Națională pentru Știință și
Artă, București, 2012, este o carte neașteptată, pe care am
editat-o în colaborare cu inițiatorul proiectului, Marin Diaconu,
sarcina prefațării revenindu-mi mie, ca specialist în exegeza
stanciană.
Eveniment editorial remarcat pe diferite meridiane ale culturii
naționale, Dăltuiri este o carte surprinzătoare chiar și pentru
soția autorului, actrița nonagenară Dorina Stanca. Așa cum și-a
consacrat viața memoriei lui Radu, ca o preoteasă dintr-un
templu sacru, ea fusese convinsă că sub veghea ei au fost
cuprinse în volumele de până acum toate creațiile scriitorului,
care așteaptă acum o ediție de Opere, ca sinteză a întregului.
Volumul Dăltuiri vine în întâmpinarea unei asemenea editări
viitoare. Ca îngrijitori ai volumului,i- am asigurat un aparat
critic complex, capitolul Notelor (p. 289-306) fiind util pentru
localizarea textelor în presa epocii. O noutate prezintă și
Ilustrațiile din final, cuprinzând fotografii de familie, unele
inedite, oferite în bună parte de nepoata scriitorului, Ruxandra
Sofronie.
Se cuvine remarcat adevărul că detectarea textelor care sunt
încadrate în noul volum a presupus o preocupare asiduă de
peste 10 ani de popasuri la mari biblioteci, unde au fost trecute
în revistă colecțiile publicațiilor din acea perioadă de 3
decenii în întregul ei. Recolta unei navigări atente prin presa
românească interbelică și prin cea a primelor decenii de după
cel de-al Doilea Război Mondial, realizată de Marin Diaconu
cu o acribie impresionantă, constituie cea mai consistentă parte
a cuprinsului cărții de față. Trebuie recunoscut că și după
apariția volumului Dăltuiri au mai fost descoperite în presa
epocii alte câteva texte inexistente în edițiile de până acum,
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texte care vor fi înserate într-o viitoare carte, pregătită acum de
noi pentru tipar.
În volumul Dăltuiri, structurat caleidoscopic așa cum
sugerează și titlul, se pot citi poezii în bună parte inedite sub
raport editorial din toate perioadele de creație stanciană, accent
punându- se pe începuturile lirice ale lui ( Invitație la vals,
Olimpică, Dăltuire, Nocturnă),tânărul ce promitea să devină o
voce lirică certă a peisajului literar transilvănean. În alt capitol
al antologiei am cuprins articole, recenzii de carte
(M.Sadoveanu, Frații Jderi şi Nopțile de Sânziene,
V.Voiculescu, Urcuş, dar şi alți autori ca Gib. I. Mihăescu,
Panait Istati, Liviu Rebreanu sau Al. Dima), cronici de teatru,
cronici muzicale și eseuri de o excepțională profunzime ca
rafinament al analizei fenomenului artistic. Cel puțin îndemnul
la lectură din eseul În loc de o “carte pe zi”, despre cărțile de
totdeauna ar trebui să figureze în manualele de literatură ale
liceelor din țară.
Am selectat în volum chiar și acel unic fragment din piesa
publicată de scriitorul însuși în 1957, Grâuian și Dragomara.
Autorul încercase să o pună în scenă la Sibiu, dar i s-a interzis
spectacolul, la care regizorul Radu Stanca făcuse numai câteva
repetiții. El avea să-i mărturisească prietenului său Ion
Negoițescu această bucurie tristă a unei asemenea experiențe
fără finalitate scenică:” Piesa mea care s-a repetat până de
curând a fost momentan întreruptă. Aprobată de regiune și de
teatru, acum se găsește la minister, care amână mereu
aprobarea. Eu am avut totuși satisfacția câtorva repetiții, în
care mi-am “auzit” pentru prima oară un text de-al meu spus de
alții.. “ Această confesiune epistolară expediată de Radu
Stanca din Sibiu în 8 aprilie, 1957, a fost cuprinsă în volumul
Un roman epistolar, ( Editura Albatros, 1978, București, p.34318

344 ), carte în care se găsesc și alte dovezi ale tentativelor
autorului și regizorului Stanca, eșuate din motive politice, în
cea mai nefastă perioadă a contemporaneității noastre
românești. Posteritatea a acționat reparator, sens în care la
capitolul Addenda am adăugat și versiunea postumă a piesei,
prelucrată de regizoarea Nicoleta Toia, care a montat în 1975
la Teatrul de Stat din Sibiu spectacolul visat de Radu Stanca.
Dacă îmi veți aminti vorba românului “Cu o floare nu se face
primăvară.“va trebui să accept că este aici o ilustrare exactă a
proverbului acestuia, dacă vom socotim pâcla deasă în care
deocamdată rămâne întreaga creație
dramaturgică a
scriitorului, prea arar îndepărtată de curioziteta regizorilor
vremii acesteia. Dar nu este mai puțin adevărat că pe viitor nu
se va mai putea face afirmația că nici măcar o singură piesă a
dramaturgului nu a fost publicată antum.
Noua carte care completează caleidoscopic creația unui
geniu prea puțin cunoscut și-a început drumul prin lumea
culturii. Debutul proiectului nostru de promovare editorială se
cuvenise să-l găzduiască Sibiul, orașul-matcă al creației și
împlinirilor regizorale ale lui Radu Stanca. La Clubul Dialog
din Universitatea “Alma Mater” din Sibiu la cea dintâi lansare,
în 3 decembrie 2012, evocarea scriitorului au făcut-o, într-o
simbolică alăturare, colegi actori astăzi nonagenari cu care
regizorul Radu Stanca a colaborat strălucit, prieteni din anii
lui de tinerețe, cercetători ai vieții și operei sale, liceeni sibieni
la clasa de teatru, care au pus în scenă momente semnificative
din evoluția creatorului. În mod paradoxal această carte s-a
bucurat în cel dintâi anotimp al receptării de prezentări mai
susținute pe meridianele comunităților de români din America
decât în țară, dacă avem în vedere lansările de carte de care ea
s-a bucurat la românii din Denver (Colorado), New York,Troy
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(Michigan), Cleveland (Ohio) din Statele Unite, unde
conferințele prezentate de mine în power point au fixat
imaginea scriitorului, stârnind interesul participanților pentru
cunoașterea operei sale literare. Nu a fost ocolită nici Canada,
unde prin conferințele și lansările de carte organizate la
Windsor, la Câmpul Românesc din Hamilton și la Montreal
imaginea aceluiași creator prea puțin cunoscut și nedreptățit
antum se conturează tot mai convingător în conștiințele
conaționalilor noștri de departe.
Ar fi cu totul nedrept să omitem adevărul că în țară critica
literară a primit noua apariție editorială cu un real interes, deși
exemplarele cărții nu au pătruns încă pe rețelele librăriilor
importante din România. Este sensul în care vom încerca să
acționăm cu începere din această toamnă.

PS: Volumul ,,Dăltuiri’’ de Radu Stanca poate fi comandat
deocamdată numai în România. Pentru cumpărarea lui se poate folosi
adresa e-mail: sirghieanca@yahoo.com , ca el să vă fie trimis prin colet.
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IRONIM MUNTEAN

Sub pecetea timpului
„Vânare de vânt”, Editura Grinta,
Cluj-Napoca 2013, cel mai recent
volum al său, proiectează existenţa în
dimensiunile sale esenţiale sub
pecetea timpului a cărui curgere
heraclitiană aruncă fiinţa în efemer,
arătându-i perisabilitatea, poetul însuşi
visându-se „în noaptea mea târzie / Un
râu în lunga lui călătorie” trăind întrun peisaj simbolic în care „trestia
tisteţii se îndeasă / În valuri, nici lumina n-o mai lasă / Şi
numai şerpii clipei vin şi pleacă / Din apa vrerii care-ntruna
seacă. / Nu vin pescarii nu mai e nici peşte / Şi anotimpurile
trec hoţeşte / Răchitele în jur îmi stau uscate / Totu-i cu miros
de singurătate / Ca-ntr-o apocalipsă care vine / S-aducă doar
dezastru pentru mine” (p. 81) Simbolurile perisabilităţii umane,
ale fiinţei efemere sunt numeroase în volum: „Se macină tăceri
în vechea moară”, „păianjenii prin colţuri îşi ţes pânza / Apele
clipei murmură pe scoc / Să bea singurătăţi fără noroc /
Moraru-i şchiop mânjit tot de făină / Aşteaptă vremurile careau fost / Duhuri se mută-n trista lui ruină / Şi mari tristeţi îşi
află adăpost” (Moara, p. 22)
Sub acest timp ce curge inexorabil poetul este un „vânător
de vânt”, „Împins de-orbire şi de vanităţi / Eu m-am hrănit cu
tot ce nu durează / vânat-am vânt cu magice săgeţi / Şi numai
risipirea mi-a stat pază” (p. 38), un mare idealist, un fragment
dintr-un întreg, a cărui „existenţă nu prea mult durează /
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Fixată-n limite de Dumnezeu / Şi în pustiul lumii pune-o oază /
Mi-au fost impuls vânările de vânt / Iubirile mi s-au părut
sublime / Dar toate s-au topit şi nu mai sunt / Tristeţile - au
venit să le suprime / Toate sunt pulberi / toate sunt cenuşi /
Pietrificaţi în carne-s anii duşi” (p. 39).
În sonetul care dă şi titlul volumului „Vânare de vânt”,
poetul se autodefineşte, socotindu-se un slujitor la vise,
năluciri, zbătându-se dramatic „sub cerurile de tăcere ude”, cu
căderi şi înălţări şi interogând retoric: „Sufletul trist se-ntreabă
tremurând: Atât a fost vânarea mea de vânt (p. 40). Poetul este
„vânător de absolut” rob al iluziei pornit în căutarea adevărului,
al idealului suprem ca şi Prinţul din Levant al lui Ştefan
Augustin Doinaş (din celebrul poem: „Mistreţul cu colţi de
argint”). Este o poezie pragramatică, o ars poetica
impresionantă prin imaginea poetică structurată pe metafora
repetitivă şi enumerarea sinonimică în care alternează vânarea
cu vânătorul: vânări de nouri şi vânări de vânt, vânări de
umbră, vânări de pulberi şi vânări de rouă, vânări ce absolutul
mă învaţă, vânări de umbră şi vânări de vânt; vânător de
spumă şi clăbuci, vânător în ţările de ceaţă, vânător flămând
de spulberări (p. 6).
Atotputernicia timpului face omul perisabil, dar poetul
„Se vrea stăpân pe ţările de vis” şi fostul „risipitor, din tot mai
are / Sublime paradisuri de visare”.
„Visător”, „alchimist”, „dispreţuitor de reguli”, poetul
rămas „veşnic pur” „Se vrea stăpân pe ceruri şi pe stele / Şi
dacă sunt femei frumoase-n jur / Stăpân se vrea desigur peste
ele” (p. 5)
Poetul rămâne un etern îndrăgostit, sedus de frumuseţea
feminină şi erosul constituie şi-n acest volum tema
predominantă, eternul feminin fiind divers portretizat nu numai
în ciclul sonetelor cu dedicaţie (şase la număr), ci şi-n multe
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altele (vreo 15 sonete) în care ochii, buzele roşii, bijuteria
cărnii, cireşii cu ramuri albe de atâta floare, trupul gol cu
„argintul cărnii fin”, alcătuiesc o geografie a trupului şi
stârnesc fascinaţia, adoraţia bărbatului doritor de bairamuri,
carnavaluri în care se angajează dezlănţuit ca un prinţ, „În zale
ca un cavaler de Malta”, ca un gondolier în „Veneţii de la nord
şi de la sud” (p. 25), faun bătrân, satir. Este iubire-vis,
consumată într-un spaţiu exotic, încărcat de simboluri ce
sugerează o senzualitate diafană: „Voi fi cocor, la tine trec spre
sud / Spre calde ţări şi spre nisipuri goale / La dulcile delicte
nu-s imun / mă voi visa în carnaval la Rio / Iubeşte-l pe
frumosul meu nebun / Cântarea ta de lebădă, deci zi-o / Şi vei
muri frumos pe pat de flori / Şi-apoi vei învia să mă-nfiori” (p.
58)
Simbolurile spaţiului erotic exotic de esenţă culturală, ori
mitologică sunt prezente şi în sonetele: „Marinărească I şi II”,
unde îndrăgostitul ca un Ulyse modern navighează „cu gândul
la iubire / Şi numai vara ta mi-era în minte / Şi-aş fi plutit
precum un albastros / Spre africa din trupul tău frumos / Să-ţi
cad cu aripi frânte dinainte/ În ape, iadul albelor banchize / Şi-n
tine viaţa doldora de mize”. (p. 72)
Nu doar albastrosul aminteşte de Charles Beaudelaire ci şi
dezmărginirea, şi „viaţa e o mare / Cu naufragii dese şi vâltori”
(p. 73), marile evadări, sonorităţile verlainiene, marea forţă de
sugestie a imaginilor picturale sunt de esenţă simbolistă. Dar
visul de iubire e încărcat de nostalgii, convertit în Elegie
fiindcă omul e trecător: „Pe drumu-acesta ducător în jos / Şi
carnea mea atât de păcătoasă / Uscată-i ca şi carnea unui sfânt /
Iar cerul şi puterea-i nu mă lasă / Vreme prea multă pe acest
pământ” (p. 74).
Ciclul „Bătrânii”, compus din nouă poeme, radiografiază
existenţa perechii ajunse la vârsta senectuţii, când se află
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singuri în faţa morţii, apăsaţi de tristeţe, cu bucurii tot mai
puţine, călăuzite doar de „gândul blând urcând spre
Dumnezeu” (p. 28) La vârsta senectuţii, recurente sunt:
tristeţea, singurătatea, boala, durerea, suferinţa. Acum „Copiii
nu mai vin. Au pe-ale lor” (p. 47) „Sunt plecaţi în lumea largă”
(p. 45),”nu pricep” durerile părinţilor repetând „istoria umană”
a raporturilor dintre generaţii. „Bătrânii” trăiesc sub teroarea
necruţătoare a vremii „Timpu-şi etalează nevăzătu-i trup” (p.
46), al morţii „Şi-auzim cum moartea bate-n ore”, care e „un
prelung lasou”, iar „viaţa în derivă” vegheată-i „Numai de un
ochi ascuns într-un triunghi / E ochiul veşnic care vede toate /
Ne ştie numeroasele păcate… / Ne ştie sufletul până-n adânc /
Ne vede gândul văduvit de pace” (p. 44) Acum „viaţa e tristă,
disperarea lungă”, „Moartea este teama neagră şi atroce” (p.
43), iar „Sarea din lacrimi e balsam sublim / Nu o include
medicu-n regim” (p. 45). Versul are acum sonorităţi de
Ecleziast, este acut elegiac şi gnomic, aforistic, cu muzicalitate
stinsă şi limpezime de cristal, în acelaşi tipar clasic riguros.
Şi dacă-n cotidianul urban totul e supus trecerii, curgerea
inexorabilă a vremii împinge fiinţa în perisabil făcând-o
efemeră, în sat, unde „s-a născut veşnicia”, viaţa se rânduieşte
după un calendar cosmic, poetul înregistrează, ca-n volumul de
debut, „Muntele cu zei”, statornicia, perenitatea, după o
neîntreruptă „Transhumanţă al cărei drum… ne-ncetat se-nvaţă
/ Din viaţă-n moarte şi din moarte-n viaţă / Din bătrâni în
tineri, dragostea se mută / Moştenire dulce, lege absolută /
Veşnicii de piatră munţii tot ridică” (p. 60).
Aici temelie este credinţa, în spaţiul ondulat al lui Lucian
Blaga: „Aceste plaiuri ţin eternul drum / Şi spre urcare şi spre
coborâre / Şi noi căzuţi în pământesc surghiun / Suntem legaţi
de cer cu mii de fire / Acelaşi drum şi tot acelaşi plai / Acelaşi
drum între păcat şi rai”. (p. 62)
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Susţinătorii acestor valori sunt strămoşii. Ciobanii ce
„destinul cântă-n fluieraş de soc / …Singuri mereu între
pământ şi cer” (p. 65) Poetul este urmaşul lor, le moşteneşte
puritatea sufletului, credinţa, tânjind „înspre mila absolută / Că
numai voia ei poate va face / Să mi se imple sufletul de pace /
Ea-i răsărită din lumina lină / Şi cosmica ei plângere m-alină”
(p. 88).
Le-a deprins magia zestrei folclorice pe care a rafinat-o-n
„Cânte de bocitoare”: „Numai lacrimile mele / Le mai cheamă
înapoi / Vara ninge, iarna plouă / Lumea toată e pe dos / Şi
iubirea-mi stă pe cruce / ca între tâlhari Hristos” (p. 97) Lor
(strămoşilor) şi contemporanilor le dăltuieşte portrete
memorabile: Bicu, Mărginean, iar satului natal, (Răchita) îi
compune pastel testamentar: „În drumul către cer să mă înveţi /
Când a –nviere câmpul tău miroase / Şi să mă pomenească-n
rugăciuni / Măicuţele de linişti
către seară… / Doamne un
înger să trimiţi şi el / Să plângăn apele din Vărtochel” (p. 75)
„Vânare de vânt” este
volumul care aduce spor
reflexiv, Gheorghe Dăncilă
meditează asupra condiţiei
umane aflată „Sub pecetea
timpului” imprimând liricii sale
când tânguiri ecleziastice şi
limpezimi de aforism, când
sonorităţi de magia folclorică,
de muzică psaltică şi îngânări
de rugăciune, mereu original şi
memorabil.
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Scrisori către
Ion Chinezu

ION BREAZU
Sibiu, 29 decembrie 1941

Dragă Chinezu,
Îţi mulţumesc pentru scrisoare şi articol 2. Mi-a venit foarte
bine şi acum. Stăm foarte rău cu materialul, din pricina măsurilor
excesive ale cenzurii. Revista a apucat pe un anumit drum şi e
greu să devină dintr-o dată neutră, călduţă şi anacronică. Păstrez
admirabile articole în sertar, cu nădejdea că măsurile acestea vor fi
ridicate.
Îţi înţeleg foarte bine amărăciunea şi indignarea. Rabdă, rabdă şi
lucrează cât poţi. E ceea ce fac şi eu, în credinţa că totuşi îşi va
aduce aminte Dumnezeu şi de acest neam, care orice s-ar spune
nu-şi merită pătimirile de acum.
Mi-e dor şi mie mult să mai stăm de vorbă, să mă mai răcoresc. Să
vă dea Dumnezeu un an nou, ţie şi d-nei şi… nouă tuturor – mai
bun decât cel peste care am trecut.
Cu toată dragostea
Ion Breazu

Trimis la revista „Transilvania”, condusă de I. Breazu (Ion Pop-Reteganul,
articol apărut în 1941).
2
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ARON COTRUŞ
Varşovia, 8 august 1934

Stimate Domnule Chinezu,
Sunt perfect de acord cu intenţiile D-tale, adăugând: mai bine
mai târziu decât niciodată!
Deocamdată trimit pentru „Gând românesc” o autobiografie a
scriitorului Peter Neagoe, cu rugămintea că după ce o vei traduce,
să mi-o trimiţi recomandat la Bucureşti (Hotel Stănescu).
Cu cele mai alese sentimente,
Aron Cotruş
Varşovia, 26 iunie 1935
Dragă Domnule Chinezu,
poţi publica în „Gând românesc” poeziile din ciclul Horia.
Sper că în curând să-ţi pot trimite şi alte poezii mai noi.
Aştept volumul D-tale despre literatura maghiară.
Cu mulţumiri şi urări de sănătate,
Aron Cotruş
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PAVEL DAN

Blaj, 20 septembrie 1933
Mult Stimate Domnule Profesor,
De astă primăvară n-am fost o singură dată la Cluj fără să nu vă
caut.
E adevărat, nu stăruiam mult, căci eram în trecere şi aveam
multe de făcut; sunam la uşa care îmi era mai în cale, la locuinţa
Dv. din str. Univ. Nu V-am aflat însă niciodată şi, Dumnezeu mă
ierte, de la o vreme credeam că ocupaţiile Vă împiedică… Când
am fost mai în urmă la Cluj, după ce v-am căutat două ceasuri,
căci venisem anume cu această intenţiune, întâlnindu-mă cu D-l.
Breazu, mi-a spus că V-aţi mutat şi mi-a luat o piatră de pe inimă.
I-am dat dânsului lucrarea pe care aş fi vrut s-o citiţi întâi Dv.
Cred că sunt în ea lucruri care ar trebui corectate înainte de a le
vedea alţii.
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Aici, la Blaj, nu prea am cu cine mă sfătui. Lupeanu3 nu stă de vorbă
cu muritorii şi apoi el nu are gust numai pentru ceea ce e „poporal” sau
„de familie”. Pe Pădureanu, celălalt om de litere al Blajului, în care ai
putea avea încredere, îl afli rar. Reverendissimii şi ceilalţi optimaţi pun
la cale ţara.
Câţiva care lucrează stau de o parte. Acum ne-am strâns rândurile;
vrem să punem umărul şi să scoatem o revistă literară, la 1 ian. 4. Tremur
de teamă să nu o ia la vale, pe apele popilor. Revista Dv. nu mi-a plăcut
la început, era prea plină de înţelepciune ghintuită cu cifre. Acum parcă
s-a schimbat, e mai plină de tinereţe, de viaţă, se apropie din ce în ce
mai mult de ceea ce va să fie. Aşa se explică minunea că am îndrăznit
să-mi ies din coajă şi să vă trimit şi eu o modestă lucrare. Cred că multe
părţi nici nu le-aţi putut citi. Dar dacă totuşi aţi făcut această încercare,
Vă rog să nu mi se distrugă lucrarea, cum mi se pare că e obiceiul la Dv.
cu unele, ci să mi-o păstraţi, ori Dv., ori Dl. Breazu, până viu eu la Cluj
şi o voi lua, căci n-am alt exemplar şi am pierdut şi notele. Poate mai
târziu o refac. În orice caz, l-am rugat pe Dl. Breazu să-mi trimită o
carte postală, de bine de rău şi fiindcă până acum nu ştiu nimic, acelaşi
lucru vă rog şi pe D-voastră.
Cu deosebită stimă,
Pavel Dan, prof., Liceul „Sf. Vasile”, Blaj
Blaj, 25 octombrie 1933
Mult Stim. D-le Profesor,
Am primit postala Dv. Şi mă grăbesc să Vă răspund, dându-Vă
mână liberă în ce priveşte retuşările de care credeţi că lucrarea are
nevoie 5.
Unele „intervenţii chirurgicale” nu strică, numai să nu se observe
prea mult cicatricea. Firul să fie înnodat iar, aşa ca să nu se vadă că a
fost rupt.
3

Al. Lupeanu-Mălin.
Între 1934–1936 revista „Blajul”; amănunte în Monica Lazăr, Pavel Dan
Buc., 1967, pp. 69–70.
5
Nuvela Poveste ţărănească.

4
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Lucrarea a fost scrisă cam la repezeală, între examene, şi n-am mai
avut când să-i dau un lac; dacă-i faceţi Dv. acest lucru, Vă sunt
recunoscător.
Ceea ce m-a legat de Dv. a fost între altele şi faptul că „la D-ta”
înveţi să scrii, aşa cum învăţau alţii în apropierea lui Maiorescu. Şi apoi
nu le strică nici ţăranilor mei să fie puţin mai spălaţi, mai curăţei, „între
domni” să nu mai vorbească „porcării”.
Apropo de asta, nu mi-aţi scris dacă aţi înlocuit amândouă cuvintele
din urmă sau numai unul. Dacă cel relativ la bărbat se poate înlocui cu
„tâlharul”, cel care priveşte femeia nu ştiu cu ce l-aţi putea înlocui ca
să corespundă situaţiei. M-am gândit mult, dat negăsind nimic mai bun,
las după Dv.
Acum lucrez de zor la alte nuvele, cred că o să Vă dau ceva mai
bun.
Ideea unei serate literare a „Gândului românesc” o cred admirabilă
şi Vă mulţumesc că V-aţi gândit şi la mine. Ar fi importantă nu numai
pentru propaganda şi vâlva ce s-ar face în jurul revistei, dar ar putea fi
primul pas pentru închegarea unei asociaţii a scriitorilor tineri români
ardeleni, aşa cum au ungurii, şi asta sub auspiciile „Gândului românesc”.
Revista ar fi atunci expresia întregii generaţii de scriitori noi şi ar deveni
marea revistă a Ardealului pe care o visează necontenit ardelenii, de la
„Luceafărul” încoace.
Nu mă îndoiesc că ştiţi mai bine ca mine ce e de făcut în această
privinţă şi nu Vă interesează visurile mele.
Acum Vă rog ca din numărul 6 să-mi trimiteţi două exemplare şi
unul din numărul 2, care îmi lipseşte şi nu l-am aflat în librării. Să-mi
trimiteţi şi câteva afişe, căci, deschizând larg geamurile, vreau să dau
drumul la aer nou, în mucegăitele noastre cancelarii.
Cu deosebită consideraţie,
P. Dan
(Rubrică realizată de Virgil Şerbu Cisteianu )
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IONELA COZMESCU

Cetatea lui Bucur – monografie lirică a citadinului
şi a banalului cotidian
O schimbare totală de registru, vizibilă la nivelul imaginilor poetice, a
mesajului şi a limbajului, o aduce volumul publicat de Ştefan Baciu în
1940, Cetatea lui Bucur. Vechile teme sunt ignorate, limbajul metaforic
se diminuează ca pondere şi preocupările pentru definirea prin arte
poetice a creatorului şi a operei, dispar, într-un volum în care o poezie
preponderent picturală scoate la iveală virtuţile monografice ale poetului,
dând dinamism şi culoare unui oraş ce se descrie, în fiecare pagină, prin
unicitatea atmosferei recreate în versuri. Aşadar, primul element de
noutate poetică este această dimensiune monografică a cărţii, autorul
încercând să ofere o imagine completă a capitalei, prin structurarea atentă
a mesajului liric ce se ordonează în mai multe cicluri, în funcţie de
aspectele surprinse: Bucureşti, Peisagii, Vin, frişcă şi tutun, Ziduri,
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Oameni, Duh. Despre această abordare monografică, Mircea Scarlat
afirma, încercând să îndepărteze poezia de orice influenţă a epicului:
„efortul „monografic” este vizibil (nu în sensul ştiinţific al termenului, ci
în acela în care Octavian Goga vorbise de monografie lirică a satului),
evocările încercând să „acopere” toate aspectele caracteristice capitalei”6.
Dimensiunea evocativă a poeziilor este atribuită de însuşi autorul lor, în
dedicaţia ce deschide volumul, acesta încadrându-l estetic în categoria
evocărilor lirice: „Adinei, închin această evocare lirică a oraşului pe care
împreună am învăţat să-l cunoaştem şi să-l iubim” 7. Acest element
paratextual interesează în măsura în care fixează perspectiva pe care
autorul o induce lectorului în interpretare, susţinând dimensiunea unui
lirism, pe care îl putem numi, ab initio, obiectiv. Eul liric îşi asumă o
atitudine obiectivă în raport cu lumea descrisă, printr-o controlată
absenţă, mărcile deixis-ului personal care îl definesc fiind eliminate în
cea mai mare parte a textelor, iar acolo unde apar, sunt camuflate.
Dând sensuri aparte forţei de sugestie a imaginii, Ştefan Baciu creează o
poezie picturală, ce scoate în evidenţă, prin cromatică, un peisaj pestriţ,
convertit într-o fidelă imagine a Bucureştiului interbelic. Picturalul, ca
nouă dimensiune a lirismului capătă două valenţe: îşi depăşeşte limitele
prin dinamismul interior al lumii descrise, ce ar putea fi numit sugestiv,
păstrând tonalităţile poemelor, „forfotă” şi se însufleţeşte, fiind învestit
cu Duh – aşa cum elementele structurale o atestă – căpătând un farmec
aparte prin zecile de chipuri ce prind viaţă în colorate imagini vizuale,
auditive şi olfactive.
Pe fondul unei bogate imagistici se pun totuşi, probleme, se conturează
reflecţii, meditaţii, se iscă întrebări şi se nasc invariabile răspunsuri, întrun ritm tulburător conturându-i-se poeziei un spaţiu ideatic unic, în care
limbajul doar sugerează, cu generozitate, interpretări. Fiecare text poetic
devine o secvenţă lirică desprinsă din armonia întregului, creând
imaginea plastică a unui album fotografic (de altfel, poetul induce
Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, Vol. IV, Ediţia a II-a, s.l.,
Editura Teleormanul liber, 1990, pp. 78-79.
7
Toate citatele fac referire la volumul Cetatea lui Bucur, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2006.
6
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această posibilitate de reprezentare a textului prin unul din versurile
poeziei Bucureşti! – „Te răsfoiesc în gând ca pe-un album”), căruia
trebuie să-i intuieşti, dincolo de contururi, esenţele. Se impune, implicit,
o demonstrare a maturităţii artistice a poetului separat tratată, căci
preaplinul semnificaţiilor acestor versuri trebuie disecat, prin
compartimentarea şi analizarea a cel puţin două niveluri: ideatic şi
stilistic.
La nivelul mesajului, ineditul volumului este dat, în primul rând, de
abandonarea aproape completă a vechilor teme lirice, prin inserţia unui
univers poetic nou, ce capătă, încă din titlu, emblema citadinului. Pe
fundalul acestui citadinism bine instituit, se brodează apoi, noi
dimensiuni ideatice şi, foarte rar, se revalorizează câte o dimensiune a
temei vieţii şi a morţii, a timpului sau a iubirii, prezente în poezia
anterioară. Primul text instaurează deja regimul liric al citadinului, fiind
intitulat simplu, Bucureşti!. Individualizată voit prin aşezarea ei într-un
ciclu cu acelaşi nume, poezia atrage atenţia încă din incipit, prin
construcţia oximoronică ce dezvăluie un cumul de contradictorii trăiri
poetice, generate de numeroasele şi la fel de contradictoriile feţe ale
oraşului: „cât te urăsc, oraşul meu iubit”. Dintre multiplele ipostaze ce
întregesc aici imaginea Bucureştiului, una se individualizează, prin
conotaţiile sale: acesta rămâne simbolul unui axis mundi, râvnit din
umbra depărtărilor („Cât te râvnesc, când nu sunt lângă tine”; „Nu eşti
aici, dar hăuieşti departe,/ În somn te-aud şi treaz te chem”), căci
ritmurile sale sunt sincronizate cu cele interioare ale eului liric.
Interesantă este coloratura trăirilor poetice generate de acest topos,
contradictorii şi uneori inexplicabile, la fel ca farmecul marelui oraş:
perceput ca lumină, blestem, mamă vitregă, tată, frate, „demonic sfânt”,
acesta îşi conturează prezenţele prin bucurii amare care dor („bucuria ta
amară m-a durut!”) ori prin alinturi care uneori rănesc („mi-alinţi obrazul
şi mă-nţepi cu suliţi”).
Complexitatea lumii pe care o închide în graniţele sale, şi pe care
poeziile volumului o revelează pas cu pas, face din oraş, în această
primă poezie, emblema unor esenţe, ce adună, în serii antitetice, binele şi
răul, lumina şi umbra, eternitatea şi efemerul, mânia sau iubirea, expuse
aici, de o voce lirică ce asimilează şi nostalgie, şi revoltă, şi apreciere.
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Textul poate fi citit şi ca o subtilă justificare a alegerii temei volumului:
dincolo de diversitatea spaţiului citadin perceput ca inepuizabilă şi
insuficient valorificată sursă de inspiraţie, se resimte un ataşament
personal al poetului faţă de oraşul care l-a adoptat, contribuind la
desăvârşirea personală („Prin tine m-am făcut eternitate”). Dincolo, însă,
de toate ipostazierile contrastante prin care Bucureştiul se revelează, se
conturează, în finalul poeziei, o imagine ce stă sub semnul echilibrului,
sugerând, prin extensie, armonia imagismului la nivelul întregului
volum: „Ţi-i cumpăna-ntre pietre şi azururi”. Farmecul lumii ce urmează
să se contureze este dat, iată, de diversitate şi de o armonie a contrariilor
ce devine marca unui spaţiu debordant prin pitoresc şi originalitate. În
faţa acestui microunivers neliniştit şi fremătător, instanţa lirică se înclină,
într-un gest ce aminteşte de lirica lui Goga dar care defineşte, de fapt,
reîntoarcerea celui rătăcit, cu buzele arse de experienţele existenţei, de
data aceasta prin creaţie, în sânul marelui oraş: „Cu buza arsă fruntea ţi-o
sărut”.
Cel mai amplu ciclu al volumului, Peisagii, transferă în imagini crâmpeie
de viaţă proiectate pe o natură citadină, delimitată de parcuri, cimitir,
lacuri, şosele, ştrand şi mai îndepărtata periferie. O zi de duminică
(Duminică) aduce în prim plan o altă temă de referinţă a acestei lirici,
cotidianul. Suprapusă citadinului, o existenţă blazată se încropeşte din
nuanţe stranii, într-un amestec de forfotă interioară şi calm aparent,
reconstituită din gesturi mărunte şi mecanice: „o ştirbă mătură-n cerdac”,
„un tată-şi plimbă/ Prin praful fin, copilul silitor”, băiatul roade un
covrig”. E o altfel de lume, a cărei nimicnicie nu este intuită decât din
exterior şi niciodată de cel care o trăieşte („Trăim pe altă lume, făr-să
ştim”), o lume a prezentului şi niciodată a zilei de mâine, ancorată într-o
stare de calm împins spre apatie, fără perspective şi mari întrebări. Nimic
n-o tulbură, nimic nu doare, nici măcar stridenţa unui „radio ţipător”: „ e
totul calm, nimic nu-i doare”.
Susţinut de motive specifice, peisajul citadin devine şi el temă în poezia
Bucureştiului, acestuia, suprapunându-i-se, de cele mai multe ori,
„peisagiile” umane. Parcurile, percepute panoramic ca petece verzi
crescute prin cetate, adăpostesc o altfel de linişte decât cea care definea
un plictis existenţial în poezia anterioară. O linişte ca semn al relaxării,
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ce impinge la reverie („Adormi năuc sub iedera verzuie,/ Hoinar năuc peal cerului maidan”), la gesturi copilăreşti („Tu ronţăieşti o turtă cu
susan”) sau la mărunte tentative de contopire („Un greier beat pe haină ţi
se suie”) cu aceste sărace prezenţe ale naturii („E linişte, sunt bănci, şi-s
câţiva tei”) capătă forma sugetivă a metaforei („O pace galbenă, scăldatăn soare”) şi împrăştie o lumină la fel de calmă peste acest artificial colţ
de natură. Peisajul este dinamizat prin suprapunerea elementului uman
reprezentat atent printr-o varietate de chipuri, ce alcătuiesc o interesantă
scară umană: copii, elevi, un cuplu deja standardizat – o guvernantă şi o
ordonanţă – studenţi, pensionari. Subtilitatea cu care această imagine a
vârstelor induce ideea timpului este trecută cu vederea, căci, atrage
atenţia una dintre puţinele autocaracterizări pe care eul liric şi le permite
în acest volum. Dincolo de tot acest spectacol uman, dincolo de
spectacolul naturii, instanţa lirică se autodefineşte „hoinar năuc pe-al
cerului maidan”, atribuindu-şi o stare meditativă, ce îl situează,
inevitabil, de cealaltă parte a acestui microunivers.
În această infidelă şi forţată imagine a naturii reprezentată de imaginea
parcurilor, un loc aparte îl ocupă Cişmigiul. Simbol al aceleiaşi linişti,
peisajul citadin se îmbogăţeşte acum cu noi imagini, aducând în spaţiul
liric un registru al solarului, redundant valorificat în întreg volumul. Un
„soare cald” se reflectă în lucruri „Aici au fost odată nimfe şi satyri,/ Şiun soare cald îi mângâia pe gene” şi în flori, spiritualizând o lume
contrastantă: pe de o parte încremenită, pietrificată, surprinsă în imaginea
statuilor, pe de altă parte, plină de viaţă – reprezentată în plurivalente
forme: flori, gâze, oameni. Viaţa devine parte organică a peisajului
citadin, completându-l, dar, mai ales însufleţindu-l şi cele mai banale,
uitate, ignorate, prezenţe ale naturii oraşului sunt amplificate, prin
inserţia unor simboluri ale vitalului ce le dau sensuri noi.
Reprezentativă pentru capacitatea poetului de a induce semnificaţiile
adânci ale vieţii şi celor mai sordide şi mai sumbre peisaje este poezia
Cimitirul Bellu. Urmărind riguroasa logică a mesajului de ansamblu al
acestui ciclu, prima strofă a poeziei este construită antitetic, stând sub
semnul unei comparaţii între două spaţii: „Aşa cum pentru vii e parcul,/ e
cimitirul pentru morţi./ În Cişmigiu trag zei cu arcul,/ Aici sunt clopote la
porţi”. Ea leagă peisajul viu al parcului de imaginea stilizată a unei naturi
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moarte, în care fiecare element încremeneşte ori este convertit în
simboluri ale morţii: cruci, albe drumuri, morminte, oseminte, movile de
lut, sicrie, capele. Toate propun, prin contrast, o amplă filosofie a vieţii şi
a morţii care iată, devin, în aceeaşi măsură, prezenţe ale aceleiaşi lumi.
În limitările sale, totuşi, peisajul citadin ajunge să ofere cu generozitate
acelaşi spaţiu trăirii şi finitudinii, ce ajung, prin forţa imaginilor să se
suprapună. În simplitatea ei, o strofă poate fi punctul de plecare al unor
întrebări existenţiale: „Femei în negru, ca morminte,/ Plutesc pe-alee ca
lumini,/ Când timpul spală oseminte,/ Cântând din albe violini”. Unde ne
aflăm, în ce lume şi care este locul unde se face trecerea dinspre viaţă
spre moarte? Valorificând conotaţiile mitologice ale apei Styxului, ultima
strofă creează o reprezentare în plan orizontal, dar în profunzime, a
toposului bucureştean. Lumii de suprafaţă, concrete, palpabile îi
corespunde, într-o imagine în oglindă, o lume subterană şi în această
dublă imagine ce respectă dualitatea viaţă-moarte se pot intui sensuri
adânci: Bucureştiul însuşi devine un spaţiu al trecerii, creând legătura
nevăzută între două dimensiuni („Iar pe sub urbe trec sicrie,/ Vâslind în
noapte spre capelă”).
De simbolistica apei se leagă alte două poeme, Lacurile şi Ştrandurile.
După o îndrăzneaţă descindere în adâncurile oraşului, se revine la
registrul solar, al zilei („În stropi de aur ziua-i irizată”), prin descrierea
unei linişti de început (sau de sfârşit!) de lume, în care „auzi cum moare
iarba”, înconjurat de ape. Percepute ca o modalitate de asimilare intimă
a realului dispersat în una din formele sale primordiale (apa), lacurile
stimulează imaginaţia şi generează reverii: o salcie de pe mal îşi
transformă crengile în batiste care flutură, iar o barcă ce alunecă pe luciul
apei poartă după sine imaginea fantasmagorică a unui matelot „aievea ca
din carte”. Liniştii acesteia adânci, percepute în preajma apei lacului ca
trăire tranzitorie între realitate şi vis i se adaugă, în imagini contrastante,
o altă prezenţă a acvaticului citadin, ştrandurile. Reconstituit din imagini
maliţioase, peisajul se transformă aici în simplu decor („aici e totul un
decor de scânduri”), copie deteriorată a originalului („Nisipu-adus din
dealuri cu lopata,/ Amestecat cu coji de cantalup”; „ca o schelă-i ruptă
trambulina,/ Proptită-n scări, pe două rânduri”; „Vâscoasă apa, plescăie-n
perete”). Prezenţele umane sunt reconstituite în imagini diforme, semne
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ale unei degradări percepute ca rezultat al existenţei citadine („Un
androgin diform e-aici femeia,/ Bărbatul spilcuit, un Joli-Jocker”; „copiii
de cauciuc”), reduse, uneori, la caustica simbolistică a unor banale
elemente de vestimentaţie („Dintr-un taxi oraşul se descarcă,/ Vin
pijamale verzi şi vin chiloţi”). Inclusiv solarul, ca registru de fond al
volumului, se înscrie în alte conotaţii, căpătând nuanţe distrugătoare: „Un
soare gol surâde din înalturi/ Şi-aruncă raze ultraviolete”. În faţa acestei
percepţii a banalului cotidian, interesantă rămâne atitudinea lirică,
dincolo de obiectivismul asumat inserându-se, într-o simetrie a ultimelor
versuri din prima şi din ultima strofă, nostalgia mării, ca simbol al
perfecţiunii („Dar unde-i oare marea, fermecata?”; „ai vrea să vezi pe-un
val o barcă”), fapt ce demonstrează că la nivelul întregului volum
„notaţia nu este impersonală, ci plină de nuanţe şi de subtile jocuri de
lumini şi unghiuri” 8.
Un motiv inedit al citadinismului acestui volum este strada. Valorificată
ca topos, prin atribuirea unui nume care să o individualizeze (Şoseaua
Kiseleff, Calea Victoriei, Strada Lipscani), strada este un element de
reper al oraşului, aşa cum apare el zugrăvit, definită din dublă
perspectivă: a atmosferei ei specifice şi a oamenilor. Ca atmosferă, cele
trei titluri amintite delimitează trei imagini diferite ale străzii, modul lor
particular de construcţie demonstrând capacitatea eului poetic de a
surprinde esenţele şi diferenţele unor peisaje citadine care par identice.
Şoseaua Kiseleff se individualizează prin calm şi rafinament. Aici viaţa
palpită („Maşini aleargă, cântă biciclete”) dar cu o controlată discreţie,
fără stridenţe, pe fundalul pietrişului alb, al nisipului galben şi al teilor de
pe alei proiectându-se „lumea dichisită”, reprezentată, în aceeaşi măsură,
în nuanţe admirative şi ironice de „un cârd de fete”, „o ceată de
cucoane”, „un june tâmp” sau, mai îndepărtatul „grup de haimanale”.
Într-o imagine inedită, alcătuită din sonorităţi, se configurează în peisajul
liric Calea Victoriei. Zgomotoasă, „sonoră Cale între mute străzi”, Calea
Mihaela Ursa, Poemele poetului tânăr, în Dicţionar analitic de
opere literare româneşti. Vol II (N-Z), coordonator Ion Pop, ClujNapoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007, p. 807
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Victoriei apare ca un amestec contrastant de scrâşnet de maşini şi „foşnet
de mătase”, descrisă prin tactul ritmat al paradelor şi, mai ales, prin
lumea pestriţă care o străbate. Ironia abia ghicită din Şoseaua Kiseleff
devine aici dominată şi se transformă chiar în virulenţă atunci când, întrun pseudodialog, eul liric se adresează străzii ca unei instanţe
referenţiale, lansându-se în răutăcioase descrieri: Calea Victoriei
adăposteşte „pâlcuri de zevzeci”, numite acid şi generic „drag gunoi,
văpsit aristocratic”, fiind numită Canossă „cu hârburi pardosită” ori
vierme. Ca element de noutate apare aici panoramarea, sugestie a
complexităţii imaginilor descrise, strada fiind privită de sus, pentru a i se
întregi semnificaţiile: „Un vierme eşti, privită din tărie”; „Adăposteşti
sub cerul larg şi darnic/ Bătrâni şi tineri”. O încercare de valorificare
mitică, în finalul poemului, uşor stângaci inserată în peisajul de
ansamblu, încheie configuraţia străzii, al cărei farmec rezidă tocmai în
această contradictorie trăire a celui care o evocă: „Eu te cunosc, căci ţiam gustat nectarul,/ Ce mi l-ai dat, când înflorea aurora,/ Ai fost licoarea,
noaptea fu paharul,/ Şi-n fundul lui dormea Sodoma şi Gomora”. Nu
putem să nu intuim în această trimitere o inserare a ideii de păcat moral,
ce induce ideea de corupţie şi decadenţă a acestui topos.
Ca într-un crescendo, motivul străzii este remarcabil încununat de
imaginea străzii Lipscani. Împins, prin sugestie, spre marginile
citadinului, anticipând astfel motivul periferiei, acest loc este reîntregit
prin forţa imaginilor vizuale şi auditive ce îi reconstituie vibraţiile cu
atâta fidelitate, încât se creează impresia unei trăiri directe, făţişe,
percepută senzorial şi atât de puternic, ca şi cum viaţa s-ar impregna în
lucruri, cu rapiditate şi total. Enumeraţiile contribuie la coloratura acestui
microunivers care se întregeşte prin aspectul lui comercial, prin
amestecul dulce-amar de tihnă şi forfotă ce defineşte viaţa drept „zgomot
şi tortură” şi prin mulţimea aceasta uniformă, fără individualitate, care îşi
„răcneşte” condiţia în plină stradă, asumându-şi-o cu o blazare ce se
încheie, câteodată, tragic. Pitoreştile mărunţişuri înşiruite cu intenţia de a
defini condiţia comerciantului mărunt, ambulant, deşi creează impresia
că sunt reperele acestei lumi, pălesc, şi în structurile de adâncime se
configurează condiţia omului simplu, anonim, aruncat într-o mulţime
gălăgioasă şi debusolantă („Un val te ia şi altul te întrece”), prizonier al
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unui destin colectiv ce este numit simbolic, „tristă comedie”: „Ciorapi,
bricege, lame, ghete/ Se-nghesuiesc în rafturi pline,/ Un ambulant cu
marfa la perete/ Răcneşte şi te trage către sine.// Nu poţi să stai, mulţimea
trece,/ Femei grăbite, tineri, cască gură,/ Un val te ia şi altul te întrece,/
Aici e viaţa zgomot şi tortură.// Baloturi pe tejghea, grămadă,/ Cu nasturi
şi cu pălării,/ Afară curge în cascadă/ Subiectul tristei comedii:// Registre
goale de venituri/ Se umplu, simplu, cu creionul;/ Rămâne marfa: grele
cituri,// Şi singur stă madipolonul.// Doar câteodată strada plânge,/
Gardianul fuge zăpăcit,/ De sub o uşe iese sânge:// S-a împuşcat un alt
falit” (Strada Lipscani).
Pitorescul devine mod de expresie într-un poem inedit ca structură şi
mesaj, intitulat La Moşi. Atmosfera unei sărbători este, astfel, pretextul
reconstituirii unor clişee de viaţă, devenite, până la urmă, unicul mod de
a se bucura de aceasta, din perspectiva unei lumi mărunte, anodine şi
simple, ce trăieşte în nimicnicia-i entuziasmul unei zile ce şi-a pierdut de
mult conotaţiile mistice. Textul este remarcabil prin felia de viaţă
descrisă, prin dinamica imaginilor, prin inserţiile de structuri dialogate ce
dramatizează mesajul şi îl fac verosimil, reconstituind un microunivers
autohtonizat, autentic şi inedit, în ciuda precarităţii sale. O zi de
sărbătoare devine, iată, un fel de a fi emblematic pentru unicitatea
marelui oraş, deşi ea se conturează din lucruri simple. Savoarea acestui
moment nu este dată de muzica fanfarei, de circ sau de aroma gogoşilor
ci de modul particular, total, cu care omul receptează această ambianţă.
Fiecare imagine capătă conotaţii aparte odată ce este filtrată prin ochii
privitorului care o redimensionează şi o încarcă de sensuri particulare.
Capacitatea de contopire a insului cu spiritul sărbătorii este, de fapt, ceea
ce vrea să scoată în evidenţă poemul, efervescenţa trăirii, concentrată pe
micile întâmplări ale unei zile de sărbătoare, fiind accentuată prin
contrast, ultima strofă invocând motivul somnului şi al liniştii necesare şi
binevenite după extazul celor câtorva ceasuri care au trezit din letargie
cotidianul.
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„Duritatea expresionistă” 9 pe care critica a regăsit-o în acest volum iese
la iveală în poezia care încheie Peisagiile, prin reconstituirea unei
şocante imagini a periferiei. Construită pe un joc de contraste, dintre care
cel mai relevant este cel dintre viaţă şi moarte, periferia devine, în doar
câteva strofe, un mod de existenţă, al cărui spectacol zilnic este terifiant
prin boală şi violenţă („Ai cer pătat de oftică şi crime”; „Se-ncleaştă
pumnul, sună palma”), prin sărăcie şi naivitate („În case-i fum, tăcere şi
strâmtoare”; „Rahitici prunci, conserve desfundate”), prin alteritate şi
suferinţă („Femei în uşi, privind desfigurate”). În acest spaţiu hibrid viaţa
mahalalei vibrează totuşi, uneori zvâcneşte viu colorată, autentică prin
chipuri şi gesturi (de multe ori instinctuale şi mecanice), alteori se
transformă, sfidător, într-o stare de letargie, ce impinge fiinţele
descompuse în umbre spre limitele umanului („Din fabrici ies tendoane
salariate,/ Duhnind a benzolină şi bitum”) şi le adânceşte într-o mocirlă
fără scăpare: „Iar ei privesc. Departe fuge viaţa,/ E-o barieră-n drum, sau
poate-o mare./ Tac umbrele şi curge dimineaţa,/ Ca-ntr-un canal de unde
nu-i scăpare” (Periferie). O comparaţie şochează prin realismul strident
al mesajului, ce stă sub semnul morţii şi al unui anonim destin colectiv:
„Când, seara, luna urcă-n slavă,/ Pare de-aici un creştet bandajat,/ Un cap
umflat de vreo otravă,/ Un pâtec gros, la mijloc înjunghiat”. Şi în faţa
acestei lumi decăzute şi strâmte („În casă-i fum, tăcere şi strâmtoare”),
unde instictele primare sunt necontrolabile, unde suferinţa şi violenţa
devin un mod de a fi, unde boala alterează până la desfigurare, între
înduioşare şi revoltă, se justifică atitudinea lirică expusă într-un incipit
retoric şi acuzativ: „Cum pot să laud oare-n rime/ Puroiul gros ce colcăie
în tine?”.

Radu G. Ţeposu, Ştefan Baciu, în Dicţionarul esenţial al scriitorilor
români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu,
Bucureşti, Editura Albatros, 2000, p. 45
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

O scrisoare mai puţin cunoscută a lui Avram
Iancu adresată lui Simion Bărnuţiu
În anul 1824, la Vidra de Sus ( astăzi
Avram Iancu) s-a născut unul din cei mai
populari bărbaţi ai neamului românesc, luptător
temerar pentru apărarea drepturilor populaţiei
româneşti, majoritară în Transolvania, Avram
Iancu. El a condus revoluţia de la 1848-1849
din Ţara Moţilor, comandând armata din
această zonă cu ajutorul austriac, împotriva
trupelor revanşarde ale ungurului Kossuth Lajos
În preajma anului revoluţionar 1848 se alătură elitei
intelectuale a Transilvaniei, luptătoare pentru emanciparea socială şi
naţională a românilor, elită din care făcea parte şi celălalt conducător al
armatei din Transilvania, Ioan Axente Sever şi devine unul dintre cei
mai înflăcăraţi susţinători ai organizării Marii Adunări de pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj din 15-16 mai şi 15-23 septembrie.
Este, în deobşte cunoscut faptul că guvernul revolucionar ungar,
nu dorea să satisfacă doleanţele românilor, iar dieta de la Cluj a votat
unirea Transilvaniei cu Ungaria. Acest lucru a dus la dezbinarea forţelor
revoluţionare române şi ungare declanşând revoluţia de la 1848. Avram
Iancu şi Axente Sever au devenit conducătorii armatelor din
Transilvania, în colaborare cu austriecii.
Cauzele eşecului revoluţiei de la 1848, sunt arhicunoscute. Cu
toate acestea s-a obţinut de către români, printre altele, un mare
succes:desfiinţarea iobăgiei.
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La 4 mai 1849 se face o nouă organizare civilă în Munţii
Apuseni. Avram Iancu pleacă la Viena unde timp de 10 luni discută cu
autorităţile austriece, acest mod de organizare civilă.
Trupele ungureşti conduse de Kossuth Lajos, slăbiseră şi armata
ţaristă, chemată de austrieci înving pe unguri la Sighişoara unde, în
apropoiere de localitatea Albeşti, moare poetul ungur, Petöfi Şándor de
origine sârbo-crotată.
După înfrângerea revoluţiei, la trei ani depărtare, Împăratul Franz
Ioseph, face o călătorie în Transilvania având în vedere şi o vizită în
Munţii Apuseni, din dorinţa de a se întâlni cu Avram Iancu.
Unii istorici şi cercetători, mult prea zeloşi, pun în seama lui Avram
Iancu unele lucruri inexacte : spre exemplu : se spune că Avram Iancu la invitat pe Împărat în Munţii Apuseni ; că Avram Iancu ar fi iscat o
busculadă la cartierul împăratului de la Câmpeni, fiind dat afară de
jandarmii imperiali şi că ar fi refuzat o decoraţie dată de Împărat.
Înainte de a vedea ce spune Iancu despre această întâmplare, în
scrisoarea de mai jos, facem câteva remarci despre viaţa lui privată.
10
Iancu a fost de religie greco catolică, fiind rudenie de gradul I cu
primul Mitropolit al bisericii greco- catolice, Alexandru Şterca Şuluţiu şi
fratele acestuia, istoricul Iosif Şterca Şuluţiu.
La Abrud locuia preotul unitarian şi avocatul Tamás Farcas care era
căsătorit cu Johanna Farcas de religie catolică, . Fiica acestora Háni era
botezată, după modelul de atunci, în religía mamei, care era catolică.
Fiica acestora a devenit iubita lui Avram Iancu. În luna mai din anul
1848, Avram Iancu se afla în casa preotului, Maiorul Hatvani intra pe
neaşteptate în Abrud pentru a-l surprinde pe Iancu nepregătit.Háni îi
duce imediat vestea lui Avram Iancu şi îl roagă să plece pentru a-şi
salva viaţa. Fata îl conduce pe Iancu prin spatele grădinii şi acesta
ajunge la Câmpeni. Ce a urmat se ştie, Hatvani este învins de Iancu şi
fuge din Munţii Apuseni cu nădragii în mână. Am reprodus acest episot

Ion Lupaş:: În adevărul literar şi artistic din anul 1923, nr. 4 ;; O
priewtenă a lui Avram Iancu
10
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privat din viaţa lui Avram Iancu pe care, dacă l-ar fi cunoscut nebunul
din judeţul Harghita care l-a biciuit în mod ostentativ şi insultativ la
adresa istoriei noastre pe eroul naţional în piaţa cu public, poate şi-ar fi
dat seama de bunele relaţii dintre Româníi majoritari şi ungurii
minoritari din Transilvania şi nu ar fi făcut gestul de o inegalabilă jignire
pentru români.. Din păcate, conducătorii ţării au rămas pasivi şi chiar
indiferenţi faţă de gestul acestui descreerat. Dar vorba Eminescului ,,
Vai de biet român săracu / Înapoi tot dă ca racul..., (Doina)
Avram Iancu s-a stins din viaţă la 10 septembrie 1872.
* **
Refuzul lui Avram Iancu de a se întâlni cu Împăratul Ioseph Frantz
ân anul 1852, a consituit o mare eroare istórică. Cu certitudine, Avram
Iancu ar fi obţinut mari avantaje pentru moţii săi. De ce a evitat această
întâlnire, nimenea nu ştie. În legendele populare, din care unele numai
favoruri nu-i fac marelui erou, se spune că Iancu ar fi urmat să se
întâlnească cu Împăratul sub un stejar de pe valea Arieşului, la Bistra şi
că Iancu, prin emisarii să-i iar fi transmis : :,, Un nebun cu un mincions
nu se pot întâlnii !’’
Dar să dăm curs scrisorii lui Avram Iancu către Simion Bărnuţiu,
preşedintele Consiliului Naţional de la Blaj, în care Iancu spulberă orice
inexactitate despre această vizită a lui Franz Ioseph în Munţii Apuseni.
Scrisoarea se află în fondul vechi al Academiei Românem, nr.106,
filele 252-253-custodele fondului fiind Nicolăeasa, care a pus-o la
dispoziţia lui G. Bogdan Duică, acesta a copiat-o corect după
manuuscrisul scrisorii lui Iancu, din care reproducem şi noi un mic
fragment fotografiat, cu semnătura autografă a lui Iancu, cu sigiliul
fondului şi ştampila Academiei Române pentru a evita orice suspiciune.
Cu toate că în urmă cu aproape 80 de ani, Duică a publicat scrisoarea
în paginile vechii ediţii a ,, Gândului românesc’’, noi considerăm că e un
document uitat de care istoicii nu au ţinut seamă, iar pentru cei mai
tineri nu este cunoscută.
Conform unei notiţe anexate la fila 253, reiese că această scrisoare a
fost deschisă încă la 17 august 1852 de o comisie, cu iscăliţii ;
Comissionsgliedern ; comandant col Oberst şi adjutantul său român
Moldovan, în Câmpeni.
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În reproducerea scrisorii, remarcăm că Bogdan Duică, a respectat cu
adevărat ortografia scrisorii lui Iancu. Cititorul nu trebuie să considere o
eroare faptul că nu întâlneşte diacriticele.
Frate Barnutiu
Ambe scrisorile ‘ti le-am primitu, dar şi noi amu lucratu in
sensu cum se vede dein aci alăturatele 5 darabe, al seselea darabu cu X
insemnatu, numa de aceea titlu trimetu, ca să vedi ca in revoluţiune in
ce tonu se faceau disposatiunile catra Tribuni, - acestu darabu sau
invertitu si pe la Locurile mai Înalte, si mi-o dato occasiune ami face
desfătare candu eramu mai intinsu ân cugiete, daru despre aceasta
acum tacu.
fiindca mane sosescu catanele pentru ca oamenii nu vreau se se scrie
Fiscu de proprietariu a mosiilor loru – adi mane se va alege si aceasta
Vei audi ca nu m-am înfacisatu înaintea Imperatorului, dara nu multu
te vei mira, deoarece te vei mira, deoarece vei socoti ca vreau se dau
fapteloru mele o cugetare catu se va putea mai naturală.
Am întelesu ca Imperatoriulu seva învoi ca la Toamna se ne
infiinteamu Accademia.
Romanii munteni trimisesera o Deputatiune înaintea Imperatorului
statore dein trei surori(¿) sub manducerea lui Balint ca se intampine pe
Imperatoriulu Numa curand ce va poposi dein Secarambu şi sa arate ca
romanii abia asteapta ca se vada pe Imperatorulu in loculu cella
necalcatu de Dusmani. Iutiala cu care au venitu Imperatoriulu din
Sacarambu la Campeen este de mare însemnatate ca si esirea
Imperatoriului dein Campeen e si mai de mare.
Cu venirea Imperatoriului la Clusiu, Romanii munteni se luptară cu
Ungurii care se fie mai aproape de Imperatu, şi de vomu socoti ca
colposze 11de a Magnatilor picara, ba uni magnate cadiura de pe cal
deosu - Romanii ramasera invingatori.
Un putina luare de seama merita tercerea Romanilor munteni
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prin mislocul Clusiului, care sta deintron siru frumosu de calareti
munteni si in fruntea lor se ducea un ellu de giele 12
care cuprindea in sine steagu Imperatorului, a cassei Domnitoare şi a
Natiunii romane, asa mergandu prin mislocul Clusiului. Lumea se luase
dupa ei , iar in acea die de la Somsiu Falva pornira spre a intampina pe
Inparatu, si unu dintre ei cu vellu celu de giele se asedia langa
mormantu lui Baternai care se vede de la drumul Ierei, acestu calaretiu
dupace deasfasiura
remansa sub o porta, fiindcu ca Steagul Natiunei se cuprindea în vellu
şi aripile se slobodia in deosu, iar după ce trecu suita Imperateasca si
si cuprinsa locu intre ceilalti calareti.
Tocma cand iesi Inperatoriu din Clusiu esira si Romanii din Clusiu cu
cuvintele: ,, Se traiasca Imperatul Romanilor Franciscu Iosephu” si
bubuia tunurile, care se tot audia panu sosire la Lona.de va interessadia
processu Muntenilor cu Aerariu pentru repunerea în drepturile celle
mai dinainteşi in libertatilor de aceata drepturi legate, în care au traitu
oamenii in proprietatiile lor, va scriu ca comissiunea au esitu, daru
fiinduca era sa curga în limba nemţeasca sau întreruptu,acuma daru,
tiintamu sa capatam comisiune sa curga in limba romaneasca fiinduca
pofetşte natura processului, cei dreptu, Romanii Munteni îşi pierdusera
drepturile numa după ce începusa a scrie in limba ungureasca, si in
altele,asta scie tot romanu munteanu.
Imperatorulu la rugamintea romaniloru munteni siau mutatu planulu
calatoriei precum se vede dein B
Ce seva mai alege de noi vi sa mai scrie dupa aceasta.
Fiti sanatos !
(ss) Ianculu

12

văl de jele
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Facsimil din scrisoarea lui Avram Iancu. Se vede
semnătura autografă şi sigiliul de ceară aplicat pe
scrisoare
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU
O SCRISOARE INEDITĂ A LUI VASILE GOLDIŞ
ADRESATĂ LIVIEI REBREANU - HULEA
În scrisoare, omul polit6ic şi istoricul Vasile Goldiş îi
mulţumeşte Liviei Rebreanu–Hulea pentru trimiterea
volumului său de versuri şi îşi aminteşte de timpul când ea şi
soţul ei, poetul Ovidiu Hulea erau colaboratori ai ziarului ,,
Românul” din Arad ,, […] drapelul şi fanfara luptei celei mari
pentru mântuirea neamului.”
Scrisoarea este scrisă cu cerneală neagră pe 2 coli de hîrtie
format B5 (18,2/25,7). În colţul din stânga sus este scris cu
litere de tipar V Goldiş, Arad
Dar iată conţinutul scrisorii
Scumpă Doamnă,

Arad, 10 Mai 1929

După cel al bunului meu amic Ovidiu, primesc acum
darul preafrumos al Dtale, cărticica cu florile sufletului, pe care
Ţi le-a dat Dumnezeu atât de gingaş, atât de curat şi nobil.
Vă mulţumesc.
Acestea două broşuri ce am primit una după alta, mau înduioşat adânc. Mi-am adus aminte de zilele trecute, parcă
sunt acum o mie de ani, când vă aveam alături pe amândoi, la
gazeta noastră ,, Românul’’ din Arad, care era drapelul şi fanfara
luptei celei mari pentru mântuirea neamului.
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Mi-am adus aminte azi, tocmai în ziua pe care cei
puternici ai vremurilor de acuma au ales-o, ca să se preamărească
pe dânşii, slăvind, chipurile ziua de 1 Decembrie 1918, a cărui
dată a trecut în 1 decembrie 1928. 13
N-au lăsat să se slăvească lumea atunci cînd trebuia,
ca să nu piardă ocazia afişării proprii. S-a stins idealul, acum
trăim viaţa muştelor.
Cu sărutări de mâini. Vă rog să primiţi asigurarea
celor mai distinse consideraţiuni ce vă păstrează
al Dv. cu adâncă recunoştiinţă
devotat stimător
ss V. Goldiş

Ce bine ar fi să citească aceste rânduri şi cei care încearcă să
modifice ziua naţională a României, după date care eludează
adevărul istoric. De dragul cui vor să facă acest gest. Pentru strămoşii
noştri, în această zi: ,,Dumnezeul lumii a umblat cu steagul românesc
în mână” cum spune,
undeva, poetul Ovidiu Hulea (N.B. V.Ş.C.)
13
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O SCRISOARE INEDITĂ A LUI SEXTIL PUŞCARIU
ADRESATĂ LUI OVIDIU HULEA

Prin care îi cere acestuia să convoce o şedinţă a comitetului
Astrei la Rectoratul Universităţii din Cluj.
Scrisoarea are antetul Muzeului Limbii Române, str. Elisabeta,
Cluj şi a fost redactată în 13 mai 1921.
Iubite Dle Hulea
Te rog să convoci pe Marţi, 17 V, orele 11 a.m. o şedinţă a
comitetului Astrei la rectoratul Universităţii. Fii bun trimte-mi
invitările - dacă crezi că e nevoie să se trimită astfel astfel de invitări
în scris - să le iscălesc ca preşedinte şi dă notiţe la jurnale.
Hristos a înviat!
ss Puşcariu
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O SCRISOARE INEDITĂ A LUI EMIL REBREANU,
ADRESATĂ LIVIEI REBREANU-HULEA, SORA SA, DE PE
VREMEA CÂND SE AFLA CU REGIMENTUL DE
HONVEZI ARTILERIŞTI LA LUGOJ.
Scrisoarea este scrisă cu cerneală neagră, pe hârtie format
A5 şi este datată 26 martie 1915. Are un scris ordonat, uşor
descifrabil.
Este o scrisoare emoţionantă prim care Emil Rebreranu îşi
prevesteşte moartea.
Livia scumpă,
De două zile stau în Lugoş şi încă nici acuma nu ştiu
cu siguranţă că unde şi când vom pleca la front.. Bineînţeles, e
vorba numai de ceasuri căci cel mult până la noapte vom fi pe
drum. Ofiţerul cu care vom pleca îmi spune, că vom merge în
Bucovina. Plecăm 74 de oameni Adunaţi de la toate regimentele
de honvezi artilerişti.P?oate să trecem prin Beclean, dar mi-e
teamă că prin Maramureş pe undeva. În sfărşit mi-e tot una pe
unde şi cât voiu călători. Capul lucrului e să scap cu viaţă din
acest măcel îngrozitor...
Vreau să fiu sincer ca totdeauna, de aceea trebuie să-ţi declar
că mi-ar fi trebuit încă să merg pe câmpul deluptă, însă m-am
însinuat de bună voie - acuma a cincea oră.
Şi să un crezi că să mor am voit cu insinuarea mea. Ştiam că
mult un voi putea să rămân în Oşorhei., iar acuma mi s-a oferitun
post foarte bun ( în răsboi de ,, mazdonios tümester” căprar ceam fost şi aş fi rămasă, acuma sunt cadet aspirant sergent. Îmi
pare rău – un – i vorbă - că poate v-am părăsit pentru totdeauna
şi că va trebui să omor şi eu oameni... însă nimeni un poate să-şi
ocolească moartea ce – l aşteaptă. Armatele noastre sufăr mereu
înfrângeri cu toate că se poartză destul de vitejeşte ceea ce face
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să prorocim că răsboiul un poate să dureze atât cât a durat... Dar
nici un vreau eu să rămân pe câmpul de luptă până se va termina.
Prin iunie o să ne3 vedem doară şi să fiu ofiţer până atunci...
Bani o să-ţi trimit numai ţie. Când îmi voiu şti adresa o să ţi-o
comunic ca să mi-o scrii şi tu pe a ta.
Liviu mi-a trimis o scdrisoare frumoasă în care îmi scrie şi
Fany şi Riţa. darîncă şi Puia. Îşi iau rămas bun de la mine ca de
la un om care pleacă la moarte şi atât de înduioşat îmi scriu că a
trebuit să plâng mult, mult... în mijlocul colegilor mei...
Aurel Sasu încă e acxolo şi îmi trimite salutări şi - la revedere
cât mai de grabă….
Dna Maria Cupşa de care mi-ai amintit mi-a scris o
epistolălungăşi frumoasă amintindu-mi mult pe nelica şi că mă
aşteaptă cu mult drag în familia lor…. Deci motiv nu am să
desperez când din toate părţileîntâlnesc atâta dragoste şi
bunăvoinţă….
Spune-i cumnatei Mariţi din Beclean că – i mulţumesc frumos
de orologi, de bani şi nu peste mult o să-i reîntorc binefacerea….
Şi acuma să sfârşesc, căci oamenii îmi satu afară, iar ofiţerul
m-aîncredinţat să-i aşez în ordine… Nu fi îăngrijorată de soartea
mea….
O să – ţi mai scriu şi din tot locul, iar cînd nu vei mai primi
scrisori de la mine vei căpăta ştiri de la colegii mei, că ce-i cu
mine mai trăiesc ori sunt mort demult.
Adio ! Sărut de nenumărate ori pe Miţi şi pe toţi ai noştri, iar
pe tine te strâng la piept de mii de ori de – apururea al tău frate
iubitor, Emil.
Lugoş, în 26 Martie 1915 st. n.
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Rubrică realizatăde Virgil Şerbu Cisteianu
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SCRIITORII REVISTEI
,, PIETRELE DOAMNEI’’ÎN PAGINILE
REVISTEI ,, GÂND ROMÂNESC

Bunele relaţii de colaborare şi prietenie statornicite între
conducerile celor două reviste, au dus la înfiinţarea unor noi
rubrici prin care vor fi publicaţi prin reciprocitate, scriitori care
colaborează la ambele reviste. Acest lucru, deemonstrează că nu
sunt nişte reviste provinciale ci, ele cuprind o arie largă din
regiunile ţării, pentru promovarea valorilor cunoscute sau mai
puţin cunoscute.
În acest număr este prezentată de :

GEORGE BACIU
O POETĂ A MELODIEI INTERIOARE:
DANIELA VOICULESCU
Daniela Voiculescu ocupă un loc
aparte în peisajul poeziei argeşene, fiindcă a
reuşit performanţa de a nu semăna cu
nimeni. Scrie o poezie reflexivă, o poezie de
intimitate, de interioritate pe care o
asezonează cu un pigment de culoare, iar
acest pigment e reprezentat de o
terminologie şi de simboluri preluate din alte
culturi. Sunt simboluri care ţin de esoterism cărora Daniela
Voiculescu le că un înveliş poetic de substanţă. Ne oferă o mărturie a
poeziei care va să vină. Prin globalizarea nu numai economică a
lumii, dar şi culturală, asistăm la o confluenţă de spiritualităţi de
mari proporţii, iar Daniela vine să ne aducă veştile cele bune. Putem
să trecem dincolo de timp şi spaţiu, putem să înţelegem viaţa dincolo
de viaţă, prin acel „eu” înnobilat cu sublime particularităţi şi
aruncat dincolo, în altă sferă, în altă dimensiune.
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Poemele Danielei Voiculescu sunt, în felul său aparte, o
danielină Cântare-a cântărilor, ele sunt caste, fără prihană,
imaginând parcă o lume a unui Sine imperial, deşi de o concreteţe
palpabilă, dar, în acelaşi timp, de domeniul evanescenţelor.
Versurile sale conduc la nevoia de elevaţie sufletească, la
înţelegerea înfrângerii propriei inerţii într-un suprem exerciţiu
meditativ.
Cititorul atent, conectat şi identificat cu fiecare cuvânt, ajunge
să reproducă starea de graţie la care a asistat poeta în momentul
extazului. Acest fapt dovedeşte repetabilitatea experienţei şi
simplicitatea trăirilor umane, când sunt reduse la componentele
fundamentale.
Daniela nu caută în niciun fel să altereze trăirea la
care este martor conştient, ci pur şi simplu ne aduce sub privire
dansul cosmic al componentelor emoţionale.
Spre deosebire de majoritatea poeţilor moderni, care folosesc
emoţia, turbulenţele interioare, ca şi un tezaur de care nu vor să fie
vindecaţi, ei sugerând o poziţionare deasupra muritorului integrat,
care şi-a închis durerile şi îşi duce viaţa zilnică în trivial, autoarea
încearcă şi reuşeşte de cele mai multe ori să rezolve, să se folosească
de acest balsam care este poezia, pentru a închide răni, lăsându-le să
se vindece în timp. Prin acest procedeu reuşeşte să penetreze nivele
din ce în ce mai profunde, iar prin acest curaj fenomenal ea ajută
cititorul să imite curajul şi la rândul lui să exploreze propriile trăiri,
încercând rezolvarea, armonizarea lor.
Poeta Daniela Voiculescu este un Voevod al Introspecţiei,
poezia sa vine din eul răstignirilor noastre existenţiale, este profundă
prin formula sufletească eliberată de orice imprecizie. Este o poetă
cu talent şi admirabil. În lirismul noţional al Danielei e multă
profunzime şi frenezie spirituală, cel mai adesea revărsate în enunţul
versurilor uneori de o intimitate trăirist-metafizică.
Daniela Voiculescu reuşeşte prin simplitatea versului să facă
din vibraţiile ontologicului, picuri de aforisme de un estetism
aproape virginal.
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Daniela Voiculescu

27 octombrie 1969, Piteşti, Argeş

Colaborări:
Argeşul, Curierul zilei, Observator,
Jurnalul de Argeş, Viitorul, Săgetătorul,
Cuib, Acum,
Cafeneaua literară, Destine Literare,
Phoenix Mission, Nou Horizont, Oglinda
literară, Luceafărul Românesc, Cetatea lui
Bucur, Pietrele Doamnei, Candela de
Montreal, Scrisul Românesc, La drum,
Tânărul Scriitor, Faleze de piatră, Glasul
iubirii, Bucureştiul literar şi artistic, Dor de
dor, Litere, Societatea argeşeană (20052006, cu rubrică zilnică şi săptămânală de
astrologie,
sub pseudonimul Selena – peste 450 de articole publicate), Apollon
21 etc.
Aprecieri:
Premiul Special al Palatului Culturii Piteşti, Concursul Interjudeţean
„Argeşule, plai de dor”,
ediţia a XVIII-a, 1988; Membră în Liga Scriitorilor, filiala Argeş, din
21 noiembrie 2008;
Medalia de lut cu chipul lui Neagoe Basarab; Autorul lunii ianuarie –
2010, titlu acordat
de săptămânalul internaţional ACUM; Premiul I la Concursul
Naţional „Pe aripi de dor domnesc”,
ediţia a III-a, Domneşti, 22 august 2010, secţiunea poezie; Premiul
„Artur Silvestri” pentru poezie,
la Concursul Naţional Literar „Cetatea lui Bucur”, 20 noiembrie
2010; Medalia de merit în memoria
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lui Ionel Cristescu–Muşăteşti, Curtea de Argeş, 17 februarie 2010;
Diplomă de Excelenţă – Daniela Voiculescu, Fondator al Salonului
Naţional de Literatură „Rotonda Plopilor Aprinşi”, mai 2011; Diplomă
omagială, pentru contribuţia adusă la desfăşurarea activităţilor culturale
din cadrului Cenaclului „Nicolae Velea”, cu ocazia împlinirii a 75 de ani
de la naşterea marelui scriitor român Nicolae Velea; Diploma „Nichita
Stănescu” pentru contribuţia la păstrarea şi promovarea culturii
naţionale româneşti, diplomă oferită de Societatea Culturală Apollon şi
Primăria Municipiului
Urziceni, 31 martie 2012; Diploma de excelenţă „Cerurile Oltului”
pentru susţinerea şi participarea la Salonul Naţional de Literatură şi Artă
„Rotonda
Plopilor
Aprinşi”,
Vâlcea,
anii
2012
şi2013
Cărţi publicate:
Anahata, Ed. Vasicos Media, 2004; Nsoromma, Ed. Carminis
Educaţional, 2007; Mercurul filosofal, Ed. Carminis Educaţional, 2007;
Doimea materiei, Ed. Carminis Educaţional, 2007; Zeiţa de turcoaz, Ed.
Tiparg, 2008; Spica, Ed. Tiparg, 2008; Indigo şi portocaliu, Ed. Tiparg,
2009; Orphika, Ed. Tiparg, 2009; Umbra ploii devine Fortuna, Ed.
Scrisul Românesc, 2011; Dora, Ed. Antim Ivireanul, 2012; La malul
Mării Imbrium, Ed. Bibliostar, 2012; 101 poeme, Colecţia Ideal, Ed.
Biodova; Latona1969, Colecţia OPERA OMNIA, Poezie contemporană,
Ed. Tipo Moldova, 2013
Cărţi colective:
Mărturisirea de credinţă literară, vol. II, Ed. Carpathia, 2008; Ce
enigmatică eşti, femeie..., Antologia semestrială Freamăt de timp, Ed.
3D, Drobeta Turnu Severin, 2008;
In memoriam ARTUR SILVESTRI, Ed. Carpathia, 2009
Cărţi în curs de apariţie:
Yna, 7 împărţit la 13, Caracterul este destin (carte dedicată Reginei
Maria), Stele iarbă şi ploaie
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DANIELA VOICULESCU

mixer vertical, roşu-coral
şi mi-e dor de toamnă, de ardere,
de rinoceri violet! de răsturnare,
de dragoste şi pere coapte în sărut!
„stejarul este un arbore. trandafirul
este o floare. cerbul este un animal.
vrabia este o pasăre. Rusia este
patria noastră. moartea este
inevitabilă.” şi mi-e dor!
mere, strămoşi, lumină...
poveşti cu stele... sânziene,
fenicul, rozmarin, coriandru
şi salcâm... sunt, încă...
în mâinile tale! „parfum
de jad”, mobilier de epocă,
palmier suspinând în grădină,
radical alergând după citrice,
fântână visând la peşte
proaspăt... din Lacul Como!
sau evantai vechi, privindu-te
prin viitor, coadă de scorpion!
foaie verde, de Amani!
5 migdale amare şi-un pupic
de muşchetar... ochiul mov
al unui dromader şi-un cer
al gurii... cu amintiri şi ţiuituri
de bumerang... mă întorc la tine,
retezând firul tras de nebunia
cometei... hai, să vorbim despre
suflet, avem timp, vara vine la
62

toamnă! uite, câţi muguri de dor
trec prin noi! uite, suntem cântec!
poem triunghiular
ceaiul fierbe un albastru de dor,
peştele înoată prin şarpele lui Toma,
timpul se încolăceşte pe tăcere...
şi iau liftul ascuns, lumina e un
buchet de îngeri, zâmbetul e o
cărare prin urma lui Demis Roussos!
deschide-mi, iubire, triunghiul
din solstiţiu... şi adu-mi aminte
de sexul pasional... de dulceaţă
de gutui, de noapte cu licurici,
de stejar şi albul iubitului!
rupe-mă, viaţă, de întrebare,
şi taci şi tu! peştele înoată
prin şarpele lui Toma... liftul
urcă, visul scrie... ceaiul fierbe!
şi solstiţiul are scena plină de
păsări... zborul se pierde şi el!
ca şi cum sudul s-ar da peste cap,
trezindu-se la sânul cald al ploii!
a respira realitatea pură
sunt ca un vulcan ce aleargă
prin nori, acum e acum...
şi mă îmbăt cu miere din flori
de portocal şi chihlimbar...
pink dreams din „vinul de rubin”!
acum e acum... şi şeptarul e plin
de sudoare, ca iarba după ploaie,
şi liniştea lui vine din şoaptele
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unei stele de peridot... ca şi cum
iubirea ar trece prin insula Zebirget,
cât mai încet... prin flaut şi freamăt,
prin yantrele violet din Marea Roşie!
sunt vie, fericită şi femeie, sunt în tine,
verde... ca strigătul de la facerea lumii!
nectar celest
ştiu doar că sunt obosită...
să mai dau explicaţii, să mai pun
întâmplările cap la cap... ştiu
că a venit timpul să mă las
iubită de toamnă, să-i privesc
cerul... şi să-mi spun poeme
dulci, din rubine şi safir galben!
ştiu doar că te vreau, ca pe o gutuie,
ca pe o ceaţă, ştiu doar că simt
o destrămare ce duce spre complet.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

Minus-cunoaşterea: mod de operare a
intelectului ecstatic
Dacă determinăm „cunoaşterea înţelegătoare” în
raporturile sale posibile cu misterul cosmic obţinem câteva
diferenţieri interesante: cunoaşterea, care organizează şi-şi
pătrunde obiectul raţionalizându-l prin vreuna din metodele
intelectului enstatic, o putem socoti drept cunoaştere pozitivă
cu semnul plus (plus-cunoaşterea), cunoaşterea ce se găseşte în
imposibilitate de a-şi pătrunde în vreun mod oarecare obiectul
constituie o limită sau un punct de plecare, ce i se poate da
semnul zero (zero-cunoaşterea), iar cunoaşterea dogmatică ceşi formulează obiectul articulându-l ca mister imposibil de
construit sau raţionalizat, o putem socoti drept o cunoaştere cu
semnul minus (minus-cunoaşterea).
Potrivit acestor delimitări cvasimatematice ale tipurilor
de cunoaştere, în cadrul plus-cunoaşterii spiritul omenesc tinde
să reducă misterul cosmic, întrucât e reductibil cantitativ şi
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calitativ la un minimum, iar în cadrul minus-cunoaşterii spiritul
omenesc tinde să fixeze misterul cosmic în maximul său de
adâncime şi de relief. Dacă prin variantele tipuri ale cunoaşterii
(mitică, raţională, intuitivă, dialectică, etc) li s-a atribuit acelaşi
sens unic de reducere la minimum a misterului cosmic
(cantitativ şi calitativ) pentru stabilirea variantei dogmatice a
cunoaşterii nu se introduce numai un nou tip în cadrul
cunoaşterii, ci şi o a doua direcţie, şi anume aceea de potenţare
la maximum a unui oarecare mister.
Introducerea termenului „direcţie”, „sens”(plus, minus),
în teoria cunoaşterii, e condiţionată de raportarea subiectului
cognitiv la un „mister” ca obiect. Dacă subiectul cognitiv se
hotăreşte pentru atitudinea plus, atunci „misterul” va fi supus
unei operaţii de potenţare înainte de a fi epuizat toate metodele
reductive, iar dacă se hotărăşte pentru atitudinea minus, atunci
misterul va fi supus unei operaţii de potenţare. Important de
reţinut e că nici un subiect cognitiv nu va încerca operaţia de
potenţare înainte de a fi epuizat toate metodele reductive.
Punctul de indifernţă între cele două direcţii (plus, minus),
numite „zero-cunoaştere” coincide cu admiterea obiectului
mister fie ca punct de plecare al cunoaşterii înţelegătoare, fie ca
un definitiv care refuză atât operaţia reductivă, cât şi cea de
potenţare.
Vom analiza aici direcţia minus-cunoaşterii, ca mod
specific de operare a intelectului ecstatic, cu misterul luat ca
obiect cognitiv. Obiectul cunoaşterii înţelegătoare fiind
misterul, iar problema cunoaşterii înţelegătoare e sau
reducerea sau potenţarea misterului. Pentru reducerea
misterului, cunoaşterea are la îndemână intelectul enstatic, iar
pentru potenţare pe cel ecstatic. Ceea ce ne interesează pe noi,
întru conturarea sensului gândirii dogmatice este operaţia de
potenţare a misterului realizată de către intelectul ecstatic.
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În Eonul dogmatic , Lucian Blaga încearcă o aplicare şi
totodată o explicare a modului de operare specific intelectului
ecstatic, acela al minus cunoaşterii ân cadrul ştiinţei. Filosoful
dogmei are în vedere 3 teorii care au revoluţionat lumea
ştiinţifică, dar care a avut şi înrâuri spectaculoase şi în câmpul
filosofiei. Două teorii fac parte din domeniul fizical, teoria
relativităţii şi teoria cuantelor, iar una din domeniul biologic:
teoria entelehială. După Blaga, autorii acestor teorii au făcut
un pas decisiv în abordarea gândirii dogmatice. Pentru studiul
de faţă ne vom oprila primele două. Despre teoria relativităţii,
Blaga afirmase în Filosofia stilului, o lucrare mai de la
începutul misiunii sale filosofice că „aceasta constituie cel
puţin în temeiurile ei un echivalent fizical al dogmaticului” 14.
Această afirmaţie a fost însă revizuită mai târziu pe
parcursul dezoltării analizei amănunţite a formulei dogmatice
şi socotită o analogie pripită. Asemenea analogii au realizat
însă, în epoca acelor mari descoperiri în lumea ştiinţifică
savanţi ca Eddington, care compară teoria relativităţii cu ideea
matematică a transfinitului (simbolul alef la Cantor). Ideea
transfinitului nefiind mai mult decât un echivalent matematic al
dogmaticului. Principiul constanţei vitezei luminii, aşa cum e
înţeles de teoria relativităţii, ar reprezenta se pare un echivalent
matematic fizical al dogmaticului, însă lucrurile nu stau chiar
aşa. Principiul izotropiei propagării luminii, izolat de sistemul
ştiinţific în care a fost formulat ar duce la prima vedere, prin
neraţionalitatea sa cu simbolul alef, dar pe parcursul dezvoltării
teoriei relativităţii în cadrul spiritului pozitivist al ştiinţei ea a

14

Lucian Blaga, Opere, Vol. X, Trilogia valorilor, Studiu introductiv
de Al. Tănase, (cuprinde: Ştiinţă şi creaţie, Gândire magică şi religie:
I. Despre gândirea magică; II. Religie şi spirit, Artă şi valoare),
Bucureşti, 1987, p. 129.
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fost repede raţionalizată. Totuşi, aceasta nu-i răpeşte întrutotul
caracterul paradoxal, care serveşte neîndoielnic la o abordare a
sa dintr-un unghi dogmatic.
Paradoxia teoriei relativităţii a fost scoasă în evidenţă în
special prin experimentele lui Michelson, care a demonstrat
experimental că totul se petrece ca şi cum pământul ar sta pe
loc. Explicarea paradoxului experimental se putea încerca
printr-o ipoteză pur fizicală, sau printr-o ipoteză în acord
structural atât cu logica cât şi cu concretul. Acest lucru însă,
eşuase. Aşadar, s-a impus adoptarea unei noi atitudini faţă de
această situaţie paradoxală a evenimentului, care nu putea fi
explicat prin ipoteze pur logice şi în acord cu concretul,
întrucât intra în contradicţie cu alte experimente. O atitudine de
acceptare în sine a paradoxiei experimentului o adoptă
Einstein. Eintein stabileşte, aşadar, constanaţa vitezei luminii,
lucru care după părerea lui Blaga ridică paradoxiile
experimentului lui Michelson la valoarea de paradoxie
principială. Avem aici un exemplu concludent, în care saltul
către postularea unui ce incomprehensibil în transcendent nu se
face prin revelaţie, ci prin experienţă.
Totuşi, soluţionarea paradoxiei amintite nu a avut în
calcul metoda dogmatică. Ceea ce-l face pe Blaga să nu se
grăbească în formularea analogiilor, einstein nu a explicat
paradoxiile teoriei relativităţii prin renunţare la logică, ci a
modificat doar termenii crono-spaţiali încărcaţi în mecanica
clasică cu sens absolut, dându-le astfel, un înţeles relativ, şi a
iniţiat oarecum riscant pentru gândirea ştiinţifică de atunci, o
transformare şi chiar o înlocuire radicală a concretului,
considerând că noul concret nu poate fi încă imaginat. Acest
lucru echivalează deci, cu o încăpăţânare firească a omului de
ştiinţă de a rămâne legat de tiparele logicii şi de a formula
soluţii care să nu atenteze la virtuţile acesteia. Soluţiile gândirii
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ştiinţifice în cadrul unor asemenea fenomene paradoxale, cum
e cel al teoriei relativităţii, nu se pot da decât în cadrul
logicului şi într-un acord cu structura concretului crono-spaţial.
Totuşi, chiar şi cu acest neajuns al logicului, cu care a fost
încercat Einstein, prin iniţiativa sa de a înlocui şi transforma
concretul crono-spaţial de la absolut la relativ, aceasta deschide
oarecum inconştient drumul „deformării logicului”, ducând
astfel la formulări reprezentând o „minus-cunoaştere”.
Cea de-a doua teorie oarecum şi mai revoluţionară decât
cea relativistă este teoria cuantelor, fundamentată de către Max
Planck. Max Planck afirmă că teoria relativităţii e pentru fizica
clasică mai mult o încoronare, pe când teoria cuantelor o
depăşeşte pe aceasta. Teza fundamentală a lui Planck enunţată
la 1900, a fost „energia unui rezonator trebuie necesar
concepută nu ca o cantitate discontinuă compusă dintr-un
număr întreg de particule egale” 15. Există însă şi unele
fenomene optice (interferenţa, difracţia), care se opune prin
teoria clasică a ondulaţiunii ideii cuantice. Există însă şi multe
fenomene (efectul fotoelectric, efectul Compton) devin
transparente mai degrabă prin teoria cunatelor. Aşadar, lumina
prezintă nişte aspecte contradictorii care pentru lămurirea lor
trimite la formulări care din punct de vedere logic-concret se
exclud (lumina este ondulaţie continuă sau discontinuitatea
unor corpuscule-cuante)
Din punct de vedere logic, lumina nu poate fi decât una
din cele două variante, însă fenomenologia luminii, cere a se
accepta ambele variante. Pentru a se realiza însă, unificarea
celor două modele, Blaga consideră că e necesar un efort din
partea oamenilor de ştiinţă de a renunţa la a mai concepe
neapărat un model imaginar-concret, în deplină „conformitate
15

Apud, Max Planck citat de Lucian Blaga în Eonul dogmatic, p.139.
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cu logica şi cu paradoxia faptelor experimentale” 16, dacă se
doreşte o deplină înţelegere a fenomenului.
De-alungul încercării de raţioanlizare a celor două
modele teoretice despre natura luminii, s-a încercat de către
mecanicii ondulatori, în special L. de Brouglie, o afirmare a
unui dualism undă-corpuscul, un dualism care să refuze
unificarea, şi care rămâne suspendat. După acesta, lumina este
fie ca un fenomen ondulatoriu, fie unul corpuscular (cuantic),
dar nu şi una şi alta. Totuşi, nu s-a putut arăta de ce se întâmplă
aşa, şi deci şi teoria lui de Broglie este o paradoxie. Blaga
citează în acest sens pe L. de Broglie: „introducerea simultană
a continuului şi a discontinuului, pare a deveni aici necesară
într-o
formă
total
incomprehensibilă” 17.
Cuvântul
incomprehensibil însemnând în realitate „neconstruibil în
concret”. Ca şi la Einstein, nici L. de Brouglie nu şi-a dat
seama de importanţa afirmaţiei sale, care deschide câmpul
formulării dogmatice, dând voie intelectului ecstatic de a opera
în termenii contradictorii, reprezintă calea minus-cunoaşterii.
Aceasta ar echivala însă, zice Blaga, cu una din cele mai
importante reforme metodologice ale ştiinţei. Mai mult,
adoptarea acestui nou model de înţelegere a fenomenelor de
natură dogmatică ar scoate ştiinţa din criză, şi s-ar genera în
cadrul ei un teren extrem de fertil pentru evoluţia cunoaşterii.
Prin adoptarea unei astfel de metode, ştiinţa s-ar apropia de
minus-cunoaştere, lucru ce uneori devine cheiar o necesitate.
Dacă sensul dogmei este adoptat de către ştiinţă, fără a ţine
seama de critica nejustificată ce i s-a făcut de către unii filosofi
a criticismului, roadele nu s-ar opri să apară.
16

Lucian Blaga, Eonul dogmatic, p. 142.
Apud L. de Broglie, citat de Lucian Blaga în Eonul dogmatic, p.
140.
17
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Dogmaticul, mai mult, nu exclude controlul ştiinţific, nici
pe cel experimental, ci din contră, îl implică după cum am
arătat în capitolul despre experienţă. Blaga propune astfel,
pentru a nu se mai impiedica de aura negativă pe care
dogmaticul este vizat de către ştiinţă, înlocuirea lui cu termenul
de „minus-cunoaştere”. Trebuie însă subliniat că aceasta nu
înseamnă lipsă de cunoaştere şi nici o negare a ei, ci aplicarea
cunoaşterii cu o anume direcţie, contrară celei obişnuite,
capabilă însă, de progres şi spor. Aşadar, observăm cum
cercetările empirice atunci când în impasuri din punct de
vedere al acordului logicului la un concret au fost în stare să
aducă inconştient de cele mai multe ori la aplicarea metodei
minus-cunoaşterii şi aceasta deoarece experienţa ca şi impuls
de postulare în transcendent a soluţiilor se manifestă în cadrul
unui intelect ectatic. Prin aceasta se reactualizează ecstazia
intelectuală, eliberată de modurile mitico-magice, sau teologice
în care a fost încorsetată din partea oamenilor de ştiinţă., şi
aceasta când se observă cum însăşi metoda experimentală o
cere. Nădejdia lui Blaga e că prin Eonul dogmatic va deschide
către ştiinţă şi filosofie însăşi „matricea unor viitoare
metafizici”, care este metoda minus-cunoaşterii.
Şansele minus cunoaşterii după Blaga,”sporesc vertiginos
cu cât pătrundem mai adânc în ceaţa de poveste a
transcendentului” 18. Mai mult, Blaga scoate în evidenţă şi
virtuţile contradicţiei, grav blamate până acum în istoria
cunoaşterii, şi chiar în cea metafizică, „dacă s-ar apela şi la
intelectul ecstatic, contradicţia ar intra constitutiv-dogmatic,
sau prin transfigurare, în metafizică” 19. Intoducerea metodelor
intelectului ecstatic în metafizică oferă şi garanţii de
18
19

Lucian Blaga, op cit., p. 149.
Ibidem, p. 173.
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monumentalizare a concepţiilor, concepţii care prin
efemeritatea lor a lăsat metafizica mult în urma ştiinţei. Astfel,
dogmatizarea se prezintă ca soluţii la stabilizarea concepţiilor
metafizice, în locul raţionalizării ei.
Totuşi, dogma nu trebuie nici acceptată cu prea mare
uşurinţă fără de trecerea formulelor propuse spre dogmatizare
printr-un filtru al cunoaşterii, mai ales dacă ţinem cont şi de
structura dogmei de natură antitetică. Acest lucru, de
evidenţiere a limitelor metafizice ale gândirii dogmatice, le
vom analiza în cele ce urmează nu înainte de reaminti
îndemnul lui Blaga, acela că „gânditorii de mâine se vor decide
poate pentru o operă de natură mai colectivă, decât aceea a
gânditorilor care exaltă individualismul” 20.
Cu alte cuvinte, Blaga îndeamnă la dialog inter şi
transdiciplinar în vederea inaugării unui viitor eon dogmatic.

20

Ibidem, p. 180.
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Roxana Pavnotescu,
Murmurs
(Murmures des Murs)
Festivalul Lincoln Center aduce o
vară de neuitat, cu evenimente deosebite.
Printre ele se numără şi piesa Murmurs
regizată şi concepută de Victoria
Thierrée Chaplin.Un spectacol mut, cu
un titlu mult mai sugestiv în original din
motive de aliteraţie (Murmures les murs).
Este remarcabil cum geniul lui Charlie
Chaplin se transmite peste generaţii la
copii şi la nepoţi deopotrivă: Victoria Thierrée Chaplin şi copiii
ei: Aurelia şi James Thierrée.Am urmărit la BAM (Brooklyn
Academy of Music) Au revoir Parapluie şi Raoul, prodigioasele
piese ale lui James Thierrée în colaborare cu regizoarea-mamă creatoare de costume şi animale fabuloase, devenite emblematice
pentru întreaga creaţie a familiei Thierrée.
Pieselor lor cu fiecare gest tertip, expresie sau element de limbaj
scenic, amintesc şi aduc un omagiu creatorului originar,
rămânând în acelaşi timp inediţi şi inefabili. Deci, fiecare creaţie
constituie o oportunitate de-a aprofunda geniul şi poetica
bunicului ce poate n-a fost în toată dimensiunea lui receptat şi
înţeles la momentul respectiv. Pentru că recuzita lui Charlot îşi
face apariţia din prima scenă: ceainicul, apoi umbrela- motivul
principal al piesei Au revoir parapluie montată de James.
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Chiar dacă numele lui Chaplin rămâne esenţialmente legat de
universul cinematografiei şi în particular al filmului mut, artistul a
fost întotdeauna atras de lumea circului; spirit itinerant ce umblă
prin lume să-şi desăvârşească arta asemenea omuleţului din
Luminile rampei, Circul şi multe din scurtele metraje. Victoria
împlineşte nostalgia tatălui, pentru universul circului, ce
constituie mediul ideal pentru a-şi defini poetica; numai un mediu
itinerant face posibilă deplina unificare a vieţii cu arta, aducând
bucuria de a trăi prin artă şi pentru artă. Ea înfiinţează cu soţul ei
Jean Baptiste Thierrée un circ de o nouă factură cucerind
întreaga Franţă: Le Cirque Bonjours. Pe măsură ce-şi schimbă
maniera şi viziunea artistică, se transformă în Le cirque
Imaginaire, apoi Le cirque Invisible. Piesa Murmurs este un
gesamtkunstwerk ce reuneşte probe de acrobaţie, pantomimă,
dans, prestdigitaţie şi magie pe un fond muzical minimalist.
Amintește de Pina Bausch, în care circul prevalează
coregraficului iar universul cotidian al Pinei este transpus într-un
spaţiu oniric ca estetică şi reprezentare.
Piesa e compusă dintr-o serie de tablouri-scenete fără nici o
structură epică sau dramatică.Ele repetă schema haotică a viselor
cu scenarii absurde ,mereu cu aceleaşi elemente sau personaje
devenite obsesive sau coşmareşti pentru protagonistul lor.
Tablourile sunt în acelaşi timp proiecţii animate din istoria
picturii: clădiri Veneţiene în derivă a la Feiningen, compoziţii
animaliere psihedelice – creaţii ale Victoriei ce amintesc de
universul lui Bosch – construcţile suprarealiste ne trimit la De
Chirico şi Magrit. În afara unor decoruri recurente şi a unui flux
psihologic ce permite spectatorului să construiască pe marginea
imaginilor, cadrele nu prezintă nici o continuitate logică;
legăturile dintre personaje nu sunt concretizate: o femeie urmărită
sau haituită de doi bărbaţi cu care comunică prin dans, grimase
sau acele murmurs neprecizate. Printre ei se amestecă creaturi de
74

esenţă spirituală , măşti şi robe albe din papier-mâché şi
animalele fabuloase, creaţii onirice ale personajelor. Cei trei
protagonişti: Aurelia Thierrée – actriţă, dansatoare, acrobată,
iluzionistă, Jaime Martinez – dansatorul irezistibil de tango
criminal şi acrobatic, Magnus Jakobsson – actor si dansator ce
escaladează fără oase ziduri veneţiene şi ferestre trompe l’oeil, se
mişcă cu o graţie desăvârşită în ritmuri şi mişcări ce ţin de mediul
transfigurat al scenei: prin aer, apă, imponderabil, printre
plasticele cu bubbles.
Asistăm la un spectacol esenţialmente mut, coregrafiat pe un
fundal muzical minimalist. El preia manifestul poetic al lui
Chaplin, care se desprinde cu regret şi nostalgie de pelicula mută:
fiind o artă eminamente vizuală - filmul nu are nevoie de cuvinte.
Teatrul mut se exprimă sugestiv prin acele “murmurs” – şoapte
neinteligibile, ce însoţite de grimasă şi pantomimă lasă mai mult
loc interpretării , aducând spectatorul
într-o efervescenţă
creatoare s, construind poveşti în jurul momentelor inedite
desfăşurate pe scenă. În frenezia dansului, Chaplin îşi pierde
manşetele false pe care este scris textul cântecului ce urmează să-l
interpreteze, şi atunci începe să cânte într-o idiom neinteligibil,
un fel de dialect-babel ce sună ca toate limbile, reuşind să
comunice mai bine sensul cântecului prin dans, pantomimă şi
şarjă. În aceeaşi măsură, sugestivele şoaptele compensează
dialogul, însoţite de dans, probe de acrobaţie, magie şi gag de
esenţă suprarealistă: Aurelia, atârnată într-un fel de sac, ca o rufă
(printre alte rufe), de o sfoară întinsă între două case veneţiene, se
dovedeşte o desăvârşită gimnastă la trapezul - sac. Uluitoare
probe de acrobaţie sfidează legile gravitaţiei, cum ar fi mersul
prin aer, sunt interpretate cu lejeritatea, discreţia şi ironia
omuleţului fără oase, ca şi cum ar fi cele mai fireşti mişcări la
îndemâna oricui. Un arsenal de stări şi situaţii absurde în
reprezentări plastice de factură oniric-suprarealistă sunt susţinute
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de cele trei personaje ce comunică prin grimasă, gest, pantomimă
şi dans; situaţii critice, momente derizorii sunt marcate subtil de
grimasa ce transmite perpetuu aceeaşi stare de stupefacţie în faţa
miracolului lumii, aidoma bucuriei de a trăi de pe faţa lui
Charlot. După fiecare eşec sau deziluzie, aruncat în jungla străzii,
omuleţul se bucură de fiecare dată de libertatea recâştigată; din
mersul lui lateral şi împiedicat ne zâmbeşte cu fiecare fibră,
fericit că poate privi cerul, depărtarea, o fată frumoasă care trece,
acelaşi zâmbet galeş din ochii albaştrii şi mari ai Aureliei.
Compozițional, primul cadru ne introduce umbrela şi ceainicul,
elemente emblematice din recuzita lui Chaplin, ca omagiu adus
artistului. Umbrela e desuetă, stricată şi ponosită; ea se integrează
peisajului derelict, itinerant al primei scene: cutii aruncate peste
tot, obiecte prăfuite şi inutile, plastice uriaşe ( de împachetat), cu
bubbles. Un spaţiu mobil, fulgurant, construit dintr-o materie
fluidă realizată de perdelele de bubbles ce învălmăşesc şi
transformă deopotrivă elemente scenei şi personajele. O lume
transfigurată în dimensiunile incerte ale visului, în care umbrela
se dezbracă şi Aurelia îi găseşte roba într-o cutie, iar scheletul ei
decrepit şi metalic în alta. Treptat, elementele se însufleţesc:
umbrela dansează şi, de sub valurile de bubbles, apare un eşafodaj
cu un fel de cap-căpăstru împachetat în plastice. Aurelia se lasă
treptat antrenată şi învăluită într-un memento senzual-melancolic
cu eşafodul-cal ce în final o devorează sub masa amorfă de
bubbles.
Scena derelictă, în continuă transformare, evocă nostalgia
plecăriilor, ataşarea de lucruri ce în preajma despărţirilor reînvie:
un univers în continuă transformare ce evocă lumea circului sau a
străzii (spaţiul Victoriei Thierree Chaplin şi al tatălui ei), populată
cu animale composite, monştrii fabuloşi executaţi cu imaginaţie şi
măiestrie de Victoria Thierree. O ţestoasă - om, un leviathan, un
păun în culori psihedelice, o iguană metamorfozată de-o mână
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pliată. Leviathanul înghite bărbatul ce încearcă s-o salveze pe
Aurelia din vâltoarea apelor de catifea cu valuri în trepte ce se
învârt pe role; înecaţii se zbat între pliurile de catifea aruncaţi pe
rând la suprafaţă şi traşi la fund; realismul şi expresivitatea
mişcărilor denotă o coregrafie ingenioasă şi o interpretare
desăvârşită. Scaunul pe care se aşează Aurelia trece prin bustul ei
dematerializat. Magia pluteşte deasupra unui univers spiritualizat
în care obiectele se animă; un duet erotic şi bizar între Aurelia şi
o fiinţă de papier-mâché, manevrată cu virtuozitate prin pase de
prestidigaţie; deodată însufleţită, fiinţa de hârtie se năpusteşte
asupra însufleţitoarei,acaparată şi manevrată de propria creaţie.
Mâna are o funcţie magică, îmbrăcată, pliată şi transfigurată cu
expresivitatee e când o iguană, când o bufniţă. Personajele albnegru (ce amintesc de pelicula mută) cu măşti şi robe de
cosmonauţi bântuie scena generând fenomene de poltergeist: de
peste tot ies mâini ce produc răsturnări de situaţii, dezechilibrări.
Magia mâinilor trimite tot la Chaplin. Mâna – element de
expresie a personalităţii, factor diriguitor, apare ca leit-motiv în
filmologia artistului. Ne vine în minte epispdul emblematic cu
gangsterul scos din simţiri, manipulat de Charlot pe la spate,
atribuind personajului propriile mâini; un spectacol de mim, întrun ritm muzical nebun, în care protagonistul (via Chaplin)
comunică de la distanţă cu bandiţii, punându-i pe o pistă greşită.
Celebru, este și dansul pâinişoarelor din Goana după aur, unde
cu două furculiţe şi două pâini, pe o masă foarte săracă de Anul
Nou, Charlot animă două picioare într-un dans de-o delicateţe şi
duioşie irezistibile. Prin mimă, prestdigitaţie şi alte mijloace de
sugestie, mâna transformă, induce magicul, inefabilul, crează
iluzia. Iluzia – eşafodajul speranţelor şi frustrărilor noastre devine procedeu artistic pentru întreaga piesă.
Creaţii compozite şi polimorfe trimit la tablouri reprezentative din
istoria artei; remarcabile sunt fiinţele de papier-mâché şi omul
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fantoşă cu cap minuscul făcut din foale. E pasărea cu cioc cu
profil de foale desprins din celebrul tablou al lui Bosch dar silueta
cu capul minuscul aparţine lui De Chirico. Păsăroiul loveşte cu
ciocul ritmic într-o tablă ca un gong, unul din bărbaţi clincăne
nişte alămuri, Aurelia suflă în sticle; împreună reproduc o
cunoscută piesă simfonică cu finalul e , progresiv însoţit de un
acompaniament orchestral.
Spectacolul se susţine coregrafic prin scenele evocate cu o mare
virtuozitate: un tango erotizant, compozit, agresiv şi acrobatic
vădeşte o rară eleganţă şi virtuoziate susţinut de Aurelia şi Jaime
Martinez: dansul e integrat în peisaj, se desfăşoară pe o punte
dintre două case veneţiene (un fel de ponte di sospiri). Acelaşi
cuplu îl regăsim pe o masă a cărei iluzorii margini sunt conturate
de un chenar de lumini. În extazul şi efervescenţa dansului,
Aurelia depăşeşte careul şi glisează imponderabil pentru cateva
clipepe marginile invizibile ale mesei. Scena ni-l aminteşte din
nou pe Charlot patinând artistic pe o platformă circulară. Cred că
e vorba de lung metrajul Circul; piruetele lui generoase tentează
la limită abisul, dar este salvat în ultima clipă de centrifugă.
Aurelia, în perspectiva spaţiului oniric, merge mai departe,
dincolo de graniţele abisului, unde rămâne câteva clipe
suspendată, aducând acea dimensiune sublimă a dansului ce
transcede gravitaţia.
Victoria Thierrée Chaplin îmbină iluzia şi lumea magică a
circului cu initimitatea şi spectaculosul scenei. Coborâte din arenă
pe podium, animalele ei compozite şi fabuloase devin produse ale
imaginaţiei noastre ultragiate; himere, iluzii, speranţe şi regrete
care ne bântuie în periplul nostru oniric la limita unei realităţi
iluzorii.
New York, August 2013
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O CARTE DESPRE ANATOL CIOCANU
Sub îndrumarea şi coordonarea Elenei Roşca Căldare,
directoarea bibliotecii ,, Alba Iulia” din Chişinău la editura Gens
Latina din Alba iulia a apărut o nouă carte sub titlul; Anatol
Ciocanu- o altfel de biobibliografie, carte interesantă prin modul
în care a fost concepută, în timpul vieţii, chiar de cel despre care e
vorba în paginile ei. Cartea începe cu un Memoriu către cititor
(p.3) în care poetul Anatol Ciocanu mărturiseşte că debutul său în
literatură a început în anul 1957 cu versuri publicate în ziarele
Moldova socialistă şi Tinerimea Moldovei, pe vremea când încă
provincia românească Basarabia se afla sub cizma rusească,
ulterior el devenind un apreciat jurnalist şi eseist, etc.
În nota asupra ediţiei, Elena Căldare ne atrage atenţia că:
Contribuţia bibliotecii noastre se axează, în acest caz – pe
intermedierea editării lucrării, dar şi pe actualizarea,
completarea surselor de informare, oferite de autor, cu cele mai
recente date. În acest scop, am elaborat o biobibliografie
selectivă, conform rigorilor biblioteconomice în vigoare, cu
descrieri bibliografice.
Lucrarea este alcătuită în două părţi complementare:
Autobiobibliografia. alcătuită chiar de Anatol Ciocanu înainte de
decesul lui intervenit subit într-un preventoriu cardiovascular,
după ce aflase vesta primirii marelui premiu acordat de Uniunea
scriitorilor basarabeni în anul 2012 şi Bibliografie selectivă,
elaborată sub coordonarea Elenei Căldare şi ajutoarele sale de la
bibliotecă.
În prima parte aflăm date despre publicistul, prozatorul, poetul,
traducătorul, prefaţatorul, recenzentul Anatol Ciocanu . Referinţe
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critice, Anatol Ciocanu în culegeri colective, traduceri din creaţia
poetului în alte limbi, Cântece pe versuri de Anatol Ciocanu,
dialogurile avute cu diverşi scriitori, etc, etc, etc. sunt cuprinse în
cele 192 de pagini câte are volumul.
Cartea este bine structurată şi valoarea ei documentară pentru
cercetătorul interesat de opera lui Anatol Ciocanu este fără
îndoială una valoroasă şi utilă. Tot atât de însemnată este
contribuţia prin care strădaina Elenei Căldare, îmbogăţeşte
istoriografia şi istoria noastră literară.
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IONEL NEAMTZU
UN JUDECĂTOR 21
Stătea întinsă pe canapea. Mâinile încrucișate
indicau o poziție gânditoare. Părul răspândit pe
pernă, îi încadra obrajii. O statuie înghețată,
împietrită în nemișcare, nepătrunsă și enigmatică.
Imobilitate ce exaspera pe Voinescu, care-și privea
soția, cum ai privi un animal ciudat pe care nu l-ai
mai văzut. Era un ușor dispreţ în pasivitatea ei, o
licărire de ironie ce răzbea strigent sub masca
nepăsării. De doi ani de când trăiau împreună n-a
izbutit să afle ce se petrece în dosul acestei măști. Era impenetrabilă, ca
o ușă zăvorită. Ce ascundea în ea? Nu era ignoranță, căci atunci n-ar fi
întâmpinat liniștea ciudată din priviri, flacăra ascunsă ce mocnea tainic
și licărirea batjocoritoare. Toate acestea nu puteau fi un produs al
vidului.
Își aprinse o țigaretă; se trânti în balansoar, care se legănă de
câteva ori, până ce fu oprit cu o mișcare bruscă. Fumul se ridică spre
tavan în inele albăstrii, așternând pe bolta camerei un strat neguros. Între
ei nu era decât acest fum; era însă mai mult decât un zid de despărțire.
Scutură nervos cenușa în scrumiera de pe masă. Privind-o
stăruitor, cu una din acele priviri scurtătoare care i-au fost de cea mai
mare utilitate în cariera lui de magistrat, îi zise:
Viața noastră nu mai poate continua în felul acesta.
Ea își mușcă buzele indiferentă. El se răsuci pe balansoar
neliniștit, pierzându-și siguranța de mai nainte. Se afla în fața unui caz
unic pe care nu-l putea rezolva, oricâtă scrutare ar fi întrebuințat. Nu-și

Din volumul ,,Oameni” în curs de tipărire la editura ,,Gens Latina”
din Alba Iulia
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putea lămuri dacă ceea ce ascundea era nesimțire, indiferență sau
disimulare. O întrebă fără să o privească:
Cum poți suporta închisoarea aspră a eului? Nu-ți vine să
evadezi niciodată din tine însăți?
Ea îi răspunse:
Închisoarea pe care ți-ai ales-o singură nu mai e închisoare.
Cuvintele ei sunau ca o imputare. El o privi mirat, cu uimirea
unui acuzat învinuit pe nedrept. Capul îi vâjâia, ca și când ar fi urcat un
suiș amețitor. Mintea lui, deprinsă cu abstracțiuni de tot felul, nu putea
lămuri cea mai elementară atitudine. Abilitatea lui de judecător nu-i
folosea la nimic pentru a scoate la suprafață ceea ce era în sufletul unei
femei. Interogatoriul lua turnura ridicolă de a se găsi el în postura de
acuzat. Propria lui soție, care niciodată nu era întreagă a lui, fiindcă
totdeauna se interpunea între ei un zid despărțitor, îl ducea de nas pe el,
magistratul eminent. Care să fie secretul acestei puteri? Nu mai făcea de
roba ce o purta.
O descurajare imensă îl cuprinse; fața i se umbri. Stinse
țigareta în scrumieră.
Nu e nevoie să ne mai chinuim unul pe altul. Te-am întrebat de
atâtea ori să-mi spui ce ai. Nu mi-ai răspuns niciodată, ci te-ai mulțumit
să dai disprețuitor din umeri. Nu pot să mai trăiesc în această atmosferă
de ostilitate.
Ea se ridică cu un gest de triumf. Statura ei crescu în ochii săi.
Strălucirea feței catifelate îl făcu să simtă o emoție dintre cele mai
puternice. Îl întrebă cu o bucurie reținută:
Îmi redai libertatea?
El o privi uimit. Aceasta era deci enigma? Voia să scape de el?
Rănit în sentimentele sale, se îndreptă spre ieșire fără să o
privească, cu pași hotărâți.
Era inutil să-mi ascunzi doi ani dorința ta de a fi liberă. Poți
să-ți reiei libertatea când vrei.
Plecă fără să aștepte răspunsul. Ducea cu el imaginea ei
metamorfozată subit: privirea moale, fața îmblânzită. Nu mai era rece și
imobilă; masca căzuse. În dosul ei se ascundea ascundea femeia în carne
82

și oase, cu simțirea întipărită pe față, în care zăreai o ușoară nedumerire
și contrarietate, căci nu se așteptase la gestul lui final. Ușa coliviei s-a
deschis – spunea privirea ei – pasărea n-are decât să-și ia zborul. Dar
pasărea stă pe gânduri. Acum când i se oferă perspectiva spațiului
infinit, stă la cumpănă dacă e bine să primească acesta dar, sau să
rămână mai departe în cuibul ei. Odată ce această ușă a coliviei poate fi
deschisă oricând de ea, nu trebuie să dea acum buzna afară. Impresia de
libertate e dobândită; ce rost mai era posesiunea ei? În viață totul e
impresie.
Voinescu păru a citi distinct în ochii ei aceste reflexii; se
felicita în gând de pătrunderea sa psihologică. Va pleca? Simțea un fel
de siguranță că nu ca face uz de libertatea acordată. I-o spunea expresia
obrazului ei, care îi amintea numeroasele sale cazuri de la Tribunal, când
acuzatul e în dilemă și nu știe pe ce drum să apuce. Această contrastare
îi măgulea orgoliul de magistrat; făcea
însă rău că amesteca
profesionalismul în viața sa intimă. Îi era greu să se lepede de apucături
judecătorești; în orice împrejurare se folosea de ele și înainte de a vorbi
din el omul, vorbea totdeauna judecătorul. Poate de aceea a nutrit soția
lui față de el atâta ostilitate.
Se opri în fața unei tutungerii. Ziarele de aseară aduceau știri
proaspete despre celebrul proces pe care îl instruia. Citi nota elogioasă la
adresa lui și împături ziarul cu grijă, vârându-l în buzunar. Nu-l interesa
restul.
Pe stradă lumea trecea nepăsătoare. Lamentabila mulțime cu
lipsa ei de disciplină interioară, îl indispunea. Intră într-un restaurant.
După ce consumă două halbe, luă direcția spre casă. inima îi bătea. Era
doar sentința pe care o aștepta în propriul său proces. Nici când n-a
simțit o emoție atât de ciudată; i se păru că a intrat în pielea unuia dintre
acuzații săi. Își dădea bine seama ce înseamnă o astfel de senzație.
Mâinile îi tremurau când deschise ușa. În odaie era întuneric.
A plecat! gândi el, simțind un fel de prăbușire interioară.
Răsuci butonul electric; tresări de uimire când o descoperi în
cameră. Liniile corpului ei se îmbinau șerpuitoare sub platforma rochiei
de stradă pe care o îmbrăcase. O ceață voluptoasă plutea în jurul ei.
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N-ai plecat? o întrebă el.
Depinde de tine dacă trebuie să plec sau nu, răspunse ea. După
ce vei auzi mărturisirea ce ți-o fac, n-ai decât să hotărăști plecarea sau
rămânerea mea.
Voinescu o privi neliniștit. Bucuria și siguranța dispăru în el,
pentru a face loc unui sentiment de teamă.
Ce ai să-mi spui? întrebă el cu voce scăzută.
Te-am înșelat.
Privirea lui se întunecă; crețele de pe frunte i se adânciră.
Trăsurile aspre ale feței păreau că pronunță sentința de condamnare. O
femeie adulteră în casa lui? Nu poate fi vorba de iertare. Revolta omului
de lege împotriva faptului incriminat era mai mare decât dorința de a-și
păstra soția.
Ea zâmbi și licărirea batjocoritoare din priviri părea a-i spune:
Nu ești capabil de un act de mărinimie. Totdeauna a fost mai
tare în tine judecătorul decât omul.
El înghiți imputarea; nu mai avea timp să delibereze. Se hotărî
la un pas mare; pas unic în viața lui, care-i contrazicea principiile și linia
de conduită. O ultimă întrebare îi mai adresă, ca în dezbaterile mari, în
care răspunsul e decisiv.
Îl mai iubești?
Nu. A plecat din localitate.
Verdictul sună:
Rămâi.
Simțea acum o adâncă pace și mulțumire. Totuși reminiscența
slabă a unui imbold îl zgândărea mereu. Verdictul pronunțat n-a fost
drept.

84

Tatiana Scurtu Munteanu

Urme sufocate
Când ușa se închide cu două paralele
Iar grinda cade peste așteptări,
Pereții se-ngustează în inimi angulare
Și casa toată tremură pe scări.
Când acoperământul e istovit de ploaie
Și cerne prin olane coapte seri,
Nu fumegă prin sobă, iar cheile-s pe masă,
Ferestrele au ochii-n depărtări.
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Când pragul se despică în urme sufocate
Ca niște gladiole purpurii,
Icoanelor se-nchină și în ungher apasă
Priviri nediluate de copii.

Maratonul tăcerii
Sapă florile în munte,
Diminețile în nori,
Dorul sapă prin genune,
Curcubeul spre culori,
Tălpile în pălămidă,
Ochii peste ocean,
Sapă notele pe clape
Și orgoliul în van,
Orele prin întuneric,
Iarba înspre rădăcini,
Sapă focul în jăratec,
Rugăciunea la creștini,
Inimile în deliruri,
Gândul către negândit,
Picăturile tăcerii,
Dincolo de asfințit.

Dezastru
Ard pădurile în mine,
grindina mă năpădește,
mă cutremură apusul,
orizontul răbufnește.
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În potop mă prinde valul,
vijeliile se-adună,
cerul roșu mă-mresoară
și m-aruncă în furtună.
Gândurile pustiite
printre stele sângerează,
în dezastrul înserării
visurile mă așază.

Dorul doare sau dorește?
Trupurile ne umbresc,
Tainele-și mărturisesc.
Clipele se subțiază,
Fulgerele patinează.
Carele s-au răsturnat
De pe ceru-nflăcărat.
Iedera ne-a împletit
În sfințenie de schit.
Dorul doare sau dorește
Când tăcerea ne lovește?
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IOAN BARBU

Solilocul sălbaticului boem
…Îmi aduc aminte că într-o noapte toate muierile din sat
plângeau, boceau mai bine zis. Nu înţelegeam nimic. În zori,
forfota a sporit. Ţăranii, vecinii, unchii şi alte neamuri purtau
pe ei nişte haine ciudate, în spate aveau câte-o raniţă uriaşă, iar
pe umărul drept duceau câte-o puşcă cu sabia parcă înfiptă în
călcâiele lui Dumnezeu.
Şi m-am dumirit: se mobiliza țara. Parcă-mi era ciudă că
taica n-avea şi el puşcă de-aia. M-a lămurit mămica: „Mă, nauzi, p-ăştia cu copii mulţi nu-i mobilizează.” Iar noi, har
Domnului, eram o droaie pe bătătură.
Satul era orfan de bărbaţi, iar Marea era veşnic
învolburată. Eu priveam toată noaptea spre cer. Din când în
când vedeam cum se încăierau câte două avioane. Le
cunoşteam, după zgomotul motorului, care era german şi care
rusesc. După câteva fente aviatice, unul se prăbuşea în Mare.
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Între timp, Carabageac suna din clopotele lui şi anunţa ştirile
despre război.
Într-o zi, un avion, nu ştiu de-al cui, a căzut în flăcări pe
izlazul satului. Băruţa, mincinosul satului, l-a tras cu o sapă,
din carlingă, pe pilotul carbonizat. La alte câteva zile se
vorbea că prin porumb s-ar afla un spion rus. Taica, jandarmul
şi cu al lui Patie s-au gândit să-l caute, că şi el e om.
Jandarmii, în speţă, se temeau de presupusul spion. Maşina,
singura din sat, era a lui Ion Patie, de fapt Filip, sergentul
sanitar pe braţele căruia a murit Ecaterina Teodoroiu. S-au
urcat în maşină şi, hai, la drum! Eu… fireşte, lângă taica. Să
văd cum arată un spion sadea. După câteva ture, auzind
zgomotul motorului, în capul locului a apărut împricinatul. A
ridicat braţele şi în genunchi, repeta: воды, воды,… Taica l-a
urcat în maşină şi l-a dus la Postul de jandarmi. L-am văzut
cum a băut trei litri de apă, după care l-a luat Legea, dacă pe
atunci mai existau şi legi.
Asta era Marea pe atunci, domnule, iar eu am privit prin
ochii ei şi am văzut ce-am văzut.
Mai am de povestit un capitol mai comic. Cât au stat nemţii
în sat era o disciplină desăvârşită. Toată lumea avea acordeoane
şi cizme maro, iar noi, kinderii, aveam muzicuţe de gură şi
dulciuri. Dar a venit o zi când Carabageac a zornăit clopotele
din nou, strigând să-i crape bojocii: „Ieşiţi din case şi duceţi-vă
pe izlaz! Nemţii aruncă misiunea în aer. Era o cazemată bine
fortificată, un fel de comandament. Va fi vai şi amar!” Bum şi
fleoşc!… şi iar bum! Nemţii au plecat, iar fratele meu Vasile a
rămas fără prieteni.
Totul a fost organizat ca la carte. Ba, chiar sunt convins că
între „Ivan” şi „Fritz” cărţile erau bine măsluite. Altfel, cum se
face că după nemţii hăituiţi nu s-a tras nici măcar cu praştia?
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Ruşii au intrat în sat pe seară. Ştabii şi polcovnicii ştiau
bine unde vor fi găzduiţi, iar soldăţeii şi polcovnicele, mai
ales, se iubeau sub cerul liber, care pe unde se aciuiau. La noi,
în fundul grădinii, erau nişte tufe enorme de pelin. Pe lângă
fiecare tufă se strângeau în braţe câte un polcovnic cu câte o
politrucă şi de-odată dispăreau. Le era mai comod, vezi bine,
pe orizontală. Deh, de-acum înţelegeam şi eu că oamenii sunt
oameni.
A doua zi, odată cu zorile, s-a trecut la programul de
despăduchere. Toată suflarea, în pielea goală, la fântână. O
rusoaică m-a luat de mână. M-a băgat cu râtul între ţâţele ei şi
m-a pus să le pup. Şi n-a fost rău.
Şi a venit toamna şi taica m-a înscris la şcoală cu un an
mai devreme. La şcoală, zic? Era, de fapt, un câmp de
instrucţie pentru terorişti. Toţi elevii se băteau care cu care.
Învăţătorul Mânecuţă umbla printre noi cu o bâtă de dud şi-l
croia pe care îl nimerea. Elevul beteag îl înjura de mamă şi
pleca din nou la luptă. Până la urmă lucrurile s-au mai domolit.
Eu o ciupeam ruseşte, fiindcă pe la 5-6 ani lucrasem la o
fermă cu mulţi lipoveni. Când mă prindea singur câte un
ciolovec mă întreba pe şoptite: „Drug, ne zuai cuda Berlin?”
Adică: „Prietene, nu ştii unde este Berlinul?”
„Acolo!”, îi arătam eu spre Bulgaria.
„Acolo?… Daleko?”
Sărăcuţu’ soldăţel!… Ştia el că dacă ajunge la Berlin,
războiul se va termina. Dar nu ştia că până acolo politrucii îi
vor mai turna multă krepkaia pe gât.
Carul istoriei prin multe hârtoape m-a mai târât! Prin multe
văgăuni… Am avut-o ca profesoară de limba rusă pe Olga
Dukova, adică pe soţia abandonată a generalului Dukov, cel care
cu Walter Roman, tatăl lui Petre Roman, şi cu Ana Pauker au adus
comunismul în ţară, sub emblema Divizia Tudor Vladimirescu…
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Olga, care era o rusoaică foarte frumoasă, avea după ea un puşti –
Tysi – şi se recomanda pe la lume c-a fost soţia generalului
Dukov. Mare scofală!
Ai mei vroiau să mă facă doctor. Îmi ziceau doctoraşul şimi arătau Parisul pe hartă. Am ajuns poet, un chirurg
blestemat să sfârtec în sufletele suferinde ale semenilor mei.
Dar nu-mi reproşez nimic pentru cnuturile pe care le-am
suportat în drumul spre mica mea mare Golgotă. Şi sunt
mândru că în dreapta şi-n stânga am mulţi prieteni. Spun astea
toate la un muc de lumânare, dar ştiu că mă veghează lumina
Divină…
…Timpul a curs, cum curge el. Eram prin clasa a V-a.
Fratele meu, nea Steluţă, de fapt cel mai mare dintre cei şase
„rahaţi” ai progeniturilor lui Pandele şi ai mamei Floarea, îmi
era profesor suplinitor la ciclul II – adică la clasele V-VII. De
la acest nenea am dibuit eu ce este marxismul. Şi asta fiindcă
domnul profesor Steluţă era prieten cu un locotenent, Petrică
Zidaru, nume conspirativ, vezi bine!…, cum îmi spunea numai
mie tăticu, fostul jandarm. Fratele cel mare, într-o seară, s-a
destăinuit: „Tată, dumneata nu înţelegi!… Petrică acesta
Zidaru nu este doar comandantul pichetului de la Farul-Tuzla.
El are şi o funcţie politică mult mai mare. I-a înlocuit pe
Cozak şi pe Duică…”. „Păi, ăştia sunt acum, am auzit eu, în
Comitetul Central al Partidului”, i-a replicat taica. „D-aia-ţi
spun – scrâşnea fariseul Steluţă – eu am relaţii mari cu ei. Spre
încredere mi-au dat să citesc Capitalul. Este ca o Biblie”.
„Biblie zici, măgarule?”, i-a replicat taica Pandele…Şi i-a
smuls-o din mână, şi-a desfăcut brăcinarul, şi-a dat izmenele în
vine şi a tras pe „biblia roşie” câteva băşini. Domnul profesor
suplinitor, cu pantalonii bazonaţi în cur, nu s-a prea jenat.
„Aşa eşti dumneata. Cu ochelarii ăia nu vezi mai lung ca-n
fundul grădinii.” „Floareo… dă-mi toporul!…” Şi mămica i-a
91

adus toporul, iar domnul profesor cu pantalonii bazonaţi în cur
a zbughit-o, iar eu am fost martorul primei lecţii de
„marxism”.
Am vorbit mai înainte de „fratele de la Răsărit”, generalul
Dukov, care a adus comunismul în România alături de Walter
Roman, Ana Pauker etc. Vreau să spun că domnul profesor
suplinitor Steluţă, compozitor, printre altele, le-a dedicat chiar
un imn de bun venit:
„Au venit în zi de vară
Fraţii de la Răsărit.
Pe plaiuri e primăvară
Viaţa noastră a-nflorit!”
Bietul tăticu, la auzul acestora, s-a ascuns printre vii şi a
dormit cu capul pe toporişca de el strunjită, câteva zile şi
nopţi. „Lasă-l Pantilie, că nu l-am făcut singură!”, l-a
înduplecat mama.
Prima mea încercare a fost comisă pe la cinci ani şi consta
într-un distih filosofic:
„ Când eram eu de un an
Ţin minte că sugeam…”
Am scris multe tâmpenii până m-am copt:
„Se zice c-a fost odată
Printr-un codru neumblat
Un haiduc aşa ca mine
Şi cam la fel îmbrăcat…”
Îmi intrase, pe blat, în sânge, licoarea roşie, comunistă… Mă
doream un „Lazăr de la Rusca” şi mi se părea firesc să dau buzna
peste chiaburi, să le iau gologanii şi să-i împart la săraci, adică
derbedeilor întovărăşiţi cu doctrina stalinistă. Taica Pandele mi-a
dibuit caietul şi l-a făcut praf…
Când a sosit ziua plecării în lume, eram, de fapt, la a doua
tentativă. Prima a fost pe la vreo şapte ani, când l-am înjurat
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pe taica, fiindcă o înjurase el mai întâi pe mămica. La vremea
aceea taica mă arunca pe foc, iar mămica mă stingea cu apă
din gură. Erau vorbiţi, fiindcă tare mai eram al dracului…
Dar adevărata plecare în lume s-a petrecut pe la 20 de ani.
Eram redactor la ziarul „Marina Militară”. Aveam un salariu
foarte bun şi relaţii tari, dar ineficiente. Pe toţi i-am băgat în
draci. Iată imnul compus anume:
„În frunte-i ofiţerul
Cu sabia în teacă
Încearcă el, civilul
Pe dânsul să-l întreacă.”
Pe toţi îi măscăream. Coloneii mei au fost care un nimic, care
un meseriaş de duzină; unul fost croitor, altul ceaprazar, altul
plăpumar etc. Performanţa o deţinea unul care fusese abandonat şi
găsit într-o paporniţă în gara din Craiova.
Apoi, am schimbat numele ziarului. I-am zis „Murmurul
Marinei”. S-a făcut foc amiralul: „Am şi eu un nebun la redacţie!”
I-am replicat: „Are şi marina la conducere un inginer constructor de
şosele.” Mi-a ordonat: „Să vii mâine la raport!”
A doua zi, m-am prezentat mucalit, ca un nepot al lui
Sveik, şi am primit ordin să mă prezint la cursul de învăţământ
de partid, la care nu fusesem niciodată. Lector examinator era
tovarăşul Mara, un unguraş dolofan din care ieşea parfumul ca
din mine miresmele bahice. Îi era teamă de limba mea ascuţită.
Sala era arhiplină de cadre superioare. Până la urmă, Mara m-a
strigat:
– Tov. Filip!...
– Da, am răspuns şovăielnic, ridicat în picioare. Mulţi
dintre ofiţeri erau, în mod tacit, prieteni de-ai mei. Toţi
aşteptau bomba. N-o pregătisem. Eram spontan.
– Tov. Filip!…
– Da!…
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–Adică ordonaţi, m-a corectat unguraşul.
– Da!… am ţinut-o eu pe-a mea.
Lectorul de învăţământ şi-a înghiţit gălbinarea şi m-a
întrebat pe tonul cel mai sobru din lume:
– Să ne spui ce s-a întâmplat în România, la 23 august
1944.
Priveam tembel în jur, parcă aşteptând să-mi sufle careva.
De fapt amorsam, pregăteam bomba. Îmi ridic fruntea care-şi
aştepta laurii şi răspund cu convingere:
– Păi…, la 23 august 1944 nu s-a întâmplat nimic!
Sala a rămas mută câteva secunde, apoi aceeaşi sală a
explodat în aplauze.
Am fost chemat, din nou, la amiral.
– Bravo! Să-ţi iei un angajament scris!
Prietenii mă întrebau ce-am păţit. Le-am spus:
– M-a felicitat şi mi-a zis că sunt un A.C. pe cinste. (Adică
angajat civil.) Deci, eram un AC. Aveam promisiunea că peste
câțiva ani vom deveni sule. Asta ştiam eu despre politica şi
disciplina de partid.
M-au scuipat destul de repede de la ziar. M-am sfătuit o
noapte cu taica, precum Antonescu cu mama sa. Am ales
plecarea la Bucureşti. M-au încurajat poeţii Rusalin Mureşanu,
Nicolae Tăutu, George Dan, Augustin Doinaş, balerina Irinel
Liciu şi alţii.
Nu puteam să-mi beau vodca până nu trăgeam şi câte-o
farsă. Prima i-am ticluit-o lui Tăutu, nea Tilică îi ziceam noi,
de n-o s-o uite nici pe lumea cealaltă. S-a organizat o întâlnire
cu el la Casa de Cultură din Mangalia. Erau mulţi elevi. Navea niciunul vreo carte de-a marelui farsor. Îi venise rândul so ia pe coajă. „Da-ţi fuga la librărie, băieți, abia a sosit o carte
a lui N. Tăutu!”, i-am îndemnat eu.
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Tinerii, naivi, au dat fuga. După ce s-a produs poetul, s-a
trecut la autografe. Marele farsor semna pe cărţi şi-şi ştergea
transpiraţia. Poanta: cititorii cumpăraseră o carte de bucate
semnată de o oarecare doamnă, N. Tăutu. Seara, la cârciumă,
nea Tilică bătea cu pumnul în masă şi întreba furios: „Cine mia făcut-o, mă?…”
Eh..., dar cine l-ar fi putut trage în piept pe marele poet
Tilică?! Cred că de-ar fi ştiut că tupeistul eram eu, m-ar fi
împuşcat!…
Dar, să vorbesc mai departe despre păţaniile vieţii mele…
Ca să te legitimezi ca poet, în Bucureşti, trebuia să dai probă
în faţa prezidiului compus din Ahoe, Florin Pucă, C. Pascu,
Rusalin Mureşanu, Mircea Micu etc. Era un soare la care
puteai să coci ouă, iar muştele păreau grauri. Trebuia să bei pe
nemâncate câte un litru de tărie. Ţinta eram eu. Dacă nu beam
ca ei nu primeam permis de Bucureşti.
Îmi cunoşteam capacitatea cilindrică. Eu frigeam lejer,
acasă, vreo doi litri de ţuică. Maeştrii din juriu, cam descântau,
bolboroseau printre dinţi sfânta vodcă. Eu mi-am adus aminte
de D’Artagnean: „Pune, domnule, căldarea la plisc, trage
două-trei guri, încalecă şi du-te!” Aşa am făcut şi eu. Din
câteva gargare sticla era goală.
Juriul mă privea stupefiat. Cu un aer de superioritate am
ciocnit sticla goală:
– Ospătar, o sticlă de vodcă, te rog!
– Viiineee…
…Aşa am luat permisul de a fi poet. Talentul nu conta
atunci. Eu m-am ales cu porecla ,,Rasputin”.
Am încercat să scriu şi proză, dar m-a lecuit un securist.
Terminasem trei volume. Un roman „Sentinţa zero”. Pe scurt:
un mort se prezintă la proces, caz fără precedent în analele
justiţiei comuniste. Apoi, „Eclipsă”, nuvele satirice la adresa
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societăţii – şi „Eclipsa continuă”, tot proză. Bineînţeles, n-am
găsit nicio editură să le publice. În schimb, mi-au fost furate!
O vreme am fost instructor la Casa de cultură din Cernavodă.
Director era unul Nicu Boicotă, care îşi făcea meseria cu mult
„zel”. Întotdeauna, când raporta acţiuni privind popularizarea
documentelor de partid, mai punea câteva zerouri în dreptul
celor prezenţi. Boala lui era să umfle cifrele… Mincinos,
fricos, laş, naiv…, avea însă o nevastă „pe cinste”, care îi
specula prostului fiecare „secvenţă” de naivitate.
Aproape uitasem că mai trecusem pe la Casa de cultură
respectivă. Într-o zi, mă trezesc, acasă, cu un tovarăş bine
făcut, într-o haină din piele, recomandându-se că a fost coleg
cu mine la Cernavodă. S-a prefăcut că se interesează de-o
problemă banală. Nici nu-mi mai aduc bine aminte ce vroia.
Eu am încercat să-i spun că nu-l cunosc, iar el insista să mă
lămurească, inventând argumente cum că am fost colegi la
Casa de cultură… Peste câteva zile am descoperit că-mi
dispăruseră manuscrisele. În câteva minute, cât am stat la
toaletă, insul le-a şi şterpelit. De atunci, n-am mai scris proză.
În 2003, am dat, însă, de-o belea şi mai mare. De data asta
eram la Montreal. Mi s-a furat din casă computerul cu toate
cele 20 de volume de poezii, care aşteptau, la rând, să meargă
la tipar. Se sparg case și prin alte țări!…
Până să ajung la Montreal, am primit găzduire vreo trei ani
într-o puşcărie tot din România. Când s-a întors Ceauşescu din
China, cu revoluţia culturală în raniţă, toţi recalcitranţii
trebuiau să facă puşcărie. De fapt eram corespondentul
,,României libere”, trimis de Octavian Paler, redactorul-şef,
acest Socrate modern care a înfiinţat şi a băgat poporului pe
gât o mare excremenţă naţională. E vorba de minunata
,,EPOCĂ DE AUR”, fireşte, bravura scorniceanului. Paler m-a
trimis la Porţile de Fier. Singurul care mă întrecea ca bancă de
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cifre era Ilie Purcaru. Dar eu îl întreceam la muieri. Aşa se
face că le-am cunoscut pe cele două fete ale tovului Lahman,
şeful miliţiei judeţene, pe care le foloseam concomitent. Păi,
ce era să le fac la anişorii lor cruzi?! Dar monstrul Lahman a
aflat tot şi m-a vânat. De aceea, când am fost arestat, jubila de
plăcere: „Credeai că dacă eşti lector extrabugetar al C.C. al
U.T.C. nu pun mâna pe tine?” Şi m-au dus în celulă:
În celula gri, numărul şapte
Dreptul meu de cer şi de senin
A zăcut în lanţuri şi-n cătuşe
Într-un iad – la Turnu Severin.
– Cum a fost în puşcărie?
Poetul refuză să-și deschidă sufletul, în continuare.
– Nu-mi deschid nimic, cine vrea să ştie cum a fost în
puşcărie, să poftească pe dinăuntru.

97

GEORGE FILIP
Montreal, CANADA

LEGĂMÂNT
iubirea pentru Ţară n-are dimensiune,
hotarul ei se-ntinde sub a veciei stea
e-o ţară fără seamăn şi o legendă spune
că toţi poeţii lumii ar fi zidit la ea
la noi sunt nunţi frumoase şi holda creşte mare
iar holdele curg limpezi din munte spre câmpii.
zidirea peste veacuri e imn de înălţare
şi-n lumea asta mare nu-s şi-alte Românii.
aici a prins altoiul străbunilor din vreme,
pe glia mea de veacuri cu inima-n Carpaţi.
aici, din pieptul Ţării, s-au ridicat în steme
dintre legende brave, cei mai vânjoşi bărbați
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şi de-am avut norocul să înfloresc spre soare
aici – unde zidirea e un poem nespus,
mă leg cu toata viaţa ca-n vremuri viitoare
să-i dăltuiesc poemul – din toate mai presus
COLOANA ŢĂRII INFINITĂ
trebuia cineva să ne întemeieze:
munţii l-au născut pe Decebal,
Dunărea – pe bădica Traian
şi timpul n-a mai cutezat să cuteze
a risipire seminţia noastră pură de neam.
pe stâncile acestea din crez şi granit
s-a conturat patria mea, cât o istorie;
cea mai înaltă Coloană spre infinit
străluminându-şi destinul din glorie-n glorie
cântec prin vreme, de bucium,
a culcat domnitorii pe scuturi
sub licăr de stele
şi i-a fost scris neamului meu sa urce
prin vreme de zbucium
până-n Coloana Infinită a patriei mele
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IULIU PÂRVU

Numai un vis suntem.
Numai un vis suntem şi o vibraţie,
Lumini cereşti ne-nvăluie privirea,
Culorile ne dau starea de graţie,
Aprinsă-n vâlvătăi ne arde firea!
Nu-i ochi albastru frânt să nu se-nchine
Când roua ni s-aşterne pe sub gene !
Visăm la melodii de mandoline
Şi la pinacoteci italiene.
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Floare fii
Fiecare floare-n floare
Pentru altele, izvoare,
Şi iar pentru altele,
Înainte, multele…
Floare fii ca toate-aceste
Din sămânţa lui Alceste,
Ca să-ţi meargă vestea-n timp
Până-n Muntele Olimp,
Unde totu-i artă pură,
Munţii – cuminecătură,
Unde totu-i vis şi har,
Nu kitchuri de galantar.
Fiecare floare-n floare
Pentru altele, izvoare,
Pe Pământ să fie verde,
În Nimic a nu se pierde

Schimbare de zodie
Am depăşit, de-acum, calendarul
Şi-am intrat în april !
Ce amestec de vânt şi tril !...
Bată-l amarul !
Până la zodie mai avem o vârstă…
Alţi curenţi vor adia, de acum, pletele,
Alte mirosuri şi alte culori;
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Cunună aurită de sori
Visează toate fetele …
O vârstă, doar o vârstă !
Simţim, de pe acum, vâlvătaia
Zodiei pline,
În rochia cu buline
Şi-n spaima de dansul lui Isaia.
Numai o vârstă !

Peţitor
În orice neam, altoiul e de preţ,
Valoarea lui se măsură-n carate.
Nu-l poate vinde orice precupeţ,
Caratele prin sine să-şi arate !
Se zbuciumă-n adânc bătrânul trunchi,
Mlădiţele, când vor să altoiască.
Şi-ar vrea coroana un bogat mănunchi,
În care vremea lung să vieţuiască.
De ceri altoi, din trunchiul meu, salut !
În neamul vost’ coroana să-nmulţească.
Noi coborâm din an în an spre lut,
Mlădiţelor, spre cer li-i dat să crească …
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Petre P. Bucinschi

Ascult ştirile TV şi, de odată, îmi imaginez că am căzut de pe
Turnul Eiffel. Continui să ascult la TV povestea unei neveste şi îmi
imaginez cum se bat două maimuţe. Închid televizorul şi ies în stradă.
Aici, îmi cade faţa când văd un cerşetor cu căştile unui MP3 în urechi,
ţinând în mână o revistă şi lângă el o sticlă de votcă. Fac câţiva paşi,
urmărind cu privirea o tânără şi încep să mă hrănesc din realitate. În
jurul meu aud negaţii şi afirmaţii, continui să înregistrez subiectul
realităţii. În tot acest timp, lovesc cu limba în gură cuvintele.
***
Stau cu un reportofon în mână, într-una înregistrez şi şterg, mă
chinui să învăţ păsăreasca de baltă, dar degeaba, nu reuşesc! Încerc să
învăţ graiul păsărilor cântătoare. Tot degeaba! Nu reuşesc! Încerc să
zbor pe deasupra copacilor străzii. Fâlfâi din mâini dar degeaba! Nu
reuşesc să mă ridic de la pământ. Fac câţiva paşi şi mă împiedic într-un
stâlp stradal. Hei! Ce ziceţi de toate astea? V-au plăcut?
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***
Îmi strangulez un gând rebel cu un cuvânt înghesuit în gură. În
mână ţin o umbrelă deschisă pentru a mă feri de sprâncenele ridicate şi
ochii miraţi ai celor care mă privesc. Lângă mine, un câine ţine în gură
hârtia pe care am terminat de scris poezia. Câinele pare să fie mândru că
a atins succesul poetic. Eu însă intru în anonimat, dându-i câinelui să
ţină în gură o altă hârtie pe care am terminat de scris noi versuri. Scrisul
ne poartă şi mie şi câinelui subconştientul către dialectul uitat al
copilăriei. Continui să scriu în timp ce într-unul din compartimentele
gândului meu se naşte dorinţa de a bea un pahar cu whisky lângă o fată
cu ochi căprui.
***
Printre boabe de cafea am găsit câteva cuvinte goale, motiv
pentru care mă hotărăsc să îmi beau cafeaua la automatul din colţul
străzii. Îmi pun sub braţ o carte şi pornesc în grabă. În urma mea aud pe
cineva strigând: ,,Hei, tinere! Uită-te pe unde mergi!” Paşii mei grăbiţi
se opresc în faţa automatului de cafea. Mă scotocesc prin buzunare şi nu
găsesc nici o fisă. Panicat, bat cu pumnul în automatul de cafea dar
acesta refuză să îmi dea cafeaua fără să îi plătesc. Dintr-o dată, pentru
mine, automatul de cafea se transformă într-un monstru. Caut o soluţie
să mă calmez, drept pentru care încep să citesc cu voce tare din cartea pe
care o aveam la sub braţ. În timp ce citeam, cineva îmi lasă pe filele
cărţii două fise. Ridic ochii să văd cine este. Din mulţimea de trecători
nu îmi dau seama, disting însă o fată frumoasă care se îndepărta.
Bucuros, folosesc una din monede. Automatul de cafea se îmbunează şi
îmi oferă un pahar din plastic cu cafea, însoţit de un cartonaş pe care
scrie: ,,Eşti sau nu vegetarian?”
***
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Vânzătorul de la magazinul de vise mi-a vândut un CD cu vise
expirate. Nu ştiu dacă a făcut-o intenţionat sau din greşeală. Cert este că
atunci când mi-am pus CD-ul pe creier mi-a apărut în vis imaginea
repetată a aceleaşi fete pe care o întâlnisem şi în visele anterioare.
Lucram cu tăcerea mixând modernul cu îngrijorarea. Am oprit CD-ul şi
m-am întors la magazinul de unde îl cumpărasem. Vânzătorul de vise ma întrebat:
***
- Ce ai făcut când ţi-ai dat seama că visul este expirat?
- Am zâmbit, i-am spus, la fel ca acum. Vânzătorul de vise a luat un
nou CD, pe ambalajul căruia a lipit poza unei fete. Apoi, cu un aer foarte
serios, mi-a întins CD-ul, spunându-mi:
- Când vei ajunge acasă şi îl vei pune pe creier, înainte de a începe
să visezi, pune-ţi poza fetei sub pernă! Când am ajuns acasă, am făcut
întocmai cum mi-a spus vânzătorul de vise. Peste mine veneau imaginile
diferitelor fete, ca nişte foi rupte dintr-o carte. Acum fac ochii mari şi
sunt nervos pentru că am putut fi atât de prost să cumpăr de la
magazinul de vise un CD cu vise second-hand. Şi totuşi, dacă stau să mă
gândesc bine, faptul că am trecut dincolo de amintire mi-a schimbat
somnul.
Bătrâna doamnă ZEN s-a îndrăgostit de băiatul care vinde ziare.
Este atât de îndrăgostită încât în fiecare dimineaţă îi duce prăjiturele şi
cafea. De câteva zile, băiatul s-a mutat în casa bătrânei doamne. Nu mai
vinde ziare, îi plimbă câinele dimineaţa, iar
după-amiaza iese la
plimbare cu bătrâna doamnă. Bătrâna doamnă ZEN este atât de
îndrăgostită de băiat încât i-a cumpărat un motoscuter. Drept
recunoştinţă, băiatul face dragoste pe ascuns cu nepoata bătrânei
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doamne. Bătrâna doamnă ZEN continuă să fie îndrăgostită de băiatul
care altădată vindea ziare şi din care astăzi a rămas doar un decupaj de
hârtie.
***
Azi am rupt câteva file moarte din calendar. Ele
mi-au bărbierit în
tăcere amintirea unei fete. Frumuseţea ei şi astăzi îmi arde dorinţa ca un
acid. Îmi amintesc de fata care după ce mergea la coafor venea la mine.
Acum mă grăbesc să tai venele amintirii cu un cuvânt. Din venele ei în
loc de sânge curg cuvinte care se amestecă cu cererea mea de iertare.
Amintirea fetei cade peste mine violentă iar eu ca autoapărare îi sug
carotida. Deodată, telefonul mobil sună dar eu mă prefac că nu îl aud.
Continui să îmi beau cafeaua, amestecată cu regrete şi amintirea fetei
care vine peste mine dezbrăcată de pijama.
***
O tânără şi-a pierdut vocea. Ca terapie a început să recite poezii.
Din când în când ţine sesiuni de recitare. De atâta freamăt poetic i s-a
învineţit pielea delicată. Unul din admiratorii ei s-a îndrăgostit de ea,
ajungând cu timpul o fantomă a sacrificiului. Tânăra a murit lângă
statuia lui Ovidiu recitând poezii. Nu ştiu dacă a fost vis sau realitate dar
mie mi-au rămas în memorie multe cuvinte cunoscute ale tinerei,
împrejmuite cu muzică, dar dificil de manevrat.
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Gheorghe DĂNCILĂ

Dragobete
Mădălinei

În ochii tăi ascunzi mister prea mult
Ce cu magie vrea să mă supună
Mutându-mă-ntr-un ritual ocult
Unde căderi supreme se adună
Să nu te vinzi pe aur de greşeli
Nuntirile au şi dezastre-n ele
Întreabă slujitorii tăi fideli
Dacă e fericire în inele
În tine văd o victimă cerşind
De la-mpăratul Cel de Sus scăpare
Când negustorii caută argint
În formele sublime de fecioare
Şi vrea un tip cu trista-i uneltire
Să strângă-n braţe trupul tău subţire.
24 februarie 2013
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Vine orbirea
Lidiei
Se-ntorc ispitele, mă tem de ele
Vine orbirea nu mai sunt lucid
Şi mai aud prin ceaţa vrerii mele
Cum carnea-ţi albă sună ca un lied
Făptura ta emană doar lumină
Surâsuri înfloresc, miroznă ţin
Şi sufletu-mi ar vrea să mai rămână
Prin primăvara-ţi caldă pelerin
Şi-un vrăjitor din mâini aripi îmi face
Cu-ndemânarea şi magia lui
Să stric în geografia-ţi dulcea pace
Să regăsesc tot raiul ce-l avui
Neruşinarea-mi ce n-ai bănui-o
Te cheamă-n carnavalul de la RIO
8 februarie 2012
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Eleniki
Bijuteria cărnii fin lucrată
Visez cu tot absurdul să o am
De braţele-mi să fie confiscată
Chiar de-mi procur şi risc enorm şi blam
Îmi place şi iubirea ce se vinde
Ca marfă excelentă. Târgoveţ
Este năravul cald care-mi întinde
O trufanda, indiferent de preţ
Voi savura în nopţile păgâne
Un trup scăldat în valuri de parfum
Neruşinarea mea în taină vine
Să mă îndemne lacom să-l consum
Să treacă timpul: tiki-taka, tiki
Şi-alături să o am pe Eleniki.
6 februarie 2013
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Propuneri
Pentru Elena
De mi-ar fi vrerea şi acum nebună
Respect pentru restricţii să nu am
Ar şti neruşinarea-mi să-ţi propună
Magii şi palpitaţii de bairam
Sau dacă fronda-ţi ezitări nu are
Vrea să sfideze tot ce-ar fi normal
Te-aş învăţa şi tainica savoare
Şi raiul din amoruri cu scandal
Şi-n formele-ţi cu linii minunate
Ca din cafea să ştiu că am băut
Tu, pasăre cu aripi împuşcate,
Să cazi apoi la mine-n aşternut
Şi-aşa ca doi nebuni într-o Sodomă
Să-i savurăm iubirii din aromă.
6 februarie 2013
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Moscheie
Dorinei

Şi te implor să mă-nţelegi femeie
Şi scapă-mă din foamea care-o am
Să fiu un preafrumos şi bun imam
Şi să slujesc în alba ta moschee
Strigarea rugăciunii să se-audă
Până la Dumnezeu, în ceruri, sus
Dacă în jocul dragostei ne-a pus
Şi în iertarea lui să ne includă
Că suferinţa dă înţelepciune
În jocul cărnii-ajunge-vor cenuşi
Şi vis şi risc, superbii mei intruşi,
Ce ţi-au vorbit de tot ce nu se spune
Pustiul din tristeţi în miez de zile
Să vadă caravana de cămile.
1 februarie 2013
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ION BUTULESCU

8 RONDELURI

1.Rondelul AMINTIRILOR
„ Cântat-am vinul şi-l băui pre el ”
Zicea frumos cu vorba-i dulce
Distinsul nostru Păstorel
Când mergea ca să se culce
Noi epigonii fără ţel,
Privim cum timpul nemilos se duce,
„ Cântat-am vinul şi-l băui pre el ”
Zicea frumos cu vorba-i dulce
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Un pictor fără de penel,
De vorbe gata să usuce,
Sau lumea rea s-o mai educe
Cu-un vers duios sau mai rebel:
„ Cântat-am vinul şi-l băui pre el ”.
20.08.2001 Preajba
2. Rondelul FIDELITĂŢII
Motto : „ alta mai bună nu găsesc, iar la fel nu-mi
trebuie ” - ( Achim Dragomir )
Eu nu schimb a mea nevastă,
Oricât de mare-arfi oferta,
Căci mai bună şi mai fastă
Nu găsesc cât e planeta,
La fel de bună şi de castă
Să-mi bată zilnic iar omleta ?
Eu nu schimb a mea nevastă,
Oricât de mare-arfi oferta,
Nu-mi trebe, deci altă năpastă,
Ce-şi plimbă fusta şi poşeta,
Deci eu susţin neschimb de tastă
Şi rămân marioneta
Ce nu schimbă a sa nevastă !
*) seara zilei mi-a adus trista veste că delicata
fiinţă care a fost Monel Butulescu a plecat în
lumea celor drepţi.
02.10.2002 Preajba
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3. Rondelul PROCREAŢIEI
Femeia-i farmecul deplin,
Specia-n perpetuare,
Ca buchetul unui vin,
Ce-l sorb alene din pahare,
Sau ca parfumul unui crin,
Dintr-o grădină oarecare
Femeia-i farmecul deplin,
Specia-n perpetuare.
De-aceia, Doamne, mă închin,
Mulţumindu-ţi cu candoare,
Că mă făcuşi cu gestu-ţi fin
Cel mai fericit sub soare,
Femeia-i farmecul deplin !
10. 02.2003 Preajba
4.Rondelul convenţiei SCHENGEN
(cu acrostih)
Avem dor de libertate
Corupţia o nimicim
Orice hoţie dibuim
Românii de la oraş şi sate
Dar lucrurile sunt încurcate
Şi hoţii nu-i prea nimerim
C-avem dor de libertate
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Habar n-avem ce nimicim
Europa-i o cetate
N-avem cum s-o cucerim
Gândind la lucruri necurate
Eludând ce stabilim
N-avem dor de libertate

5. Rondelul ELECTORAL
Eu ştiu cu cine votez
Când mă duc la urna sfântă,
Dar omul meu, subliniez,
E nestatornic se frământă,
Se face până şi chinez,
Istoria îi pare frântă
Eu ştiu cu cine votez
Când mă duc la urna sfântă.
Din crin devine titirez,
E mincinos dacă cuvântă.
N-are doctrină şi nici crez,
Din dreapta-n stânga se avântă.
Eu ştiu cu cine votez.
09.06.2011 Preajba
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6. Rondelul SPERANŢEI
Lasă-mă, Doamne, să mor,
După ce mi-am îngropat părinţii,
Să am copii şi tiţi sfinţii,
Când merg spre locul fără dor
Şi nu invers prea sfânt odor,
Că nu e în firea fiinţei,
Lasă-mă, Doamne, să mor,
După ce mi-am îngropat părinţii.
Că tu eşti cunoscător
Şi peste puterea fiinţei,
Vino, Doamne-n ajutor
Şi nu da liber SUFERINŢEI
Lasă-mă, Doamne, să mor
06.04.2006 Preajba
7. Rondelul IUBIRII
Nicicând nu te-am văzut dormind,
Să-ţi mângâi trupul de cristal,
Când tu respiri uşor, banal
Să văd sânu-ţi tresărind.
Eu atât de mult dorind,
Momentul cuplului carnal
Nicicând nu te-am văzut dormind,
Să-ţi mângâi trupul de cristal.
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Aş da totul, ca trezind
În tine tot ce-i animal
Să te simt din nou iubind,
Posedându-mă total.
Nicicând nu te-am văzut dormind.
22.03.2007 Preajba

8. Rondelul SINGURĂTĂŢII
Să fii închis, în libertate,
I – asa de greu de suportat,
Dece Doamne, pe-al tau frate
Aşa cumplit l-ai condamnat ?
De ce dai viaţa-n rate
Şi timpul ei este ingrat?
Să fii închis, în libertate,
I – asa de greu de suportat.
Iar la oala cu bucate,
Ce pentru noi le-ai preparat,
Nu-i deloc egalitate,
Ori simţ civic şi curat!
Să fii închis, în libertate.
29.08.2007 Preajba
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Zenovia Zamfir
PASIUNE FĂRĂ RAŢIUNE
Povestea lor era frumoasă,
dar dureros de imprevizibilă.
Începerea examenelor era un
adevărat pansament pentru inima
ei zdrobită. Învăţase, până la
epuizare, şi nu ,,agăţase" nici o
restanţă. În puţinul timp liber se
plimba cu verişoara ei, Laura prin
oraş, petreceau câteva ore la un
pahar de vorbă sau mergeau în
vizită la ,,Graşii", Ala şi Laurian
Crucean, care erau un izvor
nesecat de bancuri şi bună
dispoziţie. Bucureştiul, oraş mare,
avea farmecul lui, dar pe nicolla o obosea. Revenea cu bucurie în
provincia, liniştită şi curată. După atâta stres şi emoţii, odată
ajunsă în ,,bojdeuca" ei, îşi lasă bagajele în mijlocul camerei şi se
cufundă într-un somn binefăcător. Doru, care îi urmărea
mişcările din umbră, ştia că este acasă, iar şansa făcuse ca uşa să
nu fie închisă cu yala. Aşeză cu grijă florile în vază şi cu tandreţe
începe să o sărute. Crezând că visează, Nicolla se lasă desfătată
până într-un târziu când gura lui flămândă îi cuprinde buzele întro sărutare lacomă. Instinctiv, îi răspunde cu aceeeaşi patimă. În
întunericul creat de jaluzelele trase, trupurile lor se caută, dansul
dragostei îi cuprinde într-un ritm ameţitor. Ridicaţi pe culmile
plăcerii în acelaşi timp strigătele lor se contopesc în şuvoaie de te
iubesc, te iubesc. Când torentul dragostei s-a liniştit, Doru îi
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aşează tandru capul pe umărul lui, părul ei mângâindu-i faţa şi
şoptindu-i vorbe de iubire o leagănă pe braţ până adoarme.
Când, în sfârşit, se trezeşte de-a binelea, Nicolla se
eliberează cu grijă din braţele iubitului încercând să nu-l
trezească, şi, dibuind drumul, ajunge în bucătărie fără a face
zgomot.
-Cât am dormit oare? Ce zi este astăzi? Cum a ajuns dragul
meu lângă mine? se întreabă în timp ce cotrobăie prin frigider.
Prepară câteva gustări, ciugulind din când în când şi descoperind
o sticlă de coniac plină îşi pune câteva picături într-un pahar.
-Da, am dormit o noapte şi o zi, gândeşte, dar în sfârşit mă
simt odihnită. Cafeaua şi băutura le savurează pe balcon, în
fotoliul ei drag, de care îi fusese dor, lăsând vântul să-i fluture
pletele bălaie.
Apariţia lui, cu faţa bosumflată, frecându-se la ochi, doar
în şlip, precum un copil mic îi smulge un zâmbet de bucurie.
-Fără mine? se apleacă şi o sărută.
-Doar cu tine, puiul meu, îi răspunde vesel arătându-i
fotoliul Danei liber.
-Ţi-e foame? întreabă ea.
-Foarte, dar eşti cam departe, glumeşte.
Nicolla aşează pe masă bunătăţi, ceaşca de cafea, sticla de
coniac şi un pahar.
-Pentru noi şi dragostea noastră! - toastează invitând-o în
braţele lui.
-Pot să te hrănesc eu? întreabă mângâindu-i obrazul cu faţa
şi buzele ei.

Doru simte cum valul de dorinţe începe să-l copleşească, ar vrea
s-o iubească acolo, în lumina blândă a înserării, dar turiştii ieşiţi la
plimbare îi impiedică dorinţa.
Nicolla îi povesteşte cum a fost la examene, ce note a luat. El îi
vorbeşte despre realizările profesionale, despre ce a mai citit. Râd,
chicotesc, se dezmiardă, se alintă, iar luna le luminează clipa de
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bucurie. Nico simte că pluteşte, îi place râsul lui răguşit, vocea calmă şi
caldă, buzele-i mătăsoase şi veşnic flămânde, degetele-i lungi ca de
pianist.
O face să se simtă dorită, răsfăţată, iubită, înger şi demon.
Ceasurile când sunt împreună se scurg prea repede, nu se satură
niciodată unul de celălalt. Nu-şi cunosc trecutul şi nu se întreabă ce le
rezervă viitorul. Trăiesc cu intensitate fiecare secundă sau minut,
petrecute împreună. Târziu, în noapte trupurile lor mistuite de focul
iubirii, ce-i mistuie, e stins de izvorul nesecat al dragostei.
*
Nicolla îşi reia serviciul, mai înfloritoare ca oricând. Antonio,
colegul ei de birou, căsătorit, cu doi copii, mai mare cu 20 de ani decât
ea, nu ratează ocazia de a complimenta:
-Se pare că-ţi priesc nopţile nedormite dedicate studiului. Pe
bune, că arăţi nemaipomenit!
-Mulţumesc, şmechere, dar tu ce faci nopţile, că ţi-a cam crescut
burta, sau soţia te menajază? îi răspunde zâmbind.
-Colega, dragă, ţi-am simţit lipsa din plin, nu am avut cu cine
schimba o vorbă bună, cu cine mă consulta, n-am mai băut o bere la
bar de când ai plecat. Apropo, faci cinste că ai terminat cu bine
examenele?
-Cu dragă inimă colega, sunt integralistă! dăm gata repede
urgenţele şi cum Dana este în tura de după-amiază putem bea pe
datorie. Realizezi că sunt ,,cheală"? - acceptă bucuroasă provocarea.
Cu Antonio lucra, de când s-a angajat, îl aprecia pentru
experienţa şi profesionalismul de care dădea dovadă dar şi pentru
bunul simţ ce îl caracteriza. Puteau discuta oricând şi orice, era un
prieten de nădejde. De-a lungul anilor, Nicolla înţelesese că femeile,
deşi par binevoitoare, sunt de cele mai multe ori bârfitoare şi chiar ău
intenţionate, nu toate, fireşte, dar ea nu întâlnise excepţiile încă,
învăţase să nu-şi mai descarce sufletul în faţa nimănui, avea un jurnal
în care se destăinuia. Suferise, adesea din cauza colegelor şi chiar a
prietenelor. Faptul că era frumoasă, după spusele unora, ea se
considera o persoană normală, atrăgea ura şi invidia celor din jur. S-au
ţesut destule poveşti de dragoste neadevărate între ea şi bărbaţii
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instituţiei. Odată, a avut parte chiar de o scenă penibilă creată de o
soţie geloasă, care, după ce a cunoscut-o şi au analizat împreună
lucrurile, şi-a cerut scuze. Celor care îi faceau rău le plătea cu bine
dacă avea ocazia, nu obişnuia să se răzbune sau să urască, considera că
ura se aseamăna foarte mult cu o boală şi îi compătimea pe cei care
sufereau.
Părea încrezută, arogantă, plină de sine, în realitate era timidă şi
exagerat de sensibilă. Într-o lume în care banii şi puterea dau valuarea,
aceste calităţi par, mai degrabă, defecte. Pe Nicolla nu o mai deranjau
demult răutăţile oamenilor, ştia că nu-i poate schimba, nici măcar
corecta, aşa că se scutise de multe suferinţe. Avea familia, pe care se
putea sprijini oricând la bine şi la greu, câteva prietene căsătorite, un
grup de cunoştinţe şi mai nou pe...El. Viaţa este frumoasă, dacă ştii să
o trăieşti, le spuse în şcoală un profesor. Adevăr grăise, chiar dacă
relele sunt mai multe decât momentele bune.
Dana îi primeşte îi primeşte bucuroasă iar cum la acea oră
clienţii lipseau cu desăvârşire au petrecut împreună câteva ore plăcute.
*
Luna decembrie aducea cu sine bucurii şi tristeţi în sufletul
Nicollei. Era luna cadourilor dar şi perioada când se simţea singură
chiar înconjurată de cei dragi. Colindase, ore întregi, magazinele
pentru a cumpăra cadouri, în general, nu-i plăcea să facă cumpărături,
dar pentru ocazii speciale se străduia să suporte zgomotul străzilor.
Prefera să viziteze muzee, locuri istorice, zone turistice, să urce pe
munţi, să vadă marea iarna, să stea în casă zile întregi în compania
cărţilor şi a televizorului decât să bântuie prin magazine. Era ajunul lui
moş Nicolae şi pregătise un pachet şi pentru Doru, chiar dacă nu era
sigură când îl va vedea. Îl dorea şi-l aştepta în fiecare seară dar din
motive, numai de el ştiute, venea numai când putea şi dorea. A fost o
perioadă când se întreba de ce inime ei îl alesese tocmai pe el, despre
care nu ştia nimic. Crezuse că ar trebui să cunoască starea lui civilă, să
înţeleagă ce doreşte ea. Se limitau la o simplă aventură, sau era ceva
serios? Clipele de extaz petrecute, împreună, o vrăjiseră complet.
Simţea că el nu poate sau nu vrea să-şi descarce sufletul. Nicolla era
oarbă de dragoste, şi pentru moment, doar El conta. Faptul că nu se
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putea consulta cu nici o persoană şi nu avea încredere în nimeni, era o
povară dar şi un secret de care se putea bucura în tihnă.
Stratul gros de zăpadă împodobise pomii de la fereastra camerei.
Fulgii de zăpadă cădeau într-un ritm ameţitor.
Deşi nu era anotimpul ei preferat, iarna îi strecura în suflet
picături de nostalgie. Ar fi dorit să stea la gura sobei, să asculte
lemnele trosnind în foc, să privească pâlpâitul flăcărilor pe pereţi, să
bea o cană cu vin fiet în braţele iubitului. Prea multă imaginaţie am, se
ceartă în gând privind grămada de pachete. Zâmbi, amintindu-şi feţele
strălucind de bucurie şi nerăbdare ale nepoţilor. Cu siguranţă şi-au
pregătit ghetuţele pentru noaptea ce va urma. Ştia că ea va trebui să
inventeze o poveste cu moşul care a greşit adresa lor şi a lăsat o parte
din daruri la uşa ei să se mai bucure o perioadă de farmecul copilăriei.
În cameră era cald chiar dacă nu avea sobă ca în casa
părintească, televizorul mergea singur, ca televizorul, câteva reviste şi
două ziare răsfoite zăceau aruncate pe un fotoliu. Nicolla citea o carte
în patul răvăşit, sprijinindu-se de perne, sorbind dintr-o ceaşcă de ceai.
Era trecut de mizul nopţii şi somnul o tot ocolea, încerca să se
concentreze asupra cititului pentru a se elibera de imaginea lui. Un
ciocănit slab la uşă o face să tresară uimită. La o oră atât de târzie
nimeni nu o deranja.
-Cine este? întreabă supărată.
-Moş Nicolae, răspunde cineva, încet.
Vocea lui o face să sară ca un arc din pat şi, deschizând larg uşa,
i se aruncă în braţe. Gurile lor se caută cu înfrigurare, lăsând sacoşile
să i se împrăştie pe covoare o ţine strâns la pieptul lui, şoptindu-i vorbe
de iubire. Se desprind cu greu din îmbrăţişare şi se privesc râzând de
parcă nu se mai văzuseră de mii de ani.
-Pe cine aşteptai într-o pijama atât de sexy, draga mea?
glumeşte.
-Pe Moş Nicolae, iubire, răspunde, în timp ce desface pachetele,
scoţând la iveală mâncare, o sticlă de coniac şi o şampanie. Prin
ţesătura subţire a bluzei, Doru zăreşte fugar cei doi sâni de care îi era
tare dor; un nod în gât îl împiedică pe moment să vorbească.
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Sprintenă, Nicolla aduce din bucătărie farfurii, pahare şi,
trăgând masa lângă pat, îl invită să se facă comod.
-Îmi era teamă că o să mă dai afară fiindcă te-am deranjat din
somn, de aceea nu m-am dezbrăcat cu toate că este foarte cald şi bine
aici..., glumeşte.
În lumina palidă a veiozei, Nico simte privirea lui plină de
iubire străbătând-o ca un fior până în adâncul sufletului.
Ciugulesc, sporovăiesc, uitând de ora înaintată şi de faptul că a
doua zi vor merge la lucru. De fiecare dată găseau că au foarte multe
de povestit şi de comentat. Lângă cupa de şampanie, Doru strecoară
discret o cutiuţă mică din catifea roşie placată cu argint.
-Pentru ce toastăm? - o îndeamnă să ridice paharul.
-Pentru... şi deschizând cu mâini tremurânde cutia scoate la
iveală un inel cu piatră de rubin.
Îşi stăpâneşte cu greu lacrimile şi ... de emoţie îi scapă în pahar.
-Oricum trebuia să bei conţinutul, o ajută el să iasă din impas.
-La mulţi ani, iubita mea dragă! îi susură la ureche.
Cu ultimi stropi de luciditate, la rândul ei îi oferă cadoul pregătit
din timp..
Mut de uimire, nu primise în viaţa lui cadouri şi cu atât mai mult
de la o femeie, îl primeşte cu mâini tremurânde.
-Un ceas! se miră cu voce tare, revenit cu greu din starea de şoc.
Dar am o colecţie, cei drept micuţă, de unde ai ştiut?
-De la tine, când am discutat despre pasiuni.
Nicolla este încântată ca reuşit să-l surprindă.
Dovezile materiale de iubire întregesc tabloul de trăiri sufleteşti
ce le cuprinde trupurile.
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Teresia Bolchiş - Tătaru
Reîntoarsă22
Moto:
„Unde ești copilărie...”
Eminescu

Revenită în sat, Măriuca se reîntâlni
cu cei cu care copilărise: se reîntâlni cu
Nuțu, pentru care ea nu avusese zi, când l-a
întâlnit pe colegul de liceu, Nicu, pe care
doar când îl zărea, pălea, i se muiau
picioarele și toate gândurile i se încâlceau.
Dar, Nicu n’a știut niciodată ce zbucium
declanșează prezența lui în ființa ei pentru că
Nicu, prea plin de sine, nu mai băga în seamă
și altceva decât ceea ce credea că este pe
măsura lui! Dacă Măriuca nici în prezența lui
Pavăl și nici în a lui Nuțu n’a trăit emoția
aceea pe care a cunoscut-o doar la întâlnirea fugară cu Nicu, pe care nici
măcar nu l-a atins, să’i fi dat mâna atunci ce sentimente mai deosebite o
puteau apropia sau despărți de unul sau de celălalt? Nici măcar
simțământul acela de înfiorare și bucurie ce-l trăia în prezența vărului ei,
Emil, când îi aducea o floare de magnolie, un fruct copt, sau o floare de
câmp, spunându’i: „este pentru tine”, nu-l mai trăia în prezența lor,
atunci? Și totuși Măriuca nu putea afirma că Pavăl ori Nuțu o lăsau cu
totul indiferentă.
La Nuțu îi plăcea statura lui mândră și frumoasă, aleasă chiar,
care îl făcea să fie cel mai căutat fecior din sat, să se bată fetele după el;

Fragment din romanul ,, Măriuca”, în curs de tipărire la editura
Gens Latina din Alba Iulia
22
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cele „de neam” din Suseni, ca și cele „perțieși” din Joseni, cu toate că
Nuțu, care nu era de neam, fără să fie sărac, locuia în Joseni.
Măriuca n’a știut niciodată ce sentimente și mai ales cât de
puternice și profunde simțăminte nutrește Nuțu pentru ea. Juca
împreună cu el, cu plăcere, la danțul de duminică și’n sărbători, iar el
aproape că n’o lăsa să joace și cu alți feciori, ceea ce ea punea pe seama
bunei lor potriviri la pas. Erau perechea ce la joc stârnea admirația
tuturor. Ba, nu odată s’au pomenit că și ceterașul trăgea pe strună numai
pentru ei. Celelalte perechi s’au retras mai la margine, așa, cumva fără
voia lor, lăsându’i pe ei doi în mijlocul bătăturii de sub Teiul lui
Lucaciu. Dacă Nuțu o strângea în brațe după danț, ridicându-o în sus,
asta pentru că așa făseau feciorii, ca un obicei sub care’și ascundea
fiecare, mai mult sau mai puțin propriile’i sentimente față de fata cu
care a jucat. Chiar dacă Măriuca, inconștient, făcea deosebirea între
strânsoarea lui Nuțu și-a altora după joc, ea nu’i atribuia o semnificație
anume. O punea pe seama: „așa’i el!” – și nicidecum nu se gândea la
ceva mai mult din partea lui. Nuțu însă n’avea liniște, astâmpăr. Muncea
toată săptămâna, la vie, la secerat, la arat, la cosit, la prelucratul
lemnului alături de moșucu’, cu chipul ei în gând, trudind până la
epuizare, pentru ca noaptea să doarmă buștean, săptămâna să treacă mai
repede, să vină duminica și jocu’, când să o strângă iarăși în brațe, pe
nările de mirosul ei proaspăt de busuioc și levănțică, să’i simtă sânii
pietroși, zdrobindu-se de pieptul lui înfierbântat și să se înece în ochii ei
căprui, adânci, adânci! Dar Nuțu nu îndrăznea mai mult. Nu’i căuta
cărările peste săptămână de teamă de el însuși. Nu îndrăznea nici să se
gândească la însurătoare, odată pentru că el nu’și putea da seama dacă
Măriuca ar fi în stare să treacă bariera Suseni-Joseni de dragul lui, care
chiar dacă nu este de rangul neamului familiei ei, starea lui materială,
înainte de colectiv era aproape egală cu a ei. Nuțu nu voia să râmână
slugă la colectiv; nu’l atrăgea nici meseria de șoferi sau macaragiu pe
care o încercau aproape toți feciorii din contingentul și satul lui și nu
numai, ci de peste tot. Ce va face, încă nu știa bine, deși dorea să ducă
mai departe meseria moșului său, de meșter-artist al lemnului, pe care o
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învățase de la el și urma să și-o perfecționeze, însă în condițiile tulburi
cu meseriașii și colectiva, nu prea întrezărea, totuși, oricum, înainte să se
însoare își va face o meserie, poate chiar o casă nouă în care să’și aducă
nevasta. Cu Pavăl era prieten din copilărie și de la școala primară, care
este tot în Suseni, lângă biserică, nu departe de școala veche,
confesională, unită, una din cele 300 ale lui Gheorghe Șincai, de pe
vremea împăratului Iosif al II-lea, care a fost și prin părțile lor, unde a
stat chiar șapte zile. Clădirea din bârne de lemn, cum erau pe vremuri
toate casele locurilor acelora, acoperite de păduri fără capăt, ce i-a
impresionat chiar și pe romani, care de aceea au denumit „țara”
Transilvania, „trans-silvae”, cea de dincolo, cea de peste păduri, avea
un farmec ca o carte veche de povești. Dacă școala aceasta mai există –
gândea Nuțu – i se pot aduce mulțumiri numai profesorului Aurel
Socolan, om inimos, învățat și cu suflet de român, cu dragoste pentru
țărani și valorile naționale și creștine ale neamului său. Directorul
Muzeului Regional, pe care a făcut-o muzeu, salvându-o de la demolare.
Chiar dacă între copii diferențele de obârșie și rang social, „de
neam”, nu se simțeau, când era vorba de însurătoare și măritiș, nu
numai familia, dar întreaga obște era atentă la ce se întâmpla. Ridicau
mai puține probleme legăturile de sânge pentru o căsătorie, decât
diferențele de-a fi sau a nu fi „de neam”.
Odată, Nuțu l-a întrebat pe Pavăl, de ce familia sa, Drăgan, nu’i
de neam, iar a lui Pavăl, Radu și a Măriucăi, Costin sunt „de neam”?
Pavăl i-a răspuns că nici el nu știe prea bine, decât doar că așa a
rămas „din bătrâni”, dar pentru că întrebarea îi muncește pe amândoi,
să meargă la preotul lor cel bătrân, cel care a botezat și cununat
generațiile satului, el trebuie să știe.
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Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep, pământ al meu?
Despre ce să vorbim?
Dorul din cuvintele mele
aprind lacrimi pentru tine,
fiindcă durerea
a fost singurătatea ta ascunsă.
Te-am luat de mână,
şi încet, pe tăcute,
ai intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
să-ţi arăt brazedele trase
peste trupul tău
în care a rodit o nouă primăvară.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eşi un pământ fără nume!
Te cheamă România.
Virgil Şerbu Cisteianu
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MOTO:
Eroii un ne părăsesc nicicând
Li se aud vibrânde prin secoli paşii
Noi trtecem toţi, dar ei r+mând cântând
Mereu cxontemporanii cu toţi urmaşţii.
George MĂRZENCU
Jurnal de Chişinău
ROMÂNI NU VĂ UITAŢI EROII! CĂZUŢI CU
ARMA ÎN MÂINI
Joi, 22 August 2013 Chişinău, România de Est (Basarabia)
În aceste zile, se împlinesc şaizeci de ani de la moartea eroică a
lui Gavril ANDRONACHE, neînfricat luptător pentru eliberarea
Basarabiei de sub ocupaţia sovietică. A căzut într-o luptă inegală cu
trupele speciale ale securităţii. Aflat mai mulţi ani în fruntea unui
detaşament de rezistenţă armată antisovietică, la îngemănarea codrilor
Străşeni, Orhei şi Călăraşi, venise pentru scurt timp acasă, în satul
Zubreşti, Străşeni. A fost urmărit şi înconjurat de armata securiştilor. În
noaptea de 17 spre 18 august 1953, l-au atacat prin surprindere, dar el a
ripostat cu dârzenie. Târât dimineaţa la un spital din Chişinău, medicii iau numărat peste cincisprezece răni mortale. El însă, aşa ciuruit, a mai
trăit vreo zece ore după aceasta.
Cel mai longeviv luptător antisovietic
Născut în anul 1902 la Zubreşti, Străşeni (după alte surse, s-a născut
la Vâprova, Orhei), Gavril Andronache a crescut şi s-a format în mediul
firesc al Basarabiei româneşti. A reacţionat cu ostilitate la prima
ocupaţie sovietică din 1940, apoi din iulie-august 1941 a revenit în
serviciul Statului Românesc, mai întâi ca lucrător al primăriei din
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localitate, apoi a fost numit şef al postului de jandarmi din satul
Vâprova, Orhei.
În primăvara anului 1944, frontul sovieto-român a ajuns până în
preajmă şi el s-a înrolat în armata română regulată. În acel august
necruţător intrat în istorie şi sub denumirea „Operaţia Iaşi-Chişinău",
Gavril Andronache a reuşit să scape din încercuirea sovietică. Un an mai
târziu, îl aflăm şef al fabricii de vin din Zubreşti. Dorinţa de a nu admite
străinii pe pământul său natal l-a mişcat mereu spre o luptă cu noul
regim sovietic antiuman.
Împreună cu alţi patrioţi ai plaiului, în 1945, au format o organizaţie
clandestină antisovietică. Într-o notă a securităţii din ianuarie 1946, ce se
află în dosarul lui Gheorghe Focşa din satul vecin Tătăreşti, şi el slujitor
al jandarmeriei române până în 1944, îi găsim şi pe zubreştenii Gavril
Andronache şi Dumitru Lupaşcu. Pe parcurs, au aderat şi alţi temerari,
între care Gavril Botnari din Grebleşti, pe atunci şeful fabricii de vin din
Cobâlca (Codreanca) care se va afla alături de Andronache până în
ultima zi a acestuia.
Codrul, frate cu românul
Imediat ce au revenit sovieticii în 1944, securitatea lui Stalin a
început a-i vâna pe toţi basarabenii care au colaborat cu regimul
românesc. Numai pentru că în timpul războiului şi-a făcut serviciul în
altă localitate decât în cea în care îşi avea casa, bătăile de noapte în uşa
lui Gavril Andronache au întârziat cu un an şi ceva. Încă puţin şi ar fi
fost şi el arestat. Fără să aştepte însă, Gavril Andronache şi-a luat arma,
o carabină românească, şi s-a ascuns în codru. În 1947, în pădurea dintre
satele Zubreşti, Recea şi Tătăreşti, numită Ghireşti (în altă parte este
atestată cu numele Limbar), Gavril Andronache a fost rănit într-o
ciocnire de focuri cu un grup de securişti. Din arhive aflăm că l-a pus pe
picioare medicul din Recea, Sidor Dulgheru, care avea şi el nişte
socoteli cu sovieticii.
Lupta antisovietică, o mişcare a întregului popor din zona respectivă
Armata din pădure a lui Gavril Andronache s-a bucurat de susţinerea
largă a populaţiei. Mai ales pe timp de iarnă, când pădurile din părţile
noastre devin mai vulnerabile, luptătorii din codru şi-au găsit adăpost la
case conspirative în satele din împrejurimi. În dosarele penale ulterioare,
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intentate combatanţilor din organizaţia antisovietică a lui Gavril
Andronache, organele de anchetă au înregistrat zeci de nume şi locuinţe
care i-au adăpostit pe partizanii noştri. Oamenii din satele respective le
puneau la dispoziţie adăposturi, haine şi mâncare, îi informau despre
apariţia grupurilor de militari. Astfel, şi-au pus la bătaie viaţa şi
libertatea circa o sută de persoane din satele Zubreşti, Tătăreşti, Recea,
Găleşti, Grebleşti şi altele din apropiere.
În 1949, mişcarea de rezistenţă ia amploare
Teroarea roşie venită de la Kremlin a lovit în bietul basarabean mai
ales în iulie 1949. Zeci de mii de copii, femei, bătrâni au fost smulşi
noaptea din culcuşul lor cald şi trimişi în pustietăţile Siberiei. Le-a fost
sortită aceeaşi cale şi familiilor grupului de luptători – Gheorghe Focşa,
Gavril Botnari şi alţii. Alături de Gavril Andronache, aceştia însă au
reuşit să se ascundă, mutându-şi cu fermitate traiul în codru, cu întreaga
lor familie. Li s-au alăturat alţi evadaţi din zona morţii siberiene şi
anume, Spiridon Magari, Afanasie Magari, Filip Magari, Grigore Iovu,
Nicolae Cheptene, din Recea, Mina Cogan din Grebleşti, Mihail Ninică
din Teleşeu şi alţi „deschiaburiţi". Ceva mai târziu, organizaţia
antisovietică de partizani a lui Gavril Andronache s-a completat cu
neînfricaţii luptători Sergiu Voinovan din Zubreşti şi Ion Gălescu din
Găleşti.
Toţi, inclusiv femeile, deţineau echipament militar, în special
carabine româneşti şi ruseşti, dar şi pistoale, arme de vânătoare şi
mitraliere. Numărul de luptători cu dislocare permanentă în codru
ajungea până la douăzeci. Aveau de fapt mai multe dislocări în formă de
bordeie camuflate, principalele situându-se în pădurile Larga de lângă
Recea şi Lopatna de lângă Cobâlca. Partizanii noştri dispuneau şi de
aparat de radio, noutăţile postului „Vocea Americii" difuzându-le apoi
printre ţărani.
Armata din pădure a avut nenumărate ciocniri cu trupele regulate ale
securităţii, pe timp de zi şi de noapte, la distanţă şi piept la piept, iar
uneori chiar pe frontul invizibil. Eroii noştri aveau zeci de locuinţe
conspirative şi mai mulţi informatori în mijlocul securiştilor. Le erau
prieteni mai ales pădurarii, dar şi lucrători ai primăriilor sovietice, care
la necesitate le perfectau documente de acoperire.
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Amploarea mişcării de rezistenţă armată antisovietică din zona
Străşeni-Orhei-Călăraşi i-a făcut până şi pe sovietici să recunoască: în
faţa lor era nu un grup, nici măcar un detaşament, ci o „organizaţie
contrarevoluţionară antisovietică".
Eroii adevăraţi, eroi neştiuţi
Lupta cu statul terorist sovietic a fost însă inegală. După mai multe
schimburi de focuri, alături de Gavril Andronache au mai căzut cu
moarte de erou Afanasie Magari şi Nicolae Cheptene, alţi luptători fiind
răniţi, apoi condamnaţi la moarte sau la ani grei de puşcărie. Au reuşit
însă şi ei să trimită în mormânt trei securişti.
Intensificând teroarea, securitatea sovietică a putut în toamna anului
1954 să dezmembreze organizaţia lui Gavril Andronache, unii
combatanţi rămânând de fapt să mai lupte pe cont propriu până la
începutul anilor şaizeci. Materialele adunate şi dosarele celor arestaţi
însă au fost ţinute în arhive ascunse toţi aceşti şaizeci de ani. Şi chiar
astăzi, ca să ajungi la ele îşi trebuie permise speciale...
De fapt, acesta este paradoxul basarabean viabil de când îl ştim: eroi
falşi şi importaţi gen Kotovski, Koşevoi sau Kosmodemianskaia, dar
mai ales tancurile acestora, mai sunt glorificaţi pe alocuri, li se mai
păstrează monumente şi străzi sau localităţi în numele lor.
În acelaşi timp, sovieticii au reuşit să ţină ascunse zeci de ani la rând
faptele adevăraţilor eroi, cum a fost şi este Gavril Andronache. De fapt,
acest neînfricat român trebuie să-şi ocupe locul firesc în galeria eroilor
naţionali ai statului ce se vrea "independent", Moldova.
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POEŢI BASARABENI LA CENACLUL
..GÂND ROMÂNESC”
14-15 IUNIE 2013
În acest număr: VICTORIA COVALCIUC

Lumina inundă tăcerea
Lumina inundă tăcerea,
Cuvântul e viaţa de sus.
Graiul îmi vindica firea
Umbra dispare – n apus
O carte în care amintirea
Păstrează – adevărul ascu7ns
Lumină - i. Inundă tăcerea
Cuvântul e viaţa de sus
Tăcută, respiră privirea Trecutul cu taine nespus
E-un gând. Răvăşeşte - amintirea
Ce- a nopţii uitare – a impus.
Lumina inundă tăcerea....
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Pe Victoria Covalciuc am cunoscut - o în urmă cu aproape patru
ani, Într-o tăcere. O tăcere cât un legământ. Venise la Biblioteca
,,Alba Iulia” din Chişinău adusă de una din poetele cele mai
reprezentative ale liricii noastre româneşti: Galina Furdui, mentorul ei
şi al multor tineri basarabeni de la Cenaclul Liceului ,,Nicolae Iorga”
unde era o eminetă elevă. Venise4 să mă vadă, să mă cunoască.
Auzise de mine.
Ne-am aşezat apoi la o masă din bibliotecă. Nu ştiam cum să
intru în discuţie, ce să discut cu un copil !. Până la urmă am deschis
vorba Ea tăcea şi asculta. Despre ce să vorbim ?
Totul părea în ea o nelinişte. O nelinişte care îmi spunea că la
vărsta ei încă ne majoră, nu face destul. I-am citit aceste gânduri şi iam spus să aibă răbdare cu sine, e încă tânără. Va trebui să studieze
mult, să citească mult, să scrie mult şi să…arunce mult la cosşul de
hârti ce nu – i place, să frământe mult ideile din poezii, etc.
A debutat pentru prima oară în revista ,, Gând Românesc”, a
câştigat numeroase premii la diferite concursuri
Era deja autoarea unui volim de versuri apărut când nu avea
încă 15 ani împliniţi. După ce am cunoscut-o, i-au mai apărut trei
volume, ultimul ,, Refac un vis” la editura ,,Gens Latina” din Alba
Iulia, în 2011. Cu fiecare volum apărut, Victoria Covalciuc, se înălţa
în poezie. Cel pe care l-am amintit supra confirmă talentul ei robust.
Cu toate că este un talent indiscutabil, critica literară de dincolo
de Prut, a ocolit-o, fapt care i-a retezat puţin din avânt. Am continuat
să o încurajez şi acest lucru a rodit în volumul ,, Refac un vis’’ despre
care criticul Vitalie Răileanu, în prefaţă scrie : ,, Versurile tinerei
noastre poete Victoria Covalciuc sunt nişte realizări bine închegate
liric care se regăsesc fericit şi în paginile acestui volum. Cititorul
atent va încerca plăcerea de a descoperii în acest cuprins de sincere
poeme un mozaic însolit, compus şi construit din sincere
confesiuni ‘’Răileanu este o voce autorizată în critica literară dincolo
de Prut.
Unii critici maliţioşi ai fenomenului lirio, mai ales la tinerii
poeţi, ar trebui să schimbe peniţele de la toc şi să le ,,înmoaie” în
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cerneala lucidităţii, să pătrundă în adâncuri poezia tinerilor care vin,
să-i încurajeze .
A pre-judeca, poezia tinerilor poeţi înseamnă, după părerea
noastră, a aplica unui talent poetic evident criterii de judecată înguste,
a avea cu alte cuvinte, judecata gata făcută dinaninte. Şi aceste prejudecăţi pot duce pe unii poeţi tineri sau foarte tineri în care talentul
musteşte poezie bună, la dezamăgiri, la desolidarizare de poezie.
Poezia Victoriei Covalciuc exprimă nu numai o erupţie da
talentului ei juvenil, ci şi o lărgire a sferei realului. Martin
Heidegger, dacă un mă înşel, vorbind despre real ne spune că nu este
dat odată pentru totdeauna, urmând doar să fie descifrat progresiv, ci
creşte şi se împlineşte continuu, revelându-se conştiinţei poetului în
fiecare act creador.
Realul este şi în poezia Victoriei Covalciuc o prezenţă creatoare,
preschimbă haosul lumesc în cosmos dându-i o configuraţie
determinantă, care înalţă şi ordonează în lumină o nouă lume: ,, Visul
dă lumii acum. un alt nume/Iar steaua de sus aşteaptă, de pază.”
Realul acesta din poezia ei este semnul văzut al participării sale la o
realitate, este puntea aruncată între sufletul său şi povestea cosmică.
Victoria Covalciuc este . studentă la Universitatea ,, 1
decembrie 1918”, Facultatea de Filologie. în al doilea an de studii.
Aprope, întreaga zi şi-o petrece între cursuri şi bibliuoteca
Universităţii. Dorinţa ei de a se pregăti serios a mântat-o la o practică
studenţească la una din Universităţile din Capud Munti –Roma.
Dorinţa şi talentul o vor impune, sunt sigur în humea liricii româneşti,
nu peste mult timp.

V irgil Şerbu Cisteianu
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Peniţa lui Dumnezeu
Traianus este pseudonimul scriitorului din Basarabia Traian
Vasilcău, născut în 1969. După debutul din 1995, ritmul apariţiilor sale
editoriale este uimitor, tipărind peste patruzeci de volume de poeme,
literatură pentru copii, eseuri, pamflete, versuri pentru cîntece,
aforisme, reflecții, traduceri.
Recenta sa carte conţine o poezie religioasă de bună calitate, cu
antecedenţă în perioada interbelică. Într-o postfaţa pe care i-a dedicat-o
într-un volum anterior, Eugen Dorcescu îl încadrează într-o categorie
imprecisă, „într-un interval, în arealul greu definibil, greu de prins întrun concept, şi, tocmai din această pricină, viu şi fertil, în zona dintre
poezia religioasă şi cea mistică”
De la început, observăm cu uşurinţă că avem a face cu un poet
debordant, proteic, preocupat aproape exclusiv de domeniul
spiritualităţii, dramatic, dar cu propensiune pentru ludicul lingvistic,
priceput în folosirea rimei naturale, capabil să dezvolte discursul, dar,
mai ales, să fie brevilocvent, până la minimul epigramatic. În fond, este
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vorba despre un text continuu de variaţiuni tematice, plin de
sprinteneală şi luminos, căruia i se potriveşte din plin subtilul
explicativ al Călătorului heruvimic (Angelus Silesius), vorbe de duh şi
încheieri în rime întru contemplaţia divină călăuzitoare. Datorită
diversităţii şi a dezinvolturii însemnărilor, cartea poate fi socotită un
jurnal de duh. Cele mai multe caracteristici, misterul religios,
pitorescul folcloric, ingenuitatea/angelitatea, motivele/imaginile tipice,
metaforismul, fervoarea, retorica nu sunt departe de universul
tradiţionalist.
Mai multe poeme, numite psalmi, exprimă fie exuberanţa
întâlnirii cu un Dumnezeu omniprezent, care conferă har psaltic (Psalm
înflorit), fie pocăinţa („Te-am căutat bezmetic în neştire/ Fără oprire,
noapte, zi, mereu,/ Pîn-am aflat că tu urcai, Stăpîne,/ Pe muntele
calvarului din mine/ Şi cin’te răstignise eram eu.” – Psalm), fie
dimensiunea cosmică a Domnului, potir cu stele, căruia îi cere darul
scrisului şi smerenia credinţei („Şi în inima Ta, Sfinte,/ Lasă-mă cu
jurămînt/ Rege-un timp peste cuvinte/ Şi prunc veşnic în Cuvînt.” –
Psalm continuu), înălţând laude sau deplângând (de)căderea omenirii
(Psalmul zilei a şaptea, Psalmul rodirii), folosind modalităţi specifice
colindului (Psalm îngînat). Psalmii (de fapt, sunt imne, meditaţii) nu
ating tensiunea şi nu au insuflarea modelelor biblice. Traian Vasilcău
are fervoare, trăieşte starea de graţie, dar rămâne la nivelul unei
lucidităţi ludice, manieriste, neputând coborî/urca, aşa cum se întâmplă
în rugăciune, din minte în inimă. Este un foarte priceput compozitor
(ca să ne păstrăm în domeniu), obţinând cadenţe şi eufonii, folosind
repetiţia, laitmotivul, inversiunea, cu o mare fluenţă şi afluenţă de
imaginar.
Extazul mistic schimbă regulile realului, produce sinestezii,
transfigurări, redate într-un stil asianic: „Lumina-i sunet şi-i lumină/
Tot sunetul nins cu mister,/ E-un Ierusalim în cer,/ Hai să-l vedem,
cînd se închină/ Un crin în el – cel mai stingher!// Nu este mare
Dumnezeu,/ Ci infinit – întinde-i mîna –/ E pretutindeni şi mereu –/
Vezi sunetul? Auzi lumina?/ Surpă-te-n rai. Nu e prea greu.” (Surpările
fiinţei).
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Dumnezeu în reprezentarea lui Traian Vasilcău este cînd tainic şi
intangibil, când firesc, familiar, o prezenţă reală, un Dumnezeu poetic,
însoţit de însemnele splendorii, gătit în metafore, împodobit cu
luceferi, cu viscoliri de stele, cu munţi de sunete. Foarte puţin
funcţionează o aprofundare metafizică. Plin de devoţiune, poetul
personalizează relaţia cu divinul, se abandonează stării de extaz, fără
conflicte raţionaliste, fiind excedat de criniştea de -azur surpată-n
mine, timpul îşi pierde semnificaţia inexorabilă, pentru că în zori deamurg îţi voi fi mire/ cu ochi profunzi, fiecare zi se converteşte într-o
zi-Iisusă, lumina este o hrană îndestulătoare, inima este candela aprinsă
de Preasfântul, cuvântul mic îngână Cuvântul Atoatefăcător, sufletul
este canar zburînd prin Dumnezeu etc. Textele curg proteic, în formate
diferite, de monodie populară, de colinde, de pricesne bisericeşti, de
epigrame (elenistice), de imne, recunoscându-se pe alocuri ritmuri
macedonskiene, vizionarismul eminescian, tradiţionalismul lui Radu
Gyr, spiritul jucăuş al lui Nichita Stănescu.
Pe lângă tema religioasă, dominantă, funcţionează alte două,
simbiotice, aceea a morţii (neîndurătoare) preschimbate în înviere şi
aceea a accederii la cuvânt/Cuvânt, adică la harul scrisului. Conceptul
de Poezie, obsesiv, înţeles romantic, reprezintă o cale spre nemurire, de
salvare mundană/duhovnicească. Idealizat, conotează şi ideea unui
univers muzical, armonios, (c)osmotic: „Într-o ziuă cu ninsori/ Din
mine-or zbucni viori/ Şi din veac pînă-n vecii/ Voi fi tril de iasomii.//
În april, cînd adierea/ Veşniciei naşte zbor,/ Soclu-şi va zidi tăcerea/
Peste-apusu-mi viitor.// Ea să-nvie, eu să mor..” (***).
Poezia lui Traian Vasilcău conţine multă morfologie, multă
recuzită, fiind scoasă din monotonie şi pasivitate prin artificii şi
fantezii manieriste, prin ingeniozităţi lexicale şi imagism. Ea este, în
mare măsură, exclamativă, invocare, apologie, bucurie, extaz, aspiraţie
la gloria/eternitatea literară. Dexteritatea teatrală, regizorală transpare
uneori: „Sînt în trecere prin paradis./ E spectacol. Sînt jerbe de flori./
Am să chem suferinţa la bis/ Şi cu ea voi dansa pînă-n zori.” (***).
Pe lângă avalanşa de imagine, pe lângă contorsionări şi înflorituri
lingvistice/stilistice, se remarcă o psihologie supratemporală, de basm,
arhaică/medievală, cu împărăţie, cu voievozi, cneji, cu prinţi, cu robi şi
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boieri, Iisus este numit Măria Ta, poetul este rege al melancoliei,
ritualizarea discursului aminteşte de minesängeri, de trubaduri şi
truveri. Tehnica laitmotivului şi a acumulării apare din plin într-un lied
funebru: „Şi ninge-va la nesfîrşit/ Pe dragostea lumii uitată./ Un psalm
m-o rosti viscolit./ Eu n-am să mai vin niciodată.// Uita-mă-vor, plînse
dureri,/ Şi gloria cerului, toată./ Uita-mă-vor, robi şi boieri,/ Căci n-am
să mai vin niciodată.// Troiene vor creşte mereu/ Pe inima mea
sfărîmată./ Prin ele-o mocni Dumnezeu./ Eu n-am să mai vin
niciodată.” (Refren psalmodic).
În toate poeziile lui Traianus există, cu siguranţă, un fior
autentic, o tenacitate şi o jubilaţie în exercitarea credinţei.
În ciuda locvacităţii, dovedite implicit, poetul se numeşte adesea
discipol al Tăcerii, caută liniştea, repausul. O probă ar constitui-o
poemele scurte, de regulă distihuri, care au model în Angelus Silesius:
„Copac rodit de lacrimi, jindui toamne./Nemor cît zbor în dragostea
Ta, Doamne.” (***), „De-atîta vecie/ Ce mi-aţi tot dat mie/ În straiele
de corb// Îmi vine să plâng/ Pe umărul stîng/ De heruvim orb.”
(Mortuară), „Crin de rugăciune, pentru-a mă salva/ Candelă mă prinde
la inima Ta.” (Templu de cer).
Traianus (Traian Vasilcău) readuce în literatura română de azi, cu
succes, mireasma deosebită a poeziei religioase din perioada
interbelică, realizând performanţa, deloc neglijabilă, a unei mari
diversităţi monotematice şi stilistice şi relevând încă o dată resursele
lirice nesecate ale unui domeniu cu care a început cultura română.
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Traian Vasilcău

Cântece din rai
Motto:

„În faţa celor morţi un singur gând
trebuie să-ţi răsară: lucrează mai
iute, căci este un soroc!”
Nicolae Iorga
Cântul fericit
Ce-am visat n-am irosit
Şi-acum, boltă-aleasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
Am trăit ce-am suferit
Şi-acum, stea miloasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
Prinţ am fost şi rob smerit
Şi-acum, zi frumoasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
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Şi de Tine-ndrăgostit,
Rana când mă lasă,
Doamne,-s cântul fericit
Că mă duc acasă.
Cânt în preasperanţă
Atâta alergai fără poprire
Şi-agonisind averi pe săturate,
Azi înţeleg că pentru nemurire
Am totul cât nu am nimic din toate.
Atâta căutai să am în viaţă:
Luceferi de carton, roi de păcate,
Până mi-a spus Iisus în dimineaţă:
„Ai totul cât nu ai nimic din toate”.
Şi-acum, uitat de îngeri de faianţă,
De zei de tinichea cu firi deşarte,
Mi-s renăscut, şi cânt, şi-n preasperanţă
Am totul cât nu am nimic din toate!
Cântul îndatorării nesfârşite
Cuvântul Tău, Iisus, sfinţită neauă,
Cu mâini smerite-n inimă-l păstrez.
Eu nimănui nu datorez vreo steauă,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
Duhovniceasca Ta împărăţie
Din Veci în Veci o să-mi rămână Crez!
Eu lumii datorez nici o solie,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
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Să pot trăi în Tine ca-ntr-o haină
De-azur curat! – atâta mai cutez.
Eu lumilor nu datorez vreo taină,
Doar Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
Ce mult îţi datorez, Duhovnic Tată, –
Voi să rostesc şi brusc mă întristez,
Văzându-mă minţind ca altădată,
Căci, Ţie, Doamne, totu-Ţi datorez!
Semănători
Am dus lut în cer, nepământeşte.
Acum zarea ca un bour creşte
Şi-i pământ prin care-n orice noapte
Vulturi trec, bodogănind în şoapte,
Şi-apoi ale lumii visuri toate
Le seamănă-n bolţi dumnezeieşte.
Cerul, pregătit de-nmormântare,
Sufletu-mi aşteaptă ne-ncetat,
Însă el, ca un copil ciudat,
Că-l râvneşte dânsul habar n-are
Şi se dă în scrânciob deşucheat,
Şi mă crede-apus, nevoie mare.
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Svetlana Lupu

Gură de rai
De-o vreme caut rimă pentru ţară:
prin cronici, pe la clasici răsfoiesc toţi într-un glas îmi spun: "e o comoară",
e-un colţ de rai pământul strămoşesc.
Şi chiar de-a fost supusă şi rănită,
şi chiar de i-i pământul zdrenţuit,
iar limba de acasă-i fu gonită
şi un final părea că-i e sortit,
o mai vedem pe hartă cum pulsează,
deşi-i cu un hotar în carnea ei
iar marea la sud-est doar o visează
şi munţii îi sunt astăzi străinei,
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ea totuşi este vie şi ne cheamă
cu glas de tricolor nemuritor,
spre-un mâine optimist, lipsit de vame,
senin, independent, biruitor.
Azi te felicit, dulcea mea Moldovă,
că ai şi libertate, şi un grai,
şi să-ţi declar pot în natala-mi slovă:
- Mi-eşti cea mai dragă, gura mea de rai.

Bătrânul nuc
Bătrânul nuc mai numără o toamnă
privindu-mă în ochi invidios
că sunt mai coaptă, dulce şi mai doamnă
şi aripi noi în gânduri eu îmi cos.
Cu crengi spre cer se-afundă în ţărână
văzându-se un vreasc zdrobit de foc,
pe când eu zbor pe vise ce mă mână
prinzându-mă-n al veşniciei joc.
Şi din corolă-şi scapă nucile naive
care se cred deja puieţi zglobii,
iar eu pe cer scriu şoapte vocative
pentru veniri la bis cu soarte vii.
La fel ca el, de vreme inelată,
mă-ndrept spre clipa-n care-o să mă duc,
dar ştiu că mă repet nu doar odată...
Dar el? O să revină (falnic) (bietul) nuc?
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DORIN OAIDĂ
PORNIND DE LA ... NIMIC!
Spinarea dealurilor subcarpatice asemuită cu o turmă de
mamuți gigantici urmează alunecarea molcomă, domoală a
Mureșului. În dreptul Războienilor, însetată parcă, turma atinge
albia și după ce se adapă din apa mâloasă a râului se răsucește
spre sud, urmând mai departe largile-i meandre spre Aiud, Alba
Iulia și apoi mai jos, tot mai jos.
Dar, fără a părăsi aceste meleaguri, pe o cocoașă rotunjită
vedem un castel singuratic ce dormitează legănat de ape și
depănarea timpului. Sub poalele lui, ca într-o găoace s-a încropit
o așezare omenească, atunci când sfredelitorii pământului au dat
de un puternic zăcământ de sare. La început sat, apoi comună și
mult mai târziu oraș, Ocna Mureș mai păstrează și azi acel iz
patriarhal în care viața așezării curge în matca sa firească,
oamenii se cunosc între ei, se ajută reciproc și doar mai rar se
întâmplă ca veghetorii legii să se confrunte cu „răii” adesea
veniți din alte lumi, cu mentalități străine locului.
Pentru asemenea situații, statul și-a trimis dintotdeauna
slujbașii săi să apere liniștea locurilor, să apere legea, ordinea și
pe urmașii șovagăilor de altă dată (de la cuvântul de origine
maghiară „șovago” - tăietor în sare).
Astfel, a ajuns aici în anul 1977 ofițerul Marin Aron, noul
comandant al organului local de poliție, un tânăr inteligent,
puternic echilibrat, calm dar hotărât, ce nu-și pierde ușor
cumpătul, așa cum sunt toți moții din comuna sa natală Bistra. Se
știe și documentele istorice confirmă faptul că și Crăișorul
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munților - Avram Iancu, în oastea sa avea o unitate de șoc
formată numai din bistreni, pe care îi trimitea în focul luptei doar
în momente de restriște.
Acest vlăstar de moți s-a impus în scurt timp prin
competența și tactul cu care reușea să rezolve problemele mai
spinoase ale muncii de poliție, fără exces de zel, dar și cu
înțelegere și umanism când se putea.
Acolo, la Ocna Mureș, polițistul Aron s-a bucurat de o
prețuire și un respect cu totul deosebite. Edificator în acest sens
este faptul că, peste ani, în decembrie 1989, atunci când țara își
scutura jugul de totalitarism și când –total nemeritat- unii
reprezentanți ai organelor de stat au plătit cu viața simpla lor
apartenență la aceste organe, la Ocna Mureș obștea l-a ales ca
primul președinte al F.S.N.-ului local tocmai pe comandantul
fostei miliții orășenești –maiorul Marin Aron.
Era respectat și pentru că încet dar sigur, în decursul
anilor, își formase pe potriva sa o echipă de oameni în uniformă
gri-bleu cu care rezolva în spiritul legilor, dar și al omeniei,
problemele urbiei, aducând pe făgașul normal pe cei vremelnic
abătuți de la drumul cinstei și corectitudinii față de semeni, iar
pe cei mai puternic nărăviți în rele trimițându-i acolo unde le era
locul.
În plus, ofițerul Aron avea în responsabilitate și ceea ce se
întâmpla în împrejurimi, comunele din jurul Ocna Mureșului și
șefii de posturi din acestea simțind din plin competența sa
profesională, așa cum s-a întâmplat și în cazul descris în cele ce
urmează.
Era în anul 1987 când, vara mai stăruia doar ca o spuză sub
un foc ciobănesc lăsat în voia lui și când, într-o dimineață,
comandantul poliției orașului amintit își prefigura în gând
programul său și al subordonaților pentru ziua respectivă. Privea
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de la fereastra biroului său oarecum postat deasupra celorlalte
clădiri cum stratul gros de rouă pudrase cu pulbere de platină
acoperișurile caselor din jur. Doar ici-colo se mai vedea verdeața
ruginie a grădinilor, a pomilor.
Ţipătul strident al telefonului îl smulse din gândurile sale.
La celălalt capăt al firului, glasul impunător și cu inflexiuni
metalice al colonelului Dumitru Stoica, șeful poliției județene
suna sentențios:
-Crimă cu autor necunoscut la Fărău! Te duci...faci...iei...!
Ce se întâmplase?
Pe raza comunei Fărău, departe de sat, înspre Alecuș și
Sânbenedic, la locul numit „La hodaie”, o familie de gospodari
își întemeiase căminul, cu toate acareturile necesare: casă, șură,
grajd, magazii pentru cereale și alimente, precum și alte
dependințe.
Gospodarii – soț și soție, după ce și-au împlinit menirea pe
pământ au plecat spre alte tărâmuri, rămânând în urma lor doar
un fiu, holtei bătrân de acum, din aceia pe care colegul mei de
liceu - profesorul și scriitorul Ioan Popa l-ar numi „cu
plămădeala firii dospită anevoios, lăsat cu mintea trândavă, grea
și cleioasă pentru tot restul vieții”.
Ajuns la aproape 60 de ani Traian Tiuca locuia singur, ca
un pustnic, fără a face rău nimănui, fără a avea dușmani dar nici
prieteni, văzându-și de treburile gospodărești deprinse de la
părinții săi. Muncea și el pământul, avea animale pentru muncă
și trai, creștea porci și păsări, într-un cuvânt nu ieșea cu nimic
din tiparul locurilor și al oamenilor.
Dar la data când are loc evenimentul nostru, un adolescent
din sat, în drum spre stâna din apropiere, trecând pe lângă gardul
lui Traian Tiuca se uită în curte. Nu zări nicio urmă de pași, iar
ușa cotețului de păsări era închisă și scărița rezemată de ea.
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- Ce-o fi cu baciul Traian că parcă și ieri la amiază găinile
erau tot închise?
Nedumerit, contrariat, dar și curios ca orice copilandru de
vârsta lui, acesta intră în curte, apoi în pridvorul casei și de aici
în prima cameră care era cu ușa ușor întredeschisă. Nu-și putu
stăpâni un ușor strigăt de spaimă când văzu pe jos trupul lui
Traian Tiuca, nemișcat, într-o baltă de sânge.
Mai mult zbură decât călcă pe pământ flăcăiandrul nostru,
înapoi în sat la postul de poliție.
Astfel aflară autoritățile de cele întâmplate.
Șeful de post veni și făcu o sumară recunoaștere la fața
locului, își lăsă un ajutor să asigure paza și apoi tot atât de repede
raportă evenimentul la judeţ
Echipa operativă cu procuror, cu medic legist și ofițer cu
tehnică criminalistică se afla deja în stradă când maiorul Aron se
pregătea să se alăture acesteia.
Între timp se edificase, atât cât se putea prin telefon asupra
a ceea ce se întâmplase la Fărău. Pe baza celor aflate și-a ales
oamenii pe care îi putea folosi la un astfel de caz, dintre aceștia
detașându-se în primul rând ofițerul de judiciar (investigații
criminale) - locotenentul Ioan Trif, venit relativ recent din școală,
dar care încă de la început dovedise aptitudini și fler de polițist,
dublate de seriozitate, conștinciozitate şi perseverență. Cu el, şi
cu alții ca el, a plecat la drum comandantul poliției orășenești.
În mașina ce urma șerpuirea domoală a șoselei și care
despica marea de porumb cu lanuri galbene ca tutunul, cu știuleți
încă îmbrobodiți ca niște prunci în velințele lor de pănușe,
ofițerul Aron era bântuit de gânduri copleșitoare ce-i scoteau din
când în când câte un ușor oftat. Grea responsabilitate pe umerii
lui! Cum va reuși să rezolve acest caz? De la cine să ceară relații,
când vecinii victimei erau ... câmpul?! Ce fel de cerc de bănuiți
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să constituie când victima nu avea nici prieteni, nici dușmani, iar
persoane cunoscute cu duiumul?
Înainte de toate însă, și-a pus și și-au pus speranțe în
cercetarea la faţa locului. Speranțe deșarte. În casă niciun fel de
deranj, niciun fel de urme. Se bănuia că în decursul anilor
victima strânsese bani „la ciorap” și că deci omorul ar fi fost
săvârșit în scop de jaf, dar dacă au dispărut obiecte de valoare
sau bani, pe cine să întrebi?
Examinarea medico-legală a victimei a stabilit doar că
aceasta fusese surprinsă și lovită în cap cu un corp contondent
care îi sfărâmase craniul. Semne de lovituri mai ușoare s-au găsit
și pe corp. Doar atât. Niciun fel de urme de lupte sau de ripostă
din partea celui agresat. Corpul contondent? - Probabil bâtă,
măciucă, par. Dar unde este acesta sau acestea? – Nicăieri!
După toate cele relatate, medicul legist și ofițerul cu
tehnica criminalistică au plecat. Misiunea lor se încheiase. Au
rămas procurorul și polițiștii care să pornească de la ... nimic (!)
și să ajungă la un final care nu se întrezărea a fi prea apropiat.
Este cunoscut faptul că singuraticii aceștia care nici până
în pragul bătrâneții nu reușesc să-și întemeieze o familie sunt
plini de ciudățenii și de aici - posibile surprize de tot felul.
Așa că, în această nebuloasă, mental, polițistul și
comandantul Aron a hotărât că în primul rând trebuie aflate
particularitățile de caracter și comportament ale victimei, acestea
constituind primul pas.
S-a stat de vorbă cu oameni din comună care au confirmat
ceea ce se știa deja, apoi încet-încet și altele: era totuși un
„plimbăreț”, frecventa târgurile din împrejurimi, venea destul de
des la oraș, la Ocna Mureș, unde știa și era știut de localnici.
Prima zi de cercetări era trecută de mult când cercul de
relații al victimei fusese conturat. Ore întregi le-a luat apoi
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polițiștilor antrenați împreună cu procurorul la elucidarea cazului
să verifice cele peste 20 de persoane din acest cerc, unde a fost și
ce a făcut fiecare în timpul în care Traian Tiuca părăsea această
lume pentru o alta probabil mai bună.
În paralel au fost identificați și verificaţi o serie de indivizi
din zonă, cunoscuți cu manifestări de violenţă, care în perioadele
anterioare au mai fost clienți ai organelor de ordine.
Și apoi, nu în ultimul rând, au intrat în atenția maiorului
Aron și a colaboratorilor săi persoane angajate pentru o mai
scurtă sau mai lungă perioadă de timp la munci sezoniere, la
stâne de oi şi saivane de vite, majoritatea acestora venită de pe
alte meleaguri. Se știe că uneori asemenea ciobani sau văcari
intră în conflict cu gospodarii locului pentru că pășunează cu
animalele pe terenurile cultivate ale acestora din urmă, or din
investigarea personalității lui Traian Tiuca se stabilise printre
altele că era cam zgârcit din fire și rău de pagubă.
Printre cei intrați încă de la început în vizorul polițiștilor
fuseseră și doi angajați ai unui om de vază în Fărău, om cu mult
prestigiu în rândul consătenilor. Cei doi: Nicolae Palfi, de vreo
40 de ani și Ștefan Brukner, mai tânăr, doar de 28 de ani, venit
fiecare dintr-alt colț de țară, îi păzeau gospodarului oile, stând
mai mult pe câmp și la stână, unde aveau de toate, și mâncare și
băutură.
S-a stabilit că cei doi avuseseră în urmă cu ceva vreme un
conflict cu Traian Tiuca pentru că acesta îi surprinsese cu oile
pășunând într-o cultură de porumb și cartofi de-a lui, dar acum
avea un alibi serios, dublat de cuvântul „stăpânului” lor care le
confirma spusele acestora și care repet, era om de vază în
comună.
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Au urmat alți și alți suspecţi identificați, verificați și
cercetați, dar ancheta bătea pasul pe loc, nu se întrezărea nimic
palpabil.
Când maiorul Aron împreună cu procurorul, cu
locotenentul Trif și subofițerii postului de poliție au făcut un
scurt bilanț al activităților desfășurate până atunci, a rezultat că
tot cei doi: Brukner și Palfi prezentau cele mai multe suspiciuni.
Aceștia aveau însă o apărare „beton” tocmai pentru că erau
susținuți prin cuvântul celui la care erau angajați or, o repet
pentru a doua oară, cuvântul acestuia avea „greutate” în cadrul
comunității.
Totul trebuia luat de la capăt cu cei doi suspecți, totul
trebuia aprofundat. S-a pornit deci la o investigare minuțioasă
asupra a ceea ce făcea de regulă fiecare, locurile frecventate
(puține la număr, pentru că stăteau mai mult în câmp, la stână), și
mai ales, unde își păstrau obiectele personale, ferite de văzul
tuturor. Acest ultim aspect a necesitat mult tact și profesionalism,
folosirea metodelor de muncă intime și specifice poliției, dar în
final s-a făcut lumină! S-au găsit, ascunse, hainele (pantalonii și
cămășile) spălate superficial, dar încă cu urme de sânge pe ele.
Cu aceste probe în față, cercetarea directă a lui Nicoale
Palfi și Ștefan Brukner a luat o turnură favorabilă anchetatorilor.
Era deja a treia zi de cercetări. Soarele depășise crucea
amiezii când cei doi, fiecare în felul lui, au recunoscut comiterea
faptei.
Într-adevar, așa cum se ştia, avuseseră un conflict cu
Traian Tiuca care îi prinsese pășunând cu oile pe terenul lui, apoi
de câte ori îi întâlnea acesta îi amenința că-i reclamă, că le cere
despăgubiri cât nu făcea paguba și alte asemenea șicane.
Enervați de cicăleli, cei doi, neduși de prea multe ori la
biserică, s-au hotărât să-i aplice o corecție.
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În ziua fatală aceștia au tăbărât peste Traian Tiuca în casă,
dar fiind puternic marcați de alcool nu au „calculat” bine
intensitatea loviturilor cu ciomegele, astfel că „planificata” lor
corecție s-a transformat în omor în toată regula...!
Cazul era încheiat în cele ce privește identificarea autorilor
și dovedirea vinovăției lor, astfel că Poliția se putea retrage,
restul activităților rămânând în seama Procuraturii (cum se
numea pe atunci) și apoi a instanței de judecată...
Pe drumul de întoarcere spre casă, mintea maiorului Aron
era tot năpădită de gânduri; erau gânduri într-un fel
contradictorii. Aron – polițistul avea satisfacția datoriei
împlinite, a faptului că reușise, el și colegii săi, să repună
legalitatea în drepturile ei. Aron - omul însă, simțea un gust amar
de tristețe; unui seamăn de-al său i se răpise viața într-un mod
dur, barbar, iar autorii acestui act necugetat urmau să trăiască
izolați de societate, izolați de bucuriile vieții, un număr însemnat
de ani.
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Terezia Filip

Et in Argesis ego
Pentru a sugera atmosfera de la Zilele revistei Curtea de la
Argeş, ar fi de ajuns doar să spun superlativizând: Et in Argesis
ego. Cei care cunosc sensul expresiei ar înţelege din tonalitate,
impresiile, evident subiective, atmosfera, calitatea, amploarea,
intensitatea. Adaug că Argeşul e pentru mine un topos spiritual
învăluit într-o aură de legendă şi de frumuseţe, pe care îl preţuiesc
pentru istoria şi trecutul lui, pentru dimensiunea mitică şi foarte mult
pentru ceea ce caută să fie în prezent. De câte ori merg în Argeş tentez
să-mi definesc mai bine trecutul acelor locuri, legenda lor şi dacă sau
cum acel trecut mitic şi spiritualizat se infiltrează în prezent au ba.
După un drum de 10 ore din ţara mea nordică spre sud,
aşteptând în coloane de zeci de maşini şi tot încântându-mi privirea
prin peisaje transilvane ori peste crestele Meridionalilor, pe splendida
Vale a Oltului, am ajuns în sfârşit în Argeş, la Ziua prestigioasei
reviste.
Evenimentul
s-a
desfăşurat
în
contextul Zilelor
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municipiului, veche reşedinţă voievodală. Atât de răspândita cutumă a
zilelor oraşelor primeşte în unele cazuri precum în cel de faţă, o
pregnantă dimensiune spirituală şi culturală. Dacă lipseşte aceasta,
toate acele zile de petrecere zgomotoasă nu mai reprezintă mare lucru,
căci, în chip paradoxal, gândirea şi spiritualitatea, şi calitatea
acestora deşi fragile şi evanescente, “sunt partea cea mai rezistentă a
muritoarei noastre fiinţe”, cum spunea poetul. Iar acolo unde nu e
spiritualitate nu este şi nici nu rămâne nimic până la urmă. La Curtea
de Argeş, pe lângă bazaruri, spectacole în aer liber, petreceri la
terasele deschise şi pline, pe lângă bucate, băutură şi divertisment,
sărbătoarea municipiului a adăugat componenta esenţială a oricărui
festin reuşit – Ziua revistei Curtea de la Argeş şi spiritualitatea
colocviilor generate de aceasta.
Ocazia de-a participa la aceste manifestări culturale bogate în
diversitatea de formule şi de prezenţe, deopotrivă interesante, felurite,
valoroase, mi-a oferit-o invitaţia domnului academician George Păun,
un spirit distins, iubitor de cultură, care, în buna tradiţie a locului,
ctitoreşte azi aici, pe urmele înaintaşilor iluştri, în piatră, – e un fel dea spune – adică durabil, pe teren spiritual, căci “ideile sunt piatră”,
spunea metaforizând Nichita Stănescu. Am participat la
manifestări ca redactor al revistei Gând Românesc, şi ca recent şi
sporadic colaborator al revistei argeşene. Desigur, în contextul
îmbulzirii de autori şi de cărţi, de colaboratori şi de autori care de care
mai prestigioşi şi mai celebri, n-a mai fost timp să prezint revista Gând
Românesc şi nici prodigioasa noastră activitate pe meleaguri
transilvane. Am degustat în schimb, din plin, prezentările, cărţile,
personalităţile, ideile şi formulele culturale expuse, ceea ce a fost nu
doar un util exerciţiu de cunoaştere şi o delectare, ci, evident, şi o
îmbogăţire.
Revista Curtea de la Argeş e în prezent una din cele mai bune
publicaţii literare şi culturale, cu rezonanţe peste hotare şi colaboratori
de prestigiu. În paginile ei semnează academicieni, precum Solomon
Marcus, Mircea Maliţa, Petru Soltan, Dan Berindei, Vasile Tonoiu,
Mihai Cimpoi, Emilian Dobrescu, Răzvan Theodorescu, scriitori şi
oameni de cultură din tărâmul literelor, al matematicii, informaticii, al
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filosofiei şi poeziei. Ajunsă la numărul 33, Curtea de la Argeş e în
prezent, o revistă extrem de proteică statuată pe trei coloane de
susţinere:Asociaţia Culturală Curtea de Argeş, Trustul media “Argeş
Expres” şi Centrul de Cultură şi Arte “George Topîrceanu”. Rezident
la Curtea de Argeş, academicianul Gheorghe Păun este redactorul şi
mentorul ei. Matematician şi informatician de prestigiu internaţional,
domnia sa nu este prizonierul exclusiv al propriului domeniu, ci o
personalitate de largă respiraţie spirituală, literat şi autor de poezie el
însuşi, preţuind literatura tot atât cât ştiinţa. Aceasta e implicit pilda
unui mod de-a ctitori în actualitate, adunând oamenii în jurul/în spaţiul
unei reviste şi impunând drept criteriu calitatea. E ceea ce şi în
Transilvania albaiuliană şi-a propus de câţiva ani să realizeze
revista Gând Românesc, sub coordonarea lui Virgil Şerbu Cisteianu,
pe urmele unei prestigioase şi pilduitoare tradiţii a fondatorului ei de
acum circa 80 de ani.
A fost un minunat prilej de-a-fi fost în zilele toride de august
în Argeşul legendar şi totodată atât de proaspăt, de energizant şi de
viu... Cu certitudine, aşa va fi fost Curtea de Argeş în timpurile ei
legendare – un loc superb pe care Dumnezeu parcă l-ar fi modelat
anume, ca pe un căuş de palmă, blând, ocrotitor, bogat şi ferit de
intemperii istorice şi naturale, un topos făcut să magnetizeze fiinţa, să
o înnoiască mereu şi să îmbogăţească pe cine-l vizitează. Nu ştiu
dacă toţi oamenii simt că locurile diferite te nutresc în chip diferit.
Mie, Curtea de Argeş, cu cele două ctitorii voievodale, veghind la
nord şi la sud oraşul, mi-a încărcat iar sufletul cu o putere nouă şi cu o
bună stare sufletească, precum atunci când am vizitat prima oară
mănăstirile-i legendare. Contemplând şi reflectând – de ce vor fi fost
atraşi aici vechii voievozi ai Ţării Româneşti şi apoi regii
României? de ce atâţia poeţi şi scriitori şi-au găsit reşedinţe aici? de
ce vor fi generat atâta poezie şi mit aceste locuri? de ce tulburătoareai legendă cu femei ce se zidesc de bună voie în ziduri care durează
milenii şi cu bărbaţi ce le ctitoresc cu pasiune şi tenacitate? – mi-am
redefinit conceptele a ctitori, ctitorire, şi mai profund.
În fond ce altceva reprezintă a ctitori decât a da sens nou unui
loc, a-l restatua în timp şi în istorie, încât sensul nou implantat acelui
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pământ sau ţinut să poată dura apoi secole şi milenii, să dea muguri şi
ramuri, flori şi fructe, să nutrească spiritual umanitatea ce vine din
urmă, să înnobileze neamul. Un astfel de gest, după ce s-a luptat o
noapte întreagă cu Îngerul, învechimea timpurilor biblice, a făcut
Iacob, implantând în locurile pe unde a trecut, pietre de temelie pentru
o devenire istorică şi spirituală ce va să vină. (Cf. Vechiul
Testament, Geneza, 32. 24,25,26,27.) Voievozii Ţării Româneşti au
ctitorit pe Argeş pentru continuitate şi pomenire în veacuri a ţării şi a
neamului lor. Iluminismul românesc al Şcolii Ardelene a fost tot un fel
de ctitorire, fondatorii lui găsind calea iluminării ca pe o formă de-a-şi
emancipa neamul prin cultură, educaţie, cuvânt. Ca să fie durabilă şi
proteică, o ctitorire închide în sine un lucru măreţ şi grav, esenţă şi
mister al ei, pe care îl zideşte în/pe piatră, pe adevăr adică, pe jertfă de
iubire, şi pe credinţă…
În vara aceasta, la Curtea de Argeş a fost o generoasă revărsare
de spiritualitate şi de frumuseţe, de cărţi şi de autori, de poezie, roman,
ştiinţă, traduceri, muzică, pictură, sculptură la un loc, cum rar poţi
vedea contopite într-o manifestare unică, un veritabil sincretism al
artelor. Prezenţe academice şi universitari, de la Al. Mironov,
academicianul N. Dabija de la Chişinău, Dragoş Vaida de la
Bucureşti, la poeţi ca Horia Bădescu, E. Lungeanu, Florentin Popescu,
Florian Copcea, Viorel Pivniceru, Paula Romanescu, la diplomaţi
precum Ion Pătraşcu,la autori ca Mircea Opriţă, Florin Horvat, Mihail
Diaconescu, Marian Nencescu, Daniel Gligore, Ion C. Ştefan, artişti
precum rapsodul Ion Creţeanu, Eugen Cristea, Cristina Deleanu sau
Maria Calleya, pictorul Dan Truică, sculptorul popular Ion Rodoş şi
alţii, editori, redactori, oameni de litere şi arte. Pe cât au încântat
lecturile din poeme de Gheorghe Păun, N. Dabija, Florian Copcea, E
Lungeanu,
Florentin
Popescu,
pe
atât
a
delectat
autenticitatea pieselor lui I. Creţeanu sau interpretările lui Eugen
Cristea, picturile expuse în contextul celui de-al VI-lea Salon Naţional
de Artă. Romanele „Vecernie la amiază”, de Florin Horvath, „Temă
pentru acasă”de Nicolae Dabija, „Poveştile Nistrului” de Petru Soltan
au reţinut atenţia prin acuitatea istorică. Unii au oferit cu
generozitate, alţii au primit cu interes. Încântarea ne-a cuprins
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deopotrivă pe cei ce ofereau şi pe cei ce primeau. Amfitrionul
manifestării, cel care a creat-o, a pregătit-o şi a guvernat-o, a fost,
evident, academicianul Gh. Păun. Găzduirea a fost generoasă şi de-o
distinctie specială, întrutotul impecabilă.
Prilejul de-a fi revăzut cu drag şi încântare legendarele ctitorii
medievale m-a făcut să mă doară ca nişte răni, icoanele cu chipuri
şterse, picturile defectate de pe cupolă şi de pe iconostasul parţial
tencuit şi acoperit cu icoane noi, departe de valoarea chipurilor
ascunse în zid. În murii vechi, înnegriţi de fum şi de vreme stă
adevărul istoriei, al culturii şi spiritualităţii noastre, edificat treaptă cu
treaptă, în timp, închis în zidurile rectitorite secol după secol,
domnitor după domnitor, criptat în picturi şi în semnele aşezate strat
peste strat, de lemn ori de pânză şi de tencuială, într-un imaginar
pictural şi arhitectural ce constituie nici mai mult nici mai puţin decât
un cod al vremilor şi al trecerii neamului nostru prin lume. Mănăstirea
Domnească este ea însăşi o hieroglifă a vremilor. Inestimabile şi
fragile valori! – ne revine să le păstrăm cu pietate, cu vrednicie şi
iubire de adevăr. Aşa fac nemţii şi francezii şi britanicii şi alte popoare
victorioase în istorie. Avem istorie dacă păstrăm nealterat adevărul
zidit prin secole în chipuri felurite. Tot pe atât m-a bucurat
prospeţimea frumuseţii şi integrităţii celeilalte ctitorii.
E decisiv ce şi cum ctitorim în secolul şi în mileniul care ne
conţine azi pe noi, mâine pe alţii, ş.a.m.d., oriunde ne-am afla, în
inima ori în nordul Transilvaniei, în Maramureş sau în frumoasa şi
mitica Muntenie ori departe peste Prut. Cultura de bună calitate şi
spiritualitatea constiuie cea mai mai bună carte de vizită şi o ancoră
pentru românii de pretutindeni. Curtea de la argeş şi Gând
Românesc au, ca punct comun în activtatea lor, promovarea literaturii
şi a scriitorilor de peste Prut, ceea ce înseamnă punţi, nu de flori, ci de
spiritualitate şi de sentimente, de istorie actuală.
Momente de întâlnire precum cel din 9-11 august 2013, din
Curtea de Argeş, sunt o continuitate în buna tradiţie voievodală şi
pastorală a acestui centru din care iradiază fără încetare spiritualitatea
noastră. Acest proces are însă nevoie de agenţii şi actanţii lui. În
vechime au fost boierii, apoi voievozii şi unii politicieni, apoi poeţi şi
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scriitori. Azi, ctitor şi mentor la Curtea de Argeş, academicianul Gh.
Păun a făcut dintr-o revistă, o fântână lină, cu apă vie pentru însetaţii
de adevăr şi frumuseţe.
Contemplând din geamul camerei de la Hotel Posada, culmile
blânde ce alunecă din nord-vest spre sud, parafrazam în gând pe un
vizitator al Lourdesului care-mi spunea: "Numai aici se putea arăta
Fecioara Maria, în locul acesta fără seamăn de blând şi frumos, făcut
parcă anume pentru apariţia ei pe pământ”. Eu spun: Numai aici, între
colinele domoale înveşmântate în mantia de păduri şi livezi, aici în
pământul udat bland de Argeş, puteau voievozii nostri afla loc de tihnă
şi de visare, de credinţă, de ctitorire şi de iubire.
Aici, precum în căuşul palmei lui Dumnezeu…
Aici, pentru a îmblânzi stihiile, din prea multă iubire, Ana s-a
zidit pentru eternă ctitorire şi amintire...
Pentru a domestici alte feluri de intemperii, noi Anele
prezentului ne zidim în cuvânt.
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CONCURS
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC, GÂND
EUROPEAN’’; EDITURA GENS LATINA ŞI REDACŢIA REVISTEI
,,GÂND ROMÂNESC” DIN ALBA IULIA, ORGANIZEAZĂ
ÎNPERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2013-20 MAI 2014, UN CONCURS
PENTRU:
Poezie,
Proză: schiţe, povestiri.
Critică literară
Istoria literaturii
Eseu literar.
Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea
tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii
scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.
Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5
poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări
de istoria literaturii şi 5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc va fi
multiplicată în 5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto.
Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi moto de pe
lucrare, numele autorului, nr. de telefon şi un cv.
La expeditor nu se va pune numele acestuia pe plicul pe care se va
menţiona: Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă:
Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3 / 30, Alba Iulia,
judeţul Alba. Nu se iau în considerare lucrările trimise prin poşta electronică.
Data limită pentru expediere, este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei
aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu vor fi luate în
considerare.
Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici,
istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor
sosi toate lucrările şi vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele
concursului vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a
cenaclului ,,Gând românesc” ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi
invitaţi toţi participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Premiile
acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens
Latina”, abonamente la revistă, etc Premiile vor fi anunţate pe parcursul
desfăşurării concursului.
COMISIA DE ORGANIZARE
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !
Toate materialele trimise spre publicare vor fi
tehnoredactate şi corectate de către dvs. respectând următoarele:
I. format JIS B5
2.redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3 font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4.font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold
(Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6.margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta:
3cm,
7.text nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi
o fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în
text, fie le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât
mai clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă
rugăm să respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în
caractere pe care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă
responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această
responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON
prin rezervare anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni.
URMĂTORUL NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30
octombrie 2013 MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA
DATA DE 15 octombrie 2013 INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui
abonament anual fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât
abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1,
ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa
Internet; virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
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