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VA

             PRUTUL
Prutule, râu blestemat!
Face-te-ai adânc şi lat
Ca potopul tulburat!
Mal cu mal nu se zărească,
Glas cu glas nu se lovească,
Ochi cu ochi nu se-ajungă     
Pe-a ta pânză cât de lungă! 
  Lăcustele când or trece,
La ist mal să se înece!
Holerele când or trece,
Pe la mijloc să se-nece!
Duşmanii ţării de-or trece,
La cel mal să se înece.
Iar tu-n valurile tale
Să-i tot duci, să-i duci la vale
Până la Dunărea cea mare
Până în Dunăre şi-n mare!
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Tatiana Scurtu-Munteanu

În ajun de stea răsare

 
Prin troiene de lumină
Mângâierile răzbat
În tăcerea dimineţii
Unde cerne-ngenuncheat
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Cerul stelelor golaşe
Care-n negură privesc
Şi în salbe fulguite
Aripile-şi împletesc.
 
Vântul sună din zăbrele
Peste coama de gutui,
Colorând mireasma iernii
Cu un dulce-amărui.
Raiu-şi scutură podoaba
Pe bătrânul şevalet,
Ca o nimfă adormită,
Zace pânza de omăt.
 
Bate soarele-n ferestre
Şi în turlă clopote,
Se-aud zurgălăi la sănii,
Caii zboară-n ropote.
Fulgii rătăciţi colindă
În ajun de stea răsare,
Nu mai e zăpadă-n ceruri
Şi nici file-n calendare.
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    DOINA RUŞTI.  Realismul nu prea temperat

Doina  Ruști  s-a  impus  ca  “un
prozator  de  primă  mărime  în  literatura
română actuală” (Nicolae Breban) mai ales
prin  romanele  cu  tematică  diversă  și
construcție  solidă,  trei  recompensate  cu
premii  (Zogru,  2006 cu Premiul  Asociației
Scriitorilor  din  București,  Fantoma  din
moară,  2008  cu  Premiul  pentru  Proză  al
Uniunii  Scriitorilor  din România  și  Lizuca
la  11  ani cu  Premiul  “Ion  Creangă”  al
Academiei Române), traduse în mai multe limbi, apreciată (și pentru
volumele:  Omulețul  roșu 2004,  Cămașa  în  carouri și  alte  10
întâmplări  din  București,  2010,  Patru  bărbați  plus  Apuleius,  2011)
pentru  talent,  intuiție,  ironie  fină,  umor  debordant,  stil  exploziv,
percutant, invitată la numeroase târguri și evenimente internaționale.

Cel  mai  recent  roman  al  său  Mămica  la  două  albăstrele,
Polirom,  2013  (Editura  la  care  și-a  publicat  majoritatea  cărților)  a
apărut  în  colecția  “Ego.  Proză”  coordonată  de  Lucian  Dan
Teodorovici,  și  proiectează  viața  familiei  Bulgaru  într-un  context
cotidian excesiv de realist, monden și politic, tangent cu evenimentele
ultimei  jumătăți  a  anului  2012  (instalarea  primului  guvern  Ponta,
referendumul, privatizarea Oltchimului, etc.) a căror zgură nu permite
decantarea unei ficțiuni limpezi.

Cu  exces  de  realitate  cotidiană  și  deficit  de  esență  umană
epicul  se  anemiază,  confirmându-se  opinia  lui  Nicolae  Manolescu
despre persistența distincției între genul înalt  și cel jos:  “Eu continui
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să cred că un roman ca lumea în momentul de față nu trebuie să aibă
multe tangențe  (cum se spune) cu realitatea cea de toată ziua”  (Din
interviul Iolandei Malamen cu Nicolae Manolescu în  “Vatra”  nr. 3,
1999).

“Mămică  la  două  albăstrele”  amestecă  elemente  de  roman
foileton  și polițist  și încheagă o imagine dinamică asupra vieții unei
familii  pentru care naratorul omniscient împrumută perspectiva celor
doi protagoniști care istorisesc evenimentele, după cum le convine.

Titlul romanului este sintagma de identitate a Getei:  “Sunt  și
eu  mămică  la  două  albăstrele”,  rostită  în  tinerețe  (după  ce  fusese
abandonată de soț, lăsând-o cu cei doi copii: None şi Iuliana) „când se
lăuda cu ei, fie datorită ochilor deschişi la culoare, fie din admiraţie
pentru  florile  respective  sau  din  cine  ştie  ce  alt  motiv  rămas
neclarificat” (p.  232)  spre  a  se  apăra  de  indiscreţi  şi  în  preajma
bătrâneţii,  când  familiarizată  cu  tehnologia  internaută,  îşi  creează
contul  pe  Facebook  cu  nickname-ul  „Mămică  la  două  albăstrele”
întreţine  dialoguri  virtuale  cu premierul  Victor  Ponta  despre  piratul
Traian Băsescu!

Cu structură biplană romanul este alcătuit din 83 de secvenţe
narative  prin  care  încheagă  subiectul  epic  legat  de  familia  Bulgaru
pretext  al  viziunii  prozatoarei  asupra  iubirii  şi  fericirii,  adopţiei  şi
responsabilităţii  părinţilor,  moralităţii  şi  adulterului,  a  credinţei,
justiţiei  şi  din  11  texte-comentarii  postate  de  „Mămică  la  două
albăstrele” pe  contul  ei  de  Facebook  şi  constituind  un  original
telejurnal politic al ultimei jumătăţi a anului 2012.

Acţiunea romanului gravitează în jurul familiei Bulgaru, acum
surprinsă  între  un  prezent  când soţii  None  Bulgaru  (cameraman)  şi
Flori (asistentă medicală la Dermato) sunt preocupaţi să o înscrie la
şcoală pe Corina care socializează deja pe Netbookul său şi vrea să fie
neapărat  colegă  cu  Cristi  Nourescu  (aflăm  că  a  fost  adoptată  la
iniţiativa Getei – mama lui None – cu ajutorul avocatului Firănescu) şi
un  trecut  îndepărtat,  în  care  Şerban Bulgaru,  aprod,  îşi  abandonase
soţia şi cei doi copii: Benone (de vârsta Carinei de acum) şi Iuliana
pentru Jegu Mondial.
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Amintirile copilăriei (cu un tată prezent la o frizerie din cartier
şi servindu-l la o cofetărie cu ecler „simţind aroma cremei” (p. 28) lui
None sunt tulburate de frustrările mamei jignite şi care-l va ţine mereu
departe de tatăl său, chiar dacă Geta se va consola, în ascuns, încă de
pe atunci, cu vecinul de pe scară – prof. de istorie, Popescu. Singuratic,
dar independent, va urma operatoria la Conservator, nu medicina şi se
va angaja cameraman la un post TV specializat în can-can-uri, iar sora
sa Iuliana lucrează în Spania, nu se ştie ce. Pendularea prezent-trecut
este constantă, naraţiunea la prezent alternează cu tehnica rememorării
proustiene prin intermediul căreia plonjează şi în trecutul mai recent,
locul  madlenei fiind luat  de  hipersensibilitatea  lui  olfactivă:  „Prima
persoană  pe  care  o  întâlnise  la  Dermato  fusese  Flori.  Pe  atunci,  în
primăvara  de acum 11 ani,  ea  era  tot  aşa impunătoare,  umplând cu
uşurinţă cadrul uşii, cu acelaşi zâmbet încrezător, întipărit pe faţă, care
i-a amintit  instant de Nabucodonosor,  câinele copilăriei  lui.  Şi acest
sentiment de încredere şi mai cu seamă de afecţiune adevărată nu l-a
părăsit nicio clipă. Orice întâlnire cu Flori îi aduce în nări mirosul de
zambile  proaspete  al  acelei  primăveri […]  asistenta  de  pe  hol,
mirosind o zambilă albă, a devenit,  atât pentru None, cât şi  pentru
mama  lui,  un  fel  de  zeu  al  bolilor  viitoare…” (s.n.  p.  19)  Prin
rememorare   compune  biografii  ajutat  constant  de  sensibilitatea  lui
olfactivă: amintirea tatălui, a mamei, în urma unei călătorii la mare, în
copilărie,  a  primei  iubiri  singura  iubire, pentru  Simina  „femeia
indestructibilă şi de neatins, care trăia încă cu zonele  scânteietoare ale
minţii lui […] cu ochii de sticlă. Doi ochi verzi, blocaţi într-un dispreţ
lung. Simina fusese şi prima femeie dezamăgită” (p. 191) din viaţa lui
„Ştiu cu siguranţă că în viaţa fiecărui om există doar iubire totală şi
imposibil de extirpat. Toate celelalte întâlniri nu sunt decât umbre ale
ei considerate de înţelegeri naturale” (p. 190). Dacă această experienţă
erotică eşuată ţine de trecut, relaţia cu starleta Li Zeta ţine de prezent,
ca  şi  viaţa  lui  în  cuplu,  Flori  considerându-l  fătălău,  cu  virilitate
îndoielnică şi apetit sexual diminuat încurajându-l la un moment dat să
încerce  „pastila” (Poate  chiar  adopţia  Carinei  urmărea  salvarea
căsniciei  /  Nu credea  că  „între  None şi  cântăreaţă să existe  ceva”
fiindcă „Una ca aia n-avea nici un interes pentru un bărbat ponosit cum
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era None! O da! În cazul în care el ar fi fost armăsar bun de… poate că
iapa n-ar fi dat îndărăt.  Or, Flori ştia foarte bine ce cârpă era None!”
(p. 146). Acest aspect al eroticii este lait motiv în proza Doinei Ruşti,
şi  relaţia  dintre  Andrei  Ionescu şi  Giulia  (în  romanul  „Zogru”)  are
manifestări similare.

None  îi  cade  cu  tronc  Li  Zetei  (avatar  al  Lizoancăi  –  din
„Lizoanca la 11 ani”) cântăreaţa senzuală,  dar trecută şi  prostituată
muzical, absolventă de Conservator intrând în  showbizz. Şi ea fusese
îndrăgostită în studenţie de un violoncelist „pe atunci foarte în vogă, un
bărbat impecabil, trecut de patruzeci de ani, în urma căruia rămânea
constant un parfum atât de discret, încât îţi trebuiau minute ca să-ţi dai
seama  că,  între  suspinele  din  care  era  făcut,  exista  şi  o  boare
îndepărtată de chiparos nemuritor. De acest bărbat s-a îndrăgostit  Li
Zeta, care era pe atunci o adolescentă abia ieşită din liceu, împachetată
într-o unică pereche de reiaţi roz”. A refuzat-o şi ea a suferit dar peste
vreme „realiza eleganţa unui refuz care o făcuse să nu-l uite pe acel
bărbat cu gesturi regale” (p. 73)

Lui None i se va da cu aceeaşi convingere despre eternitatea
iubirii, şi în mod paradoxal, după scene de amor împlinit între ei,  o
refuză, contrariind-o, când înainte de plecarea într-un turneu la Roma
cerându-i:  „ai  putea  să-mi  scrii  te  iubesc”  (pe  o  fotografie)  el  îi
răspunde: „Dar nu te iubesc!” Dialogul continuă: „Să înţeleg că tu n-ai
fost nici măcar îndrăgostit de mine?... începu cântăreaţa, iar el detectă
o acuzaţie în sunetele cam sufocate de bioxid de carbon… […] Atunci
întreabă din nou Li Zeta, între noi n-a fost decât sex?” (p. 160)

Nu e chiar greu de explicat ce-a fost, anterior se împărţise între
televiziune şi  casă şi  „Într-una din seri,  ea (Flori n.n.)  îl  eliberă de
povara hormonală, iar în lumina veiozei din dormitor None îşi lăsă cu
tandreţe capul între picioarele ei” (p. 148)

E conştient că „În momentul de faţă trebuia să se concentreze
pe partea morală” (p. 149).

După  despărţirea  celor  doi  romanciera  surprinde  în  două
perechi de secvenţe epice (51-52 şi 55-56) stările de spirit ale fiecăruia,
Li Zeta, de la Roma, reflectând: „Doi oameni cărora le este dor unul
de altul se află deja într-un act de iubire […]  Îl doreşte pentru că o
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tulbură  privirea  lui,  pentru  că  se  simte  gata  să  capituleze  sub
apăsarea vocii  lui.  Dar  dincolo de asaltul  mai  mult  sau mai  puţin
hormonal  se  află,  ca  întotdeauna,  speranţa  că  acest  impuls  îţi  va
supravieţui” (p. 182).

La întoarcerea Li Zetei din turneul din Roma îşi promit să se
întâlnească,  dar  în  amânarea  de două zile  convenită,  la  sugestia  lui
None,  intervine  tragica  ei  moarte,  înjunghiată  de  18  ori,  pe  care  o
urmăreşte  la  ştirile  PRO  TV  şi  apoi  o  constată  la  faţa  locului,  în
livingul  cântăreţei,  alături  de  Alexandra,  şefa  lui  la  TV  unde  era
angajat.

În acelaşi prezent agitat se consumă şi frământările celor doi
soţi  provocate  de  Corina  care  nu  ajunge  colegă  de  clasă  cu  Cristi
Nourescu,  ci  cu  fiul  manelistului,  căruia  îi  fură  un  stick  ornat  cu
diamante  tensionând  atmosfera  din  şcoală  şi  din  familie.
Comportamentul  ei  deviant  îl  face  pe  None  să  verifice  justeţea
afirmaţiei lui Firescu de la Oficiul Român pentru Adopţii privind-o pe
mama  naturală a Carinei,  presupusă o studentă, dar pentru tată face
presupuneri dintre manelişti.  O vizită la un  detectiv autorizat pentru
aflarea părinţilor biologici îl nelinişteşte spunându-i-se:  Oamenii care
adoptă (de la orfelinat) copii sunt bolnavi. „Toţi, dar absolut toţi şi-o
iau peste bot de la copiii adoptaţi!”

Nici răspuns la întrebarea: când să i se spună copilului adoptat
că nu-i sunt părinţi naturali, nu-l află cu certitudine.

Sfârşitul romanului Doinei Ruşti se precipită şi devine şocant:
moartea Li Zetei  îi  dă cărţii  factura de thriller,  plecarea lui  Flori în
Elveţia la lucru când i  se oferă post,  moartea Getei  în apartamentul
profesorului Popescu, de care e chemat None, (care află că mama sa e
prietena de 30 de ani, de când s-a stabilit în bloc cu copiii „Mămica la
două albăstrele”), înmormântarea ei şi comunicarea făcută Carinei că:
„De fapt, eu nu sunt tatăl tău!”, lăsarea Carinei la un cămin, vinderea
apartamentului de către None şi trimiterea banilor în totalitate la Flori
în Elveţia. În geanta Getei descoperă fotografia sa, făcută de Li Zeta
când îi  ceruse să scrie două, cuvinte pe care „erau risipiţi  stropi de
sânge. Sângele închegat al Li Zetei” (p. 253).
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None se lumină: mama sa era ucigaşul Li Zetei, spre a-i salva
căsnicia. Eşuează în tentativa sa, None plecând în India, cameraman la
o Casă de filme.

Thrillerul  Doinei  Ruşti  are destule note de telenovelă,  unele
personaje  au  deficit  de  esenţă  psihologică,  inconsistenţă  epică.
Inventivitatea antroponomastică este redusă şi diminutivarea excesivă,
portrete exacte, surprinse în mişcare prin acumularea de însuşiri. None
Bulgaru  are  capacitate  de  introspecţie,  hipersensibilitate  feminină,
senzorialitate olfactivă sporită, dezinteres politic şi captiv emoţional în
amintiri, fantazând caricatural şi grotesc: „Derbedeul care o concepuse
pe Carina ar fi  putut  să fie un deputat cu burtă înainte,  un nene cu
mâini grosolane şi talpă lungă. Un marţafoi plin de sine, cu gura mare
şi ochi adormiţi. Un porcuşor care se urcase într-o zi pe o femeie aflată
la îndemână. Sau poate avusese o amantă.” (p. 127).
Romanul Doinei Ruşti este redactat în tehnica proustiană, are caracter
analitic, introspectiv şi eseistic. Stilul este gnomic, reflexiv „Fericirea
nu e decât o exaltare efemeră” (p. 140) „Adevărul nu contează decât
dacă faci ceva cu el” iar  „Suferinţa de a nu fi iubit este mai intensă
decât  forţa  celei  mai  grandioase  iubiri” (p.  194).  Asupra  valorii
expresive a comparaţiei în arta portretului şi a descrierii se poate face
un studiu complex: Femeia stătea  „ca o împărăteasă”,  „Îşi  zicea Li
Zeta,  iar numele ei  suna ca un jet  de apă,  „bretonul  ca un val  de
miere”,  „decolteul bluzei ajunsese între timp ca o frunză macerată”,
„ochiul  ei  strălucea  ca  un  bob  de  cafea”,  totul  fiind  original  şi
percutant.
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FLORINA-MARIA BĂCILĂ

  

         TERMENUL NĂIER ÎN LIRICA LUI TRAIAN DORZ1

1                                    
 TRAIAN DORZ s-a născut la 25 decembrie 1914, în satul Râturi (azi,
Livada Beiuşului), judeţul Bihor. La vârsta de 16 ani, aderă la „Oastea
Domnului”, mişcare religioasă iniţiată de preotul Iosif Trifa la Sibiu, în
1923,  având  drept  scop  renaşterea  spirituală  „a  Bisericii  noastre
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În sfera limbii artistice se întâlnesc frecvent elemente lexicale
care impresionează prin însuşi faptul că aparţin fondului vechi al limbii
ori sunt rare în uzul curent şi percepute ca fiind dotate cu expresivitate;
scriitorii  nu  plăsmuiesc  neapărat  îmbinări  noi,  ci  fac  apel  la  cele
existente, dar folosesc alte tipuri de cuvinte în componenţa lor, dând
naştere  unor  asocieri  originale.  Pe  de  altă  parte,  creaţia  poetică
imprimă  adesea,  în  contexte  figurate,  accepţii  mai  puţin  obişnuite
termenilor uzuali şi „realizează prin variatele forme stilistice un nou
relief  al  expresiei.  Originalitatea  limbii  unui  scriitor  nu  constă  în
particularitatea  vocabularului,  ci  mai  ales  în  noutatea  imaginilor

[Ortodoxe – n.n. F.-M.B.] şi saltul calitativ moral,  cultural  şi social  în
Hristos,  al  poporului  nostru”  (Traian  Dorz,  Hristos  –  mărturia  mea,
Editura „Oastea Domnului”, Sibiu, 2005, p. 260). De prin 1933 începe să
scrie poezii de factură mistică, pe care le trimite spre publicare la Centrul
„Oastei  Domnului”  din  Sibiu.  Începând  din  1934,  Dorz  devine
colaborator apropiat al preotului Trifa, iar un an mai târziu îi apare primul
volum de versuri, intitulat La Golgota. Continuă să scrie şi să publice în
libertate  până la sfârşitul  lui  1947, când este  arestat  de Securitate.  Cu
foarte puţine întreruperi, a petrecut 17 ani în închisorile comuniste, acuzat
fiind pentru apartenenţa sa la mişcarea „Oastea Domnului” (organizaţie
ce  fusese  scoasă  în  afara  legii),  pentru activitatea  intensă şi  bogată  în
cadrul  acesteia,  pentru  implicarea  în  coordonarea  ei  la  nivel  naţional,
pentru  scrierea,  posesia  şi  răspândirea  de  materiale  religioase
neautorizate.  În  ciuda  condiţiilor  de  detenţie,  a  repetatelor  arestări,
anchete, percheziţii, ameninţări, amenzi etc., Traian Dorz creează sute şi
mii de poezii, deschizând lunga serie a Cântărilor Nemuritoare; cele mai
multe au fost  puse pe note şi  constituie un veritabil  tezaur muzical  al
sociaţiei „Oastea Domnului”, însă ele au ajuns să fie cunoscute şi de către
membrii  altor  confesiuni  creştine.  În  perioada  regimului  comunist,
volumele  sale  au  putut  circula  (în  clandestinitate)  numai  sub  formă
dactilografiată  sau copiate de mână, iar o parte dintre versuri  au văzut
lumina  tiparului  în  străinătate,  prin  bunăvoinţa  unor  creştini  care  au
apreciat talentul creator, spiritul profund religios şi vocaţia de „misionar
laic” a acestui poet român. Traian Dorz a trecut la cele veşnice la 20 iunie
1989, în localitatea natală. După 1990, multe dintre scrierile lui (poezii,
memorii sau meditaţii) au fost publicate în ţară, la edituri precum „Oastea
Domnului” din Sibiu sau „Traian Dorz” din Simeria.
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născute  din  asocierea  inedită  a  cuvintelor  capabile  să  potenţeze
metaforic sfera de înţelesuri comune şi să le nuanţeze pe acestea printr-
un spor de semnificaţii plastice, sugestive.”2.

Ceea ce poate părea surprinzător este faptul că, deşi poezia lui
Traian Dorz se foloseşte de un vocabular simplu, puţin bogat, anumite
lexeme îşi nuanţează paleta de sensuri datorită aşezării lor în vecinătăţi
neaşteptate, de o sensibilitate artistică remarcabilă. 

*
Printre  unităţile  lexicale  cu  rol  fundamental  în  configurarea

universului  liric  dorzian,  un  loc  aparte  îl  ocupă  cele  din  câmpul
semantic  al  acvaticului  (apă,  val,  undă,  ţărm,  corabie,  luntre etc.),
întrebuinţate  îndeosebi  cu  valori  conotative  în  numeroase  creaţii  al
căror  lexic  e marcat  de  folosirea  lor  uneori  repetitivă;  mai  mult,  în
structura  unuia  şi  aceluiaşi  poem,  ele  sunt  situate  – nu o dată  – în
poziţii-cheie, chiar una în proximitatea celeilalte. În rândul acestora se
înscrie derivatul năier, cu vădite inflexiuni poetice, intuite şi de autori
români  precum  George  Coşbuc,  Ion  Vinea,  George  Murnu  ş.a.
Substantivul (glosat în dicţionare cu menţiunile „livresc”3 sau „rar”4) s-
a format, prin derivare cu sufixul nomen agentis  -ar5 (în varianta -er,

2 Gh.  Bulgăr,  „Despre  sensurile lui  adânc în poezia lui  Eminescu”, în
Limba română, 6, 1958, p. 51.
3 Vezi DLR, MDA, s.v.
4 Vezi DEX, DLRLC, DLRM, NDU, s.v.
5 Vezi  Elena  Ciobanu,  „Categoriile  semantice  create  de sufixul  -ar în
limba română”, în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în
limba română,  vol.  al  III-lea,  redactor  responsabil:  Al.  Graur,  Editura
Academiei,  Bucureşti,  1962, p.  143, unde se precizează  că  acest  sufix
„derivă substantive care desemnează pe autorul unei acţiuni (pe cel care
are o ocupaţie, îndeplineşte o funcţie, execută, produce un obiect etc.) sau
pe purtătorul unei calităţi exprimate prin cuvântul de la care se formează
derivatul”; idem, ibidem, p. 154: „sufixul -ar [...] are o largă răspândire în
limba română şi, mai ales, în limba populară”. Cf. şi Ecaterina Ionaşcu,
„Sufixele -ar şi -aş la numele de agent”, în Studii şi materiale privitoare
la formarea cuvintelor în limba română, vol. I, redactori responsabili: Al.
Graur şi Jacques Byck, Editura Academiei, Bucureşti, 1959, p. 77, unde
se  arată  că  derivatele  nomina  agentis  (foarte  frecvente,  de  altfel,  în
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impusă  de  incompatibilitatea  fonetică6),  de  la  naie,  s.f.  (învechit  şi
regional7) „corabie” (< lat.  navis) – care, potrivit legilor fonetice ale
limbii noastre, constituie reflexul moştenit al neologismului  navă – şi
înseamnă  „luntraş,  corăbier”8.  În  poezia  lui  Traian  Dorz,  năier îşi
actualizează semnificaţiile amintite,  alături de alţi termeni din aceeaşi
sferă (luntre,  ţărm,  ape), într-o secvenţă dedicată mărturisirilor eului
liric  (în  dialog  cu  sine  şi,  concomitent,  cu  Divinitatea)  legate  de
pregătirea pentru „Marea Trecere” înspre coordonatele unui „Dincolo”
dominat,  în  concepţia  creştină,  de  plenitudinea  prezenţei  lui
Dumnezeu: „O, Doamne-al iubirii, lumină-mă lin / şi ceasul plecării
adu-mi-l senin, / şi dă-mi pe-acest înger cu luntrea – năier, / iubirea să-
mi ducă frumos către cer.” (CNoi 186, O, Doamne-al iubirii9). Mesajul
fragmentului  citat  (ca,  de  altfel,  al  multor  altora)  mizează  pe
construirea  unei  analogii  între  parcursul  existenţial  al  oricărui  om

vorbirea  curentă)  „desemnează  pe  autorul  unei  acţiuni,  pe  cel  care
produce un obiect, care exercită o meserie, îndeplineşte o funcţie, care are
o  ocupaţie,  care  se  află  într-o  stare  (situaţie)  sau  este  purtătorul  unei
calităţi legate de obiectul sau fenomenul exprimat prin cuvântul de la care
se formează derivatul.”. 
6 Aşa cum se ştie, varianta -er a sufixului -ar apare după un sunet palatal
– vezi, în acest sens, Ecaterina Ionaşcu, op. cit., p. 78 şi pp. 80-81.   
7 Vezi DLR, MDA, NDU, DAR I,  s.v.  naie;  în DEX, s.v.  năier,  şi  în
CDER  5576,  s.v.  naie,  termenul  naie este  considerat  învechit,  iar  în
DLRLC şi în DLRM, s.v. naie, în dreptul lui apare menţiunea „rar”.
8 Pentru  această  problemă,  vezi  G.  I.  Tohăneanu,  Cuvinte  româneşti,
Editura Facla, Timişoara, 1986, pp. 126-128; idem, Dicţionar de imagini
pierdute,  Editura  Amarcord,  Timişoara,  1995,  p.  195,  s.v.  naufragiu;
idem,  Teodor  Bulza,  O  seamă  de  cuvinte  româneşti,  Editura  Facla,
Timişoara, 1976, p. 90; cf. şi Gabriela Radu, Eneida – repertoriu lexical.
Traducerea G. I.  Tohăneanu,  Editura Universităţii  de Vest,  Timişoara,
2011, pp. 232-233.
9 Spre a nu îngreuna parcurgerea trimiterilor la opera poetică dorziană, am
optat,  în  studiul  de  faţă,  pentru  notarea,  în  text,  a  trimiterilor  (cu
abrevieri)  la  volumele  (aparţinând  lui  Traian  Dorz)  din  care  au  fost
selectate secvenţele lirice, urmate de numărul paginii (paginilor) la care
se  află  fragmentul  respectiv  şi  de  titlul  poeziei.  Toate  sublinierile  din
versurile citate ne aparţin.
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(supus  vremelniciei)  şi  „călătoria”  (inclusiv  cea  de  tip  introspectiv)
spre atingerea dimensiunilor eternităţii, într-un sens analog „capătului
de cale”10 blagian de „la cumpăna apelor”, unde gândul „ducăuş” spre
acel „cer chemător şi necucerit”11 ia înfăţişarea îngerului – mesager al
dragostei  constante  a  poetului  (obligatoriu  îngemănată  cu  jertfa12)
pentru  Dumnezeu,  El  Însuşi  sinonim cu  Iubirea  şi  Jertfa  supremă.
Textul poate fi considerat o reflectare autentică – în formă miniaturală
şi în cheie metaforică – a traseului biografic al autorului, a punctelor de
reper  reprezentative  din  viaţa  sa:  anii  petrecuţi  în  închisoare
(coincizând, poate nu întâmplător, cu perioada când a creat cele mai
valoroase  versuri),  constrângerile  şi  obstacolele  întâmpinate  în  atari
vremuri tulburi, împletirea aducerilor aminte în clipele de singurătate
cu truda şi sacrificiile absolut indispensabile pe drumul credinţei şi al
creaţiei, antinomia dintre „povara firii” (CDr 49 şi LNS 81, Îmi place
câteodată) şi aspiraţia spre nemurire. 

În  această  situaţie,  substantivul  năier (dublu  subordonat)
îndeplineşte,  în  ciuda  aparenţelor,  funcţia  sintactică  de  predicativ
suplimentar:  analiza  drept  atribut  izolat  circumstanţial  sau  drept
complement predicativ al obiectului se exclude, deoarece el nu indică
în enunţ vreo idee circumstanţială referitoare la acţiunea predicatului şi
nu e cerut matricial de verbul regent, care nici nu se numără în rândul

10 Lucian  Blaga,  Greieruşa,  în idem,  Opera poetică,  cuvânt-înainte de
Eugen Simion, prefaţă de George Gană, ediţie îngrijită de George Gană şi
Dorli Blaga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 433.
11 Idem, La cumpăna apelor, în idem, Opera poetică, p. 196.
12 Există,  de altfel,  numeroase  creaţii  lirice dorziene al  căror  mesaj  se
centrează pe relaţia dragoste – jertfă; vezi, de pildă, O, păcătoşilor iubiţi
(CÎnd 40-41), Scrisoare despre jertfă (CÎnd 120-126), Oriunde! (CR 22),
Moşteniri (CR  78-81), Mi-am  luat  prin  soare  (CNem  101-102),  Pe
Crucea Golgotei (CNem 188-189 şi MT 155), Izvorât din lacrimi (CCm
159-160), Nu-mi suspina, iubire! (CÎnv 44-45), Iubire, haidem împreună
(CVeşn 124-125), Despăgubeşte, Doamne (CBir 56), Plăteşte, Doamne,
celor... (CBir  180), Toate  căile  iubirii (CBir  203-204), Dragoste  şi
lacrimi (CNoi 164), Fără lacrimi, nu-i cântare... (CCnţ 116-117),  Când
trebuie o jertfă (CCnţ 119-120),  De n-ai fost la Curtea de-Argeş (LNS
15-17) etc. 
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puţinelor verbe ce pot impune acest complement. Pentru actualizarea
sensului  său, dă  nu  necesită  o  anumită  complinire,  deşi  sintagma
prezintă, la prima vedere, caracteristicile structurilor cu un asemenea
complement, mai ales dacă o interpretăm astfel: „dă-mi pe-acest înger
cu luntrea să-mi fie  năier / să-l iau  drept năier”; istoriile derivative
ale predicativului suplimentar au demonstrat însă că el poate rezulta şi
dintr-o structură bipropoziţională de bază în care una dintre propoziţii e
circumstanţială de scop13.  Pe de altă parte, în poezia românească de
factură clasică, el se întâlneşte foarte rar, având (dintre toate funcţiile
sintactice  cu  dublă  subordonare)  cele  mai  numeroase  restricţii
semantice din cauza naturii sale puternic predicative. 

Prezenţa  liniei  de  pauză ar  conduce şi  la  o  altă  interpretare
falsă,  către  o  eventuală  apoziţie  a  bazei  înger  (cu  luntrea),  dar
echivalenţa  de  sens  este  eliminată  din  discuţie  de  faptul  că  năier
determină,  concomitent,  verbul  dă. Prin  urmare,  dacă  vom  alcătui
istoria  derivativă  a  acestei  construcţii  amalgamate,  vom observa  că
năier se subordonează atât verbului-predicat dă, cât şi complementului
direct pe înger, iar „citirea” va conduce spre un predicativ suplimentar
exprimat printr-un substantiv care indică o calitate socială, indiferent
dacă textul conţine sau nu una dintre prepoziţiile calităţii (ca, de, drept
ori locuţiunea prepoziţională  în calitate de): „dă-mi pe-acest  înger cu
luntrea  (ca)  năier /  (în  calitate  de)  năier”.  Cât  priveşte  explicaţia
pentru întrebuinţarea liniei de pauză, să nu uităm că  năier  apare ca o
consecinţă a unei structuri eliptice (aşa cum, de altfel, se întâmplă, în
cele mai multe cazuri, cu predicativul suplimentar), marcată grafic într-
un atare mod spre a substitui prepoziţia calităţii; structura respectivă a
fost, pur şi simplu, redusă la cuvântul cu această funcţie,  iar poetul,
intuind că informaţia semantică rămâne aceeaşi, în pofida caracterului
ei  condensat,  a  optat  (din necesităţi  metrice,  dar  nu numai!)  pentru
concentrarea mesajului poetic, care (în ciuda ambiguităţii sintactice) a
devenit,  astfel,  şi  mai  expresiv  tocmai  prin  simplitatea  versului,
conform bine-cunoscutului principiu „multum in parvo”. 

13 Vezi * * *,  Gramatica limbii române. II. Enunţul, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2005, p. 191.
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Cea  de-a  doua  ocurenţă  a  derivatului  este  într-o  poezie  ce
poate fi considerată un imn închinat ideii de necuvânt – configurare a
unui  veritabil  univers  al  tăcerii  –,  dedicată  momentului  intim  al
contopirii depline cu Dumnezeu în ceasul de taină al stării de vorbă cu
El,  când  întreaga  fiinţă  e  pătrunsă  de  atmosfera  unei  profunde
sacralităţi: „Ce liniştiţi sunt paşii Tăi / în mine când coboară / şi pe-a’
iubirii mii de căi / fiinţa-mi înconjoară... // Ca mersul stelelor pe cer, /
ca  răsăritul  lunii,  /  ca  luntrea  gândului  năier /  pe  apa  rugăciunii”.
(CCm  175,  Ce  liniştiţi  sunt  paşii  Tăi).  (Re)construcţia  tăcerii  din
momentul  rugăciunii (predilectă în numeroase creaţii  ale autorului14)
punctează  manifestările  sale  variate  şi  se  realizează,  în  organizarea
textului, printr-o sumă de comparaţii de egalitate incluzând elemente
lexicale (în asocieri ce generează, uneori, oximoronul) care amintesc
de  mişcarea...  tăcută  a  firii  înconjurătoare,  potenţând  unicitatea
trăirilor: „taina harului profund”, „[...] seara ce-nfăşoară lin / pădurea
nemişcată”,  „şoapta dulcii  adieri”,  „pacea marilor  tăceri”,  „zvonul
paşnicei cântări” etc. (CCm 175, Ce liniştiţi sunt paşii Tăi).

În fragmentul citat, absenţa semnelor de punctuaţie din versul
al şaptelea semnalează un caz mai puţin obişnuit de schimbare a valorii
gramaticale:  substantivul  năier,  deşi  e  un  derivat  nomen  agentis,
devine adjectiv cu funcţie de atribut în grupul nominal şi primeşte o
semnificaţie uşor atipică, evident, neînregistrată în dicţionare – „care
călătoreşte,  care  vâsleşte,  care  navighează”  –,  corelată  cu  insistenta

14 Ne-am  referit  la  acest  aspect  şi  în  următoarele  studii:  „Valenţe
semantice  ale  adjectivului  alb în  volumul  Osana,  Osana,  de  Traian
Dorz”,  în  Text  şi  discurs.  Omagiu  Mihaelei  Mancaş,  editori:  Oana
Chelaru-Murăruş,  Maria  Cvasnîi  Cătănescu,  Claudia  Ene,  Camelia
Uşurelu,  Rodica  Zafiu,  Editura  Universităţii  din  Bucureşti,  Bucureşti,
2011,  pp.  42-43;  „Substantivul  nehotar în  lirica  lui  Traian  Dorz”,  în
Filologie  şi  bibliologie.  Studii,  volum  coordonat  de  Gheorghe  Chivu,
Alexandru  Gafton,  Adina  Chirilă,  Editura  Universităţii  de  Vest,
Timişoara, 2011, pp. 89-90; „Derivate cu prefixul ne- în lirica lui Traian
Dorz:  nerăspuns şi  a  necuprinde”,  în  Emilia  Parpală  (coord.),
Comunicare,  identitate,  comparatism.  Lucrările  conferinţei
internaţionale  CIC2012,  Craiova,  2-3  noiembrie,  2012,  Editura
Universitaria, Craiova, 2013, pp. 42-46 passim.
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sugestie a peisajului acvatic, conturat şi prin intermediul altor termeni
din aceeaşi sferă (luntrea,  apa,  stropilor,  unde,  roua). După cum se
ştie,  adjectivarea substantivelor  este un fenomen bine reprezentat  în
diferite stiluri ale românei, iar în limba literaturii artistice (inclusiv în
lirica modernă), acest procedeu larg răspândit îşi menţine viabilitatea şi
se foloseşte frecvent cu scopul obţinerii unor efecte stilistice. 

Din  punct  de  vedere  semantic,  adjectivarea  substantivului
presupune  transformarea  sensului  său,  printr-o  comparaţie
subînţeleasă, din nume ce desemnează pe cel ce practică o meserie, are
o anumită îndeletnicire, în expresie a unei însuşiri legate de acel nume
(cf.  „gândul  asemenea unui  năier”)15:  „Substantivele  adjectivate
ocazional [...] au avantajul de a fi mai expresive [...]. Expresivitatea lor
rezultă  din  îmbinarea  neaşteptată,  surprinzătoare,  cu  substantive  din
sfere semantice îndepărtate [aşa cum se întâmplă şi în cazul de faţă,
unde regentul gând(ului) face parte dintr-un cu totul alt câmp semantic
– n.n.  F.-M.B.].  Unele  substantive din categoria  celor  care  exprimă
nume de ocupaţii [...], care se folosesc şi ca epitete [...], pot ajunge să
exprime  o  însuşire  legată  cel  mai  adesea  de  unul  dintre  sensurile
figurate”16.

Comparând textul din ediţia citată, publicată la Sibiu în 2007,
cu cel antologat în alte culegeri sau cu cel din volumul dactilografiat
înainte de 1989 (copiat după un manuscris original, adică după scrisul
de mână al lui Traian Dorz), unde se presupune că a fost respectată cu
fidelitate  punctuaţia  autorului,  se  poate  constata  o  neconcordanţă
majoră legată de încadrarea între virgule a derivatului în discuţie: „ca
luntrea  gândului, năier, /  pe  apa  rugăciunii”17.  În  această  variantă,

15 Cf. Fulvia Ciobanu, „Adjectivarea substantivelor în limba română”, în
Studii şi cercetări lingvistice, 6, 1986, p. 474.
16 Idem, ibidem, pp. 474-475.
17 În acest sens, se pot consulta următoarele antologii tipărite în străinătate
(chiar  peste  Ocean):  Traian  Dorz,  Cântări  Nemuritoare.  Culegere  de
poezii creştine, [f.e.], [f.l.], [f.a.], p. 294 (cu un prim tiraj apărut înainte de
1980 şi republicată ulterior), sau idem, Poeziile Oastei Domnului, ediţie
transcrisă şi îngrijită de Ion Lupiţa, [f.e.], Canada, 2004, p. 570, precum şi
idem,  Din  cele  mai  frumoase  poezii  –  la  a  70-a  aniversare (ediţie
completată),  Editura  „Traian  Dorz”,  Simeria,  2004,  p.  74,  unde  –  în
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sensul şi valoarea gramaticală iniţială a derivatului nomen agentis se
păstrează ca atare, iar rolul lui sintactic este acela de apoziţie atributivă
simplă (cu caracter suprimabil), având drept bază substantivul comun
gând(ului) şi  indicând  o  proprietate  a  acesteia18 (în  cazul  nostru  –
„profesia”): gândul ce răsfrânge cuvântul şi triumfă asupra lui, gândul-
vâslaş, călător tăcut pe firul aşa-numitei rugăciuni a inimii, convertită
în modus vivendi19. Rămâne însă, şi aici, o întrebare firească de natură
filologică: care e varianta corectă a pasajului citat, adică versiunea cea
mai apropiată de intenţia exactă a scriitorului? Incontestabil, „dilema”
şi-ar putea găsi răspunsul în manuscrisele dorziene20, prin comparaţie,

secvenţa citată – substantivul năier apare izolat prin virgule. 
18 Vezi * * *, Gramatica limbii române. II. Enunţul, pp. 625-627.
19 Vezi şi supra, nota 14.
20 Ne-am fi dorit să oferim o soluţie fermă, fără dubii sau posibilităţi de
interpretare,  pentru situaţia de mai sus (şi pentru altele de acest  gen –
numeroase, de altfel, date fiind condiţiile în care a circulat ori s-a tipărit,
de-a  lungul  timpului,  creaţia  lui  Traian  Dorz).  Din  motivele  cele  mai
obiective  cu  putinţă,  nu  avem  nicio  cale  de  acces  la  manuscrisele
originale,  aşa  încât  să  realizăm o  ediţie  critică  a  operei  poetice  a  lui
Traian  Dorz  –  demers  de  importanţă  majoră,  absolut  necesar  pentru
studierea anumitor elemente lexicale sau a unor construcţii gramaticale cu
potenţial expresiv. Faptul că virgulele lipsesc nu numai în această ediţie
de popularizare a liricii dorziene (singura integrală până acum), citată de
noi şi publicată la Sibiu în mai multe volume, ci şi în alte antologii care
includ poezia amintită (vezi * * *, Să cântăm Domnului. Carte de cântări
a Oastei  Domnului,  ediţia  a  XII-a,  Editura „Oastea  Domnului”,  Sibiu,
2010,  p.  229;  Traian  Dorz,  Spre  Lumile  Luminii.  Antologie  de  poezii,
prefaţă: Maria Gabor, Editura „Traian Dorz”, Simeria, 2013, p. 141) ne
determină să luăm în calcul posibilitatea de a fi existat şi o variantă fără
virgule a pasajului în discuţie (cf. şi Traian Dorz,  Din pragul veşniciei,
Editura  „Oastea  Domnului”,  Sibiu,  1999,  p.  158,  unde  virgula  apare
numai  după  gândului –  nu  şi  după  năier!  –,  ceea  ce  face  din  grupul
nominal „năier / pe apa rugăciunii” o apoziţie atributivă dezvoltată – cf. şi
supra). Având în vedere felul cum circula opera lui Traian Dorz mai ales
înainte de 1989, este foarte posibil ca apropiaţii poetului care se ocupau
cu  dactilografierea  manuscriselor  să  nu  fi  acordat  importanţa  cuvenită
acestei chestiuni, ba chiar, din varii motive, unii să fi intervenit în text,
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eventual,  cu  alte  situaţii  similare  (deşi,  chiar  în  contexte  identice,
inclusiv în structura uneia şi aceleiaşi poezii, se întâmplă ca uneori să
apară virgula / virgulele, iar alteori – nu21).

*
În lirica lui Traian Dorz se pot identifica şi două sinonime ale

lui  năier,  din aceeaşi categorie a derivatelor nomina agentis.  Astfel,
luntraş „persoană  care  conduce  o  luntre;  vâslaş,  năier,  barcagiu”22,
derivat de la luntre cu sufixul -aş23, are rolul de a reflecta – alături de
alte elemente lexicale din acest câmp semantic:  izvor,  vâslesc,  mări,
luntrea,  stropul (unii,  chiar  cu  mai  multe  ocurenţe)  –  o  ipostază
definitorie a eului poetic, privit de-a lungul „călătoriei” pe „valurile”
vieţii,  dar şi  al  celei  interioare,  integral  asumate  (căci  ea facilitează
cunoaşterea de sine), întâmpinând (în suferinţă) incertitudinile, luptele
şi vicisitudinile existenţei, aidoma corăbierilor aflaţi în larg, apostolilor
din  vechime  ori  martirilor  de  la  începuturile  erei  creştine.  Atras
puternic  şi  constant  de  chemarea  la  decizia  de  a  părăsi  (în  căinţă
deplină) starea de păcat, are revelaţia unică a jertfei de pe Golgota, prin
care  s-a restabilit  legătura  noastră cu Creatorul  –  Izvor  al  dragostei
nemuritoare, singura în stare să restaureze complet fiinţa umană şi să
instituie din nou unitatea primordială om – Dumnezeu; în consecinţă,
eul auctorial simte imboldul de a I se adresa în mod direct, năzuind să
ajungă la clipa întâlnirii cu El (cf., de pildă, CNem 140, E ceasul sfânt;

adăugând sau omiţând inclusiv semne de punctuaţie.
21 Am discutat  despre  o  situaţie  similară  în  studiul  nostru  „Adjectivul
dulce în  volumul  Osana,  Osana,  de  Traian  Dorz”,  în  Analele
Universităţii de Vest din Timişoara, seria ştiinţe filologice, 48, 2010, p.
57. 
22 Vezi, de pildă, DLR, MDA, DEX, s.v.
23 Cf. Elena Ciobanu, „Unele aspecte ale formării numelor de meserii cu
sufixe în limba română contemporană”, în  Studii şi materiale privitoare
la  formarea  cuvintelor  în  limba  română,  vol.  al  V-lea,  redactori
responsabili: Al. Graur şi Mioara Avram, Editura Academiei, Bucureşti,
1969, p. 24, unde se precizează că acest sufix „a creat derivate folosite
mai ales popular şi regional. Sufixul -aş a format puţine nume de meserii
în  limba  română.  Acestea  fac  parte  în  primul  rând  din  domeniul
transporturilor pe ape cu mijloace rudimentare”. 
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CÎnv 167, Treci, timpule, mai iute!; CE 143-144, La ceasul întâlnirii;
CViit 129, În Clipa Întâlnirii; CViit 186-187, La Ţărmul Întâlnirii), în
„Pragul Veşniciei” (CE 65, Încarcă-ţi amintirea) – idee ce reprezintă,
de altfel, cheia de boltă a creaţiei lui Traian Dorz: „Îndurerat Izvor din
Care / Iubirea Veşnică-a ieşit, / vâslesc pe mări învolburate, / luntraş,
de Chipul Tău vrăjit.” (CDin 161,  Îndurerat Izvor). Versurile conţin,
sintactic, tot un predicativ suplimentar cu sens calitativ („vâslesc [...]
ca luntraş / în calitate de luntraş”). 

Din seria sinonimică amintită face parte şi derivatul  corăbier
(<  corabie + sufixul  -ar24) „navigator, marinar pe o corabie, matelot;
proprietar  al  unei  corăbii”25,  identificat  tot  o  singură  dată  în  lirica
dorziană:  „Cum straja,  dimineaţa,  /  închişii,  liberarea,  /  corăbierii,
portul,  /  flămânzii,  ospătarea,  //  Cum luptătorii,  slava /  şi  cei  viteji,
cununa, / – să Te doresc, Iisuse, / pe Tine-ntotdeauna.” (CCm 174, Mai
mult  decât...).  Structura  întregii  poezii  mizează  pe  construcţii
comparative de inegalitate  sau de egalitate,  relevând (prin asocierea
unor  noţiuni  complementare,  care  se  implică  reciproc)  unicitatea
„Armoniei  Eterne  şi  Divine”  (CÎnv  45,  Nu-mi  suspina,  iubire!),  a
dorului  izbăvitor  după  Dumnezeu,  ca  punct  maxim  al  stării  de
beatitudine (cf.  CCm 17,  Dorul dorurilor mele; CVeşn 19,  Să cadă
solzii;  CBir  93-94,  Ce  valuri  mari;  CUit  86-87,  O,  ce  valuri  m-
ameninţă;  CE 184,  O, iată Ţărmul  Fericit;  EP 26,  În mersul  către
Mâine ş.a.), conştientizat explicit de eul creator, într-un cuvânt, dorinţa
comuniunii totale (şi permanente) cu El.

*
După  cum  se  poate  observa  din  cele  de  mai  sus,  deşi

ocurenţele derivatului  năier (considerat, pe bună dreptate, un termen
poetic  prin  excelenţă)  în  versurile  lui  Traian  Dorz  nu  sunt  deloc
numeroase, analiza situaţiilor în care el sau sinonimele lui apar (alături
de  alte  lexeme  înrudite  semantic,  unele  –  mai  puţin  cunoscute)
dovedeşte faptul că toate antrenează, în text, mai ales accepţii figurate
şi că, pentru a găsi echivalenţe cât mai exacte şi  sugestive, poetul a
apelat la diferite straturi ale vocabularului: „Aşa cum s-a constatat de

24 Pentru varianta -er a sufixului -ar, vezi supra, nota 6.
25 Vezi, de pildă, DA, MDA, DEX, s.v.; DAR I, s.v., îl consideră termen învechit.
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către  cercetători  avizaţi,  rezervorul  termenilor  regionali,  populari  şi
arhaici  constituie  resurse  inepuizabile  ale  vocabularului  poetic  [...].
Trăsătura  lor  distinctivă  este  de  ordinul  expresivităţii:  raportate  la
sinonimele  lor  obişnuite,  ele  învederează  un  randament  stilistic
superior, pe care poeţii nu întârzie să-l pună în valoare.”26. Se creează,
astfel, o veritabilă serie sinonimică şi un câmp semantic al acvaticului
(care ar merita un demers analitic special, cu rezultate remarcabile, dat
fiind că stă la baza construcţiei textuale a multora dintre creaţiile ce
constituie  adevărate  mărturisiri  ale  crezului  artistic  al  autorului):
„Interpretarea  operei  poetice  nu  se  poate  sustrage  de la  examinarea
acestor factori de natură stilistică, prin convergenţa cărora cuvântul se
transfigurează  în  imagine  şi  dobândeşte  putere  de  evocare  şi
reprezentare.”27. 

Aşadar, abordarea lingvistică nu trebuie niciodată ignorată „în
interpretarea  exactă  şi  nuanţată  a  textului  literar  în  general,  a  celui
poetic,  în  special.”28.  După  cum  am  arătat,  aprecierea  calităţilor
expresive ale lui năier (şi chiar ale sinonimelor sale) nu pot fi sesizate
prin considerarea lor izolată în limbă, ci în asociere cu alte cuvinte cu
care  au  trăsături  comune  din  perspectiva  sensului29,  deci,  numai  în
interacţiune cu contextul. „Din tensiunea lui încolţeşte şi în arşiţa lui se
pârguieşte făgăduinţa izbânzilor durabile ale  cuvântului poetic  [subl.
aut.], menit să răzbată şi să răpună vremea.”30. 

26 G. I. Tohăneanu, Expresia artistică eminesciană, Editura Facla, Timişoara, 1975,
p. 36.
27 Ştefan  Munteanu, Limbă şi  cultură,  Editura  Universităţii  de  Vest,  Timişoara,
2006, p. 138.
28 G. I. Tohăneanu, Măiastra, Editura Timpul, Reşiţa, 2000, p. 289.
29 Cf. G. Ivănescu, „Limba poetică românească”, în idem,  Studii de istoria limbii
române literare, ediţie îngrijită şi postfaţă de Al. Andriescu, Editura Junimea, Iaşi,
1989, p. 160: „[...] valoarea poetică a acestor elemente se naşte tocmai din opoziţia
lor cu termenii obişnuiţi. Tot ce e deosebit de limbajul curent are o funcţie estetică,
adică produce o încântare. Rarul, neobişnuitul impresionează sufletul omenesc. [...]
Valoarea poetică a unui cuvânt se stabileşte, ca oricând e vorba de stabilirea unei
valori în limbă (deci ca oricând e vorba de funcţii), prin opoziţie cu alte elemente
ale limbii, ale sistemului lingvistic.”.
30 G. I. Tohăneanu, Măiastra, p. 281.
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                                                        ***

DOINA POPA- 
Dexter, MICHIGAN, SUA.

                 LIMBA ROMÂNĂ PRETUTINDENI

          Data de 28 septembrie 2013 rămȃne ȋnscrisă cu irizări de
toamnă aurie pentru cele cȃteva zeci de romȃni, care au dat curs
invitaţiei organizatorilor acţiunii culturale  ȋnchinate limbii noastre
romȃne sub cupola sălii sociale a Bisericii Sfȃnta Treime din Troy,
Michigan din S.U.A. Programul neobișnuit de bogat, anunțat din
timp prin afișul realizat de inițiatorul  și organizatorul manifestării,
inginerul Călin Cutean, ne-a rezervat momente de reală emoție. 
          Oaspeţi de seamă s-au anunţat cu vorba dulce romȃnească şi
cu   prezentări  de  cărţi  recent  publicate.  Doamna  Anca  Sȋrghie,
profesor  doctor  la   Universitatea  “Alma  Mater”  din  Sibiu,
deschide evenimentul cu o conferință dedicată Alteţei Sale Regale,
Limba Romȃnă, cea “dulce ca un fagure de miere”. Sunt subliniaţi
ȋn panoramarea  conferențiarului  făuritorii  şi  şlefuitorii  de  limbă
romȃnă de la “domn pȃnă la opincă”.  Doamna Profesor Sȋrghie
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numeşte scriitorii  neamului  care au dat strălucire  limbii  romȃne
prin opere nemuritoare: Alecsandri cu pastelurile sale, Negruzzi cu
nuvela  istorică,  Russo  cu  poemul  ȋn  proză,  Eminescu  ȋn  elegia
erotică şi filozofică, Creangă prin basmul cult şi romanul copilăriei
la  sat,  Slavici  ȋn  nuvela  psihologică.  Urmează  apoi  ca  Liviu
Rebreanu,  Camil  Petrescu,  H.P. Bengescu să modernizeze proza
romȃnă, iar Tudor Arghezi, Lucian Blaga  și Nichita Stănescu au
primenit poezia. 
Să nu uităm perioadele dificile prin care a trecut limba romȃnă,
amenințată să fie turcită  ȋn secole de ocupaţie otomană. A urmat
apoi  latinizarea  ei  artificială  sau perioada  limbajului  de lemn al
comunismului.  Ea  devine  permisivă  ȋn  epoca  globalizării,
anglicismele avȃnd o largă aderenţă în prezent, când limba romȃnă
se  vorbeşte  peste  tot  ȋn  lume.  Prin  Ea,  prin  Alteța  Sa,  Limba
Română,  ne  menţinem identitatea  naţională  oriunde  ne-am afla.
“Ea  nu  poate  fi  mutată,  cum nu  se  poate  ȋnstrăina  fȃntȃna  de
izvoare” scrie Al. Florin Ţene. S-a vorbit  apoi despre cele două
cărţi – Dăltuiri de Radu  Stanca, şi Fratele fiului risipitor de Aurel
Cioran,  editate  recent  de  Anca  Sȋrghie  şi  Marin  Diaconu  și
prefațate de doamna profesor. Ȋndemnȃnd la lectură, Doina Popa a
recitat  poemele  Frunzele-Elegie  de  toamnă   și  De  ce  dai  voie
vȃntului  de  Radu Stanca.  Publicația academică “Lumina slovei
scrise“,  ajunsă  la  al  X-lea  volum  anual  sub  redacția  doamnei
profesor  Sîrghie,  valorifică  cercetarea  studențească  în  domeniul
umanist și pedagogic de la Universitatea “Alma Mater“ din Sibiu.
Cifra jubiliară a noului volum a fost marcată  și prin albumul cu
imagini  de  la  evenimentele  petrecute  nu  numai  în  comunitatea
academică locală, ci și în viața profesională ori în cea culturală din
țară sau din America, la care unii membri ai acesteia au participat.
           Programul cultural este continuat de doamna profesoară
Mihaela Ignat, care ne introduce ȋn paginile de jurnal ale volumului
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Din  viaţa  unui  om  oarecare,   aparţinȃnd  inginerului  Herman
Victorov, volum apărut la editura Maple Red Publishing House,
Toronto, 2012, o carte  ȋn care se relatează aspecte din activitatea
autorului.  Mihaela Ignat ne-a vorbit nu numai despre carte,  ci şi
despre  omul  Herman  Victorov,  despre  realizările  sale  pe  plan
profesional  de-a lungul  carierei  şi  recent  pe plan publicistic.  Se
punctează  cu  admiraţie  şi  talent  trăirile  autorului:  munca  pe
şantierele  Romȃniei,  relaţiile  cu  oamenii,  emigrarea,  realizările
profesionale, călătoriile prin lume şi acţiunile sale de ȋnaltă ţinută
morală şi profesională.
              Poeta Doina Popa continuă  prezentarea cărţii domnului
Victorov,  jurnal  care  cucereşte  prin  autenticitate,  sinceritate  şi
modestie,  presărat  uneori  cu gheizere de mȃndrie,  aceea de a fi
romȃn,  de  a  fi  harnic  şi  hotărȃt.  Cartea  este  un  imn  ȋnchinat
frumuseţii  oamenilor,  muncii  ȋmplinite,  iubirii  de  oameni,
indiferent  de  rasă  şi  origini.  Se  evidenţiază  ţinuta  artistică  şi
stilistică de ȋnaltă calitate a cărţii, fapt care-l ȋncadrează cu succes
pe Herman Victorov ȋn rȃndul scriitorilor consacraţi.
              Domnul Victorov, cunoscut de mulți conaționali de pe
continentul Nord-American, din România și nu numai, rosteşte în
faţa  audienţei  cuvinte  frumoase,  reliefȃnd   calitățile  reale  și
posibilităţile  poporului  nostru.  El  formulează  regretul  pentru
problemele actuale cu care se confruntă Romȃnia, aducȃnd acuze
celor care se fac vinovaţi. Nu-i iartă pe cei care ne denigrează ţara,
profitȃnd  de  bunăvoinţa  şi  ospitalitatea  romȃnilor.  Sunt
menţionate  elemente  şovine  care  acţionează  din  străinătate
ȋmpotriva  integrităţii  Romȃniei.  În  continuare,  domnul  Victorov
ne-a  vorbit  despre  limba  noastră  romȃnească  şi  ca  o  aleasă
preţuire,  ne-a recitat  poezia  lui  George Topȃrceanu Rapsodii  de
toamnă, cu atȃta talent şi vocaţie artistică,  ȋncȃt a dovedit cu brio
că  ȋnainte de a practica ingineria  pe şantierele  din ţară,  a fost o
perioadă student la I.A.T.C. Iată un indirect îndemn ca să părăsim
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cât mai des ecranele televizoarelor, un periculos cronofag al epocii
noastre,  spre  a  deschide  cărțile  clasicilor  români,  după  cum  a
îndemnat  doamna  profesor  Anca  Sîrghie.  Făcând  apoi  câteva
punctări  ale călătoriei  abia începute de romanul memorialistic al
lui  Herman  Victorov   prin  comunitățile  românilor  din  Canada,
Statele  Unite  și  România,  pretutindeni  primit  cu  viu  interes,  ea
sugerează  autorului  perspectiva  ca  pe  viitor  să  lărgească  cercul
răspândirii cărții prin traducerea în alte două-trei limbi străine. 
              Doina Popa a făcut apoi o scurtă  introducere la volumul
său  Caleidoscop  sentimental,   publicat  ȋn  iulie  2013  la  Editura
Eikon din Cluj Napoca,  o carte care transmite  informaţii  despre
lumea reală a romȃnilor din ţară şi din diaspora nord-americană.
După  cum  observa  Anca  Sîrghie,  calendarul  evenimentelor  din
colectivitățile românilor americani a fost punctat de autoare cu o
vibrantă simțire, cea prin care se trasează punți de afecțiune între
țara  noastră  carpatină  și  orizonturile  transatlantice  ale  unor
comunități de români, iubitori de neam, dovedind că ei nu-și uită
izvoarele.  Cea  mai  concretă  modalitate  de  a  perpetua  tradiția
națională în spațiile diasporei de oriunde este aceea ca în familiile
lor conversația permanent  să se poarte în limba română, pe care
cei vârstnici  să o transmită  tinerilor.  Responsabilitatea bunicilor,
care își îngrijesc nepoții în străinătate,  este nobilă, ea cuprinzând
și un asemenea imperativ spiritual. De ce?   Pentru că viitorul este
al tinerilor care cunosc cât mai multe limbi. 
           Profesoara Mihaela Ignat  a continuat prezentarea  celor
două cărţi ale Doinei Popa: Zbor alb ȋn picături de rouă- volum de
poeme apărut la Editura Eikon 2012- şi Caleidoscop sentimental,
evidenţiind personalitatea şi creaţiile autoarei. Cu vocea ei caldă ȋn
vibraţii domoale a lecturat cu talent şi emoţie artistică versuri din
volumul poetei.
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   Participanții  la  reuniune,  sosiți  cu  aceeași  însuflețire  din
regiunea  orașului  canadian  Windsor  ca  și  din  Michigan,   au
savurat  stilul  interactiv  al  desfășurării  evenimentului,  în  care
intervențiile vorbitorilor nu au avut nimic formal, ci au fost lejere,
firești în cursivitatea lor,  iar autorii au oferit exemplare din cărțile
lansate.  Mulţumind  gazdelor  de  la  Biserica  Sfȃnta  Treime  din
Troy,  preotului  Ioan  Barbolovici  şi  domnului  Călin  Cutean,
invitaţii au continuat schimbul de impresii  ȋn arome de gogoşi cu
brȃnză,  pregătite  la  biserică  şi  vin  romȃnesc  de  Cotnari  şi
Murfatlar,  oferit  cu  generozitatea-i  caracteristică  de  domnul
Victorov,  dar  şi  din  cel  preparat  din  struguri  de  California  de
bucovineanul  nostru  inimos,  domnul  Ștefan  Străjeri,  directorul
ziarului  Curentul  internaṭional-  cotidianul  romȃnilor  de
pretutindeni.  Domnii  Pompiliu  Ignat  și  Sabin  Sîrghie  ne-au
imortalizat,  zȃmbitori,  ȋn  poze  de  grup  şi  individuale  pe  toată
durata  evenimentului.  Cȃte  zȃmbete,  atȃtea  vorbe  frumoase  şi
simţiri  alease.  Ȋmi  vin  ȋn  minte  vorbele  ȋnţelepte  ale  lui  Radu
Stanca: “Să-ţi iubeşti cărţile. Să le iubeşti cu pasiunea cu care te
iubeşti  pe  tine  ȋnsuţi.  Au  ȋn  ele  ceva  din  cuminţenia  lui
Dumnezeu.”
              Privesc prezentabilul afiş al acṭiunii noastre. Acolo sus de
tot, şi-au dat mȃna spre colaborare, societăṭile culturale romȃnești:
Avram Iancu din Michigan şi Graiul Romȃnesc din Ontario. Mai
jos,  ȋmpletindu-şi  operele,  autorii  actuali  cu  cei  clasici,  ȋntr-o
corolă vie peste cele trei ţări: Statele Unite, România  și Canada,
dovedind maniera  ȋn care comunităṭile romȃneşti  pun  ȋn valoare
cultura şi tradiţiile noastre, demonstrȃnd lumii ȋntregi  că  noi aşa
suntem cu adevărat

ANCHA SÂRGHIE
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       OMUL CARE SFINȚEȘTE LOCUL

Ca  preot  la  cea  mai  veche
parohie  din  America  (1904),
Remus  Grama  trăiește  de
aproape  un  sfert  de  secol  în
mijlocul comunității ortodoxe de la
Catedrala  Sf.  Maria  din
Cleveland Ohio, unde tocmai am
fost  invitată  să  țin  o  conferință
despre  mari  scriitori  sibieni.
Părintele  Grama  venise  de  la
Youngstown  și a fost instalat de
episcopul Nathaniel în 15 august
1989 la această prestigioasă parohie, care atunci și-a sărbătorit
a  85-a  aniversare.   Preocuparea  curentă  este  să  păstorească
înțelept, autoritar și responsabil pe credincioșii parohiei. Puțini
vizitatori ai locașului știu cât de mult a contribuit el,  părintele
Remus,  ca să transforme sala aceea “cu aspect  mai degrabă de
șură”  – după cum  observase  poetul  Ion  Alexandru  –  în
splendidul locaș de acum. Binecuvântat a fost ajutorul financiar
oferit de dl. Ted Miclău Jr. în acest scop.  Plin de inițiativă,
părintele paroh administrează o biserică deosebit de frumoasă
și reprezentativă, valoroasă și prin zestrea muzeului, cum cred
că nu este alta pe pământ american, și bogăția bibliotecii, care
tocmai se rearanjează, acum când se reface asfaltul parcării  și
urmează  să  se  modernizeze  Sala  socială,  completându-se  cu
friza  metalică  în  care  stă  încrustată  istoria  românilor  de  la
începuturile dacice până la epoca modernă. Așa cum lucrarea
aceasta artistică se cere completată, pe ea  își va găsi locul  și
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imaginea românilor americani într-un viitor nu prea îndepărtat.
Să sperăm că la aniversarea celor 110 ani de anul viitor toate
proiectele vor deveni realitate. Consilier cu relațiile externe ale
bisericii  ortodoxe române din America, Remus Grama a trăit
în direct evenimentele din istoria României, de care se simte
puternic  legat.
  Anca  Sârghie:  Cum  a  fost  demonstrația  împotriva
comunismului  organizată  în  centrul  orașului  Cleveland  în
decembrie  1989?  Ce  inițiative  au  luat  enoriașii  parohiei
dumneavoastră la răsturnarea istorică din 1989 în România?
Remus Grama: S-a spus că în 12 decembrie 1989 la Cleveland
ar  fi  participat  la  demonstrație  enoriașii  mai  multor  biserici
românești  din localitate,  între  care erau ortodocși,  catolici  și
protestanți. De fapt, eu eram singurul preot. Știți de ce?  Pentru
că  riscurile  nu  lipseau,  cu  toții  aveam  rude  în  țară  și  la
Televiziunea americană a fost transmis un reportaj. Mult mai
amplă a fost manifestarea din 17 decembrie, când în rugăciunea
făcută  pentru  luptătorii  din  România  s-a  spus  că  Nicolae
Ceaușescu poate să închidă granițele,  nu  și  sufletele noastre.
De Crăciun eu am cerut un proces împotriva comunismului. Cu
un ochi râdeam, că neamul nostru a scăpat de o mare povară, și
cu celălalt plângeam, pentru că nu era firesc  ca tocmai în zi de
Crăciun să se săvârșească o asemenea ucidere. În 26 decembrie
a apărut în importantul cotidian „USA Today” chiar pe prima
pagină un interviu cu Episcopul Nathaniel și Pr. Remus Grama,
comentând  istoricul  eveniment  din  România.  Imediat  apoi,
energiile s-au polarizat. Revoluția a fost un catalizator pentru
comunitățile  românilor  americani,  care  au  inițiat  numeroase
forme de ajutorare. Avocatul John Sibișan a făcut joncţiunea cu
marea  fundație  americană  “Brother’s  Brother“,  care  chiar  în
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luna mai  1990  a început  să trimită  tone de medicamente la
unitățile medicale din țară. 
-A.S.: Cum s-a implicat biserica în această dificilă activitate?
R.G.: În  următorii  6  ani  Preasfintitul  Nathaniel,  ierarhul
Episcopiei  românilor  ortodocși  din  America,  a  coordonat
efortul  acestei  acțiuni  stabilind  planul  și  strategiile  aplicate,
astfel  că,  până în  1996,  s-au donat  80 miliarde  de  dolari  în
ajutoare.  Ați  știut  acest  lucru?   Imediat  după  Revoluție,  pe
vremea ambasadorului Virgil Constantinescu de la Washington
s-a  organizat  prima  luare  oficială  de  contact  după  1947  a
ortodocșilor  americani  cu  țara.  A fost  trimis  în  România  un
reprezentant al episcopului nostru, preotul Dimitrie Tătulescu,
pentru coordonarea ajutoarelor, constând în trimiterea de paturi
pentru  spitale,  aparate  medicale  pentru  bolnavii  de  TBC  și
diabet.  După  cum  ați  înțeles  deja,  parohia  mea  a  facilitat
expedierea a 7 tone de carte medicală distribuită în principalele
centre  universitare,  unele  cărți,  (cum  este,  spre  exemplu,
Anatomia lui Gray, care valora atunci 200 $ ), sunt deosebit de
utile.  Din cercetarea noastră ulterioară a reieșit că, din păcate,
unele dintre ele s-au furat la Constanța, ca apoi să se vândă la
negru. Cunosc foarte exact situația pentru că în 1990 am fost
trimis  de  către  Episcopie  în  țară  ca  să  urmăresc  plasarea
ajutoarelor  și să deschid noi căi de comunicare în acest scop.
Întrucât nu exista o infrastructură pentru o asemenea activitate,
am constatat  că  biserica  era  instituția  cea  mai  autorizată  să
plaseze  ajutoare  la  cei  mai  necăjiți  dintre  cetățeni,  iar
episcopiile  și  protopopiatele  locale  au  activat  din  plin.  Mai
mult,  era  necesar  un  organism reprezentativ  și  în  raport  cu
instituțiile  politice  americane.  Apoi  s-a  înființat  Fondul  de
Ajutorare a României, având pe Părintele Richard Grabowski
drept coordonator. Sfinţia sa a fost un adevărat Moş Crăciun
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care  venea  în  numele  Episcopiei  cu  daruri  de  peste  ocean.
Eforturile  Înaltpreasfinţitului  Arhiepiscop  Nathaniel  Popp au
fost  recunoscute  de  Universitatea  Oradea  cu  un  doctorat
onorific.   
-A.S.:  Sincer  vorbind,  cititorii  din  România  vor  fi  foarte
surprinși să realizeze că la o asemenea depărtare geografică
de  pământul  patriei  activează  români  preocupați  de
problemele naționale  mai  direct decât mulți dintre cei din
țară. Practic, cum ați procedat?
R.G.: La inițiativa episcopului Nathaniel s-a înființat CORA,
adică  Congresul  româno-american,  prin  care  s-a  auzit  glasul
românilor  în  Congresul  S.U.A.  Scopul  urmărit  de  noi  era
acceptarea  României  în  structurile  vest-europene.  La început
am activat singuri și am ajuns la concluzia că nu aveam voturi
și ca atare, nu puteam influența politica americană. De aceea,
CORA  și-a sincronizat eforturile cu  ale celorlalte 23 grupuri
etnice est și central-europene din America. Astfel am văzut că
ni se deschid ușile  la Casa Albă,  de unde s-a dat apoi unda
verde  pentru  extinderea  Pactului  NATO.  Atunci  când  am
militat pentru retragerea Armatei a 14-a din Transnistria, nu am
reușit. În schimb, ne-am bucurat de Pactul NATO, ca protecție
pentru  România.  Senatorul  de  Ohio  George  Voinovich  a
participat la Conferința de la Praga din 1996, când s-a primit
cel  dintâi  val  de  țări  estice  în  structurile  NATO.  După cum
știți,  România  nu  se  număra  printre  acele  țări,  dar  ea  avea
promisiunea  că  va  intra   în  NATO  în  faza  a  doua.  Cu  o
delegație  în  22 august 1996 am fost invitat  la Casa Albă la
recepția  oferită  de doamna Hilary Clinton,  care revenise din
România  și  care  ne-a  informat  despre  demersul  vizitei  sale
acolo. Era o dovadă a atenției de care se bucura comunitatea
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românilor  în  America.  Fotografia  acelei  întâlniri  apare  în
istoria parohiei noastre.
-A.S.:  Cu  ce  ați  contribuit  dumneavoastră  și  românii
parohiei  din  Cleveland  la  o  asemenea  decizie  cum  a  fost
intrarea României în NATO?
R.G.:  Demersurile  noastre  s-au  manifestat  prin  numeroase
forme  care  se  datorează  multor  personalități,  organizații  și
comunități.  În   seara  conferinței  de  la  Praga,  noi  făceam o
demonstrație de susținere la Cleveland, împreună cu celelalte
23 naționalități,  și anume  în comunitatea estoniană din estul
orașului nostru. Consulul onorific George Dobrea și eu am fost
protagoniștii  acelei  întruniri  interetnice,  de  suport.  Senatorul
Voinovich, care se afla la întâlnirea șefilor de state din Praga,
ne-a  sunat  spre  a  ne  ține  informați  despre  situație,  citând
afirmaţiile  președinților  aflat  la  Praga  în  acel  moment
hotărâtor.  România  avea pe Ion Iliescu  în  această  funcție  și
încercam să înțelegem care erau așteptările imediate ale  țării
noastre de origine. Ulterior, cu ocazia ceremoniei de primire a
României în valul doi, Episcopia a fost invitată, iar eu am fos
delegat  de Ierarhul  meu,  I.P.S.  Nathaniel  la  Casa Albă  și  la
Ambasada  României  din  America.  Am  vorbit  la  recepție,
precizând că România nu trebuie să intre în acest pact ca o țară
inhibată, ci ca un stat care va aduce multe lucruri pozitive prin
bunul  său  simț.  Ziarul  “Plain  Dealer“  cu  un  milion  de
exemlplare din Cleveland mi-a luat un interviu, întrebându-mă
puțin insinuant de ce susțin ca preot un asemenea eveniment
militar. Am răspuns clar că noi privim NATO ca pe un pact de
ocrotire a păcii, deoarece “Hristos este Domnul păcii”.  Atunci
s-au  deschis  porțile  buneivoiri  a  Statelor  Unite  și  ale
Occidentului  pentru  România.  După 1998 sub aspect  politic
entuziasmul  comunităților  s-a  diminuat,  căci  rolul  românilor
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americani  nu  mai  era  la  fel  de  important  ca  înainte.  S-a
schimbat  spectrul   preocupărilor  noaste.  În  martie  2001  am
reunit şi sărbătorit aici pe cei 50 copii adoptați în Ohio. Pentru
ei  la  biserică  s-au  organizat  ore  de  limba  engleză,  ca  să-i
ajutăm pe copiii veniți din România să  se adapteze.    
-A.S.  Ce alte evenimente socotiți  că merită amintite pentru
cititorii din țară? 
R.G.: Ca urmare a eforturilor anterioare, președintele George
Busch l-a invitat  în S.U.A. pe Ion Iliescu în luna mai  2003.
Președintele  Iliescu  a  dorit  să  viziteze  cea  mai  veche
comunitate de români din S.U.A. și a fost direcționat oficial cu
toată  delegația  sa  de  60  de  persoane,  parlamentari  în  bună
parte, spre Cleveland. Am primit cadouri din partea delegației
500 cărți  și  3  icoane.  Ca invitat  în  America  al  Casei  Albe,
președintele nu putea să nu fie întâmpinat cu respect.   L-am
primit  pe  Ion  Iliescu,  zicându-i:  Dacă  veneați  cu  15  ani  în
urmă, n-ați fi fost primit, pentru că aici era centrul rezistenței
anticomuniste. Aveți contacte cu Moscova. De aceea vă rugăm
să  ne  ajutați  în  demersul  nostru  de  a  aduce  în  America
osemintele  generalului  George  Pomutz,  a  cărui  statuie,
realizată  cu  sprijinul  Asociației  Pomutz  din  Timișoara,
decorează  curtea  interioară  a  Catedralei  noastre,  și  moaștele
sfântului  Policarp,  care  fusese  reţinut  cu  domiciliu  forțat  de
către  comuniști  în  România.  Mormântul  său  se  află  la  Alba
Iulia.  Cu  referire  la  Pomutz,  ni  s-a  răspuns  mai  târziu  că
extinderea orașului Smolensk a cauzat desființarea cimitirului
în care generalul fusese îngropat  și toate osemintele găsite au
fost  depuse  într-o  groapă  comună.  În  schimb,  cu  privire  la
readucerea rămăşiţelor pâmânteşti ale primului nostru episcop,
Policarp Moruşca, Patriarhia Română a condiționat aceasta de
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potenţiala unire a bisericilor ortodoxe româneşti din America, o
chestiune încă nerezolvată deplin.
-A.S.:   Sunteți  consilier  cu  relațiile  externe  al  Episcopiei
Ortodoxe Române din America. La ce evenimente majore ați
participat în această calitate?
R.G.: Ar  fi  multe  de  spus.  L-am însoțit  în  câteva  delegații
oficiale  în 1995 pe Episcopul Nathaniel în România sau l-am
reprezentat  în 2005 la  întâlnirea cu Sanctitatea  Sa Patriarhul
Ecumenic Bartolomeu I al  Constantinopolului,  participând la
aniversarea  a  90  ani  ai  Patriarhiei  Române.  În  2007  am
reprezentat  pe  Înalt  Preasfințitul  Arhiepiscop  Nathaniel  la
întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la București.
Un  an  mai  târziu,  I.P.S.  Nathaniel  și  delegația  Episcopiei
noastre  a  purtat  un  dialog   de  reconciliere  cu  reprezentanții
Patriarhiei Române de la București. După cum se știe, încă în
1947  Episcopia  Română  din  America  s-a  desprins  din
Patriarhia  Română,  respingând  un  guvern  ateist.  Între
Episcopia veche, a noastră,  și arhiepiscopia înfiinţată în 1951
aparținătoare  Patriarhiei  române,  s-a  inițiat  un  dialog  de
reconciliere încă din 1992 la care am participat intens. Azi cele
două eparhii,  deși  nu au ajuns  la  o  unificare  administrativă,
întrețin relații fraternale, slujind împreună și având comuniune
euharistică.  Între  Biserica  Ortodoxă  Română  –  BOR – și
Episcopia Ortodoxă Română din America – ROEA – azi au loc
schimburi la nivel ierarhic.
-A.S.:  Sunteți  absolvent al  reputatei  Facultăți  de Teologie
Ortodoxă din Sibiu. Ce ați găsit cu cale să inițiați în această
calitate?
R.G.: Până în 1989, apele relațiilor țării noastre comuniste cu
America  erau  înghețate.  Am  înființat  Asociația  “Andrei
Șaguna”, consacrată preoților din America absolvenți la Sibiu
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și  activată  în  1990.  Ca  președinte  al  asociației,  (care  are
Buletinul “Alma Mater” publicat de preotul dr. Cornel Todeasa
din Bridgeport, CT), am contribuit la acel dezgheț al relațiilor
dintre România și America. Cu sprijinul neprecupeţit al fraţilor
preoţi  am  trimis  la  Facultatea  sibiană  care  ne-a  format
computere  și ajutoare financiare, colecția  Sfinților Părinți, în
limba  engleză,  precum  și  dicţionare  biblice  şi  alte  lucrări
teologice  de  valoare,  am  facilitat  vizita   din  iulie  1994  a
decanului,  Pr.  Profesor  Dr.  Mircea   Păcurariu cu  soția  lui,
doamna  profesoară  Minerva,  beneficiind  de  sponsorizarea
Asociației.  Apoi am mijlocit  venirea Înalt  Prea Sfinției  Sale,
Serafim al  Germaniei,  care a  venit  și  aici,  la  Cleveland etc.
Academicianul   Mircea  Păcurariu  a  scris  prima  dată  după
revoluţie,  în  “Telegraful  Român”,  articole  despre  istoria
adevărată a episcopiei. Deși în exil, pe vremea comunismului
era perceput ca portavoce a comunismului, după ce  la Geneva
în 1988 afirmase că nu se distruseseră în România socialistă
bisericile,  Mitropolitul  Antonie  Plămădeală  a  fost  operat  pe
cord la Clinica din Cleveland, prima în lume, la care vin prinți
și regi,  șefi de state, cei mai bogați oameni ai Planetei. Poate
nu  știți  că, la iniţiativa noastră, Poşta Română a emis unicul
timbru dedicat unei biserici din afara României, al catedralei
noastre, atunci când am avut aniversarea de 90 de ani, în 13
ianuarie 1995. Vernisajul a fost făcut în Cleveland de Ministrul
Telecomunicațiilor.  În  9  octombrie  1995  împreună  cu
Episcopul Nathaniel am făcut parte din delegația episcopiei în
România ca să sărbătorim autocefalia Patriarhiei Române. Am
fost  onorat  atunci  cu  Crucea  Patriarhală.  Cu  mitropolitul
Anania  al  Clujului,  în  1995,  la  București  am  slujit  Sfânta
liturghie, dar un an mai apoi Anania ne-a numit într-un interviu
“necanonici”. Eu i-am răspuns printr-o scrisoare în care l-am
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lăsat  să  ştie  că:  „Penița  care  mă  încântase  cu  atâtea  pagini
minunate, de data aceasta mi-a încrâncenat auzul”. Cred că el
însuşi spunea că “oamenii mici se ceartă, cei mari dezbat idei,
polemizează.”  Apoi  ne-am  iertat  cu  Anania  reciproc.  Dacă
relațiile între oameni, chiar între parohii, se ameliorează, cele
externe sunt mult mai greu de perfectat. 
-A.S.  Ca  preot,  ce  împliniri  ați  avut  în  parohia  din
Cleveland? 
R.G.: Dumnezeu mi-a dat multe bucurii ca paroh, chiar dacă
este greu, foarte greu să aduci oameni de diferite opinii politice
pe o aceeași pagină.  Generația veche pe care am păstorit-o nu
a uitat suferințele îndurate. Unii au trecut Dunărea înotând, au
fost arestați fără motive temeinice, apoi au murit neîmpăcați.
Eu am jubilat când în 1990 m-am întors în țară și am văzut că
românii  nu mai  șoșoteau ca  înainte,  ci  puteau  să-și  exprime
liber  opiniile.  De-a  dreptul  am plâns  să  constat  o  asemenea
schimbare. Abia după 10 ani transformările de adâncime care
se  petreceau  în  România  au  început  să  fie  simţite  şi  aici  în
comunitatea româno-americană. Vedeţi dvs., integrarea se face
la nivel cultural.  În acest  sens, fiind paroh la cea mai  veche
biserică ortodoxă din America (1904), avem aici un muzeu al
catedralei noastre, înființat încă din 1960. Dar autorul lui moral
este  Anișoara  Stan,  care  în  1922  a  lecturat  despre  cultura
românească în America,  scriind cartea  From Shore to Shore.
Ea a colectat costume, obiecte artizanale de valoare, pe care le-
a dăruit bisericii.  Importante au fost  și vestigiile Pavilionului
Românesc al Expoziției din 1939 de la New York. Am primit
multe colecții particulare, cu tablouri de Grigorescu, Luchian,
Paladi, Steriade etc. Ne mândrim cu friza neamului românesc
din  Sala  socială.  Sunt  donații  ale  românilor  diasporei.  Nu,
părintele  nu  acceptă  pentru  conaționalii  noștri  din  America
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termenul de “diasporă”, pentru că mulţi dintre români viețuiesc
aici  dinaintea  multor  alte   naționalități  și  nu  mai  au   nici
poziția  și  nici  sentimentul  proaspeților sosiți.  Ca să fiu bine
înțeles, aș da exemplul imigranților americani  și canadieni de
acum 100 de ani, care după două-trei generații născute aici nu
se mai socotesc nicidecum “diasporă”. Iată de ce conaționalii
noștri  de  aici,  aflați  în  aceeași  situație,  sunt  pur  şi  simplu
români-americani,  cu  dragoste  neţărmurită  pentru  ţara  de
origine şi cu mândria de a fi cetăţeni americani. 

Interviu realizat la Catedrala Sf. Maria din
Cleveland Ohio, în 21 septembrie 2013

 

                                                    
MIHAELA CĂVESCU

44



           
                   TREI INTERVIURI CU DURERI

     Interviu cu scriitorul Ion Toma Ionescu
              „Viaţa reală răvăşită de întrebări n-a ştiut  să-mi 
dea răspunsuri”

                           

           Moto: 

„Când au venit păsările pierdusem cerul, unde era să le înalţ?”
                                            Florentin Popescu
                În anul 1971, doisprezece tineri, elevi şi studenţi  au fost
ridicaţi de la domiciliul unuia şi duşi la Securitatea judeţului Argeş,
unde au fost  anchetaţi,  bătuţi,  intimidaţi.  Apoi au fost  judecaţi  cu
public în sala de spectacole a Casei Elevului şi Studentului, după ce
li s-au înscenat şi adus acuzaţii imaginare. Unii au fost exmatriculaţi
din universităţi, alţii au trăit într-o continuă stare de hăituială. Fix la
40  de  ani   de  la  aceste  evenimente,  unul  dintre  protagoniştii  de
atunci, scriitorul Ion Toma Ionescu, pe baza dosarului întocmit  de
securitate,   a  scris  o  carte   despre  cele  petrecute  –  „Dosarul
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,,Albaștrii” Fenomenul Pitesti 1971” –, care a fost lansată  pe data de
25  octombrie,  2011,  în  sala  mare  a  Bibliotecii  Judeţene  „Dinicu
Golescu”, din Piteşti.     
    Nu  ştiu  cu  ce  să  încep  şi  mereu  mi  se  răspunde:  începe  cu
începutul! Uneori cuvintele nu fac decât să-ţi dezvăluie incapacitatea
de a te exprima, aruncându-te în prăpastia dintre ele, înnod şi înnod
la cuvinte să ies la suprafaţă, să le înţeleg sensul, să le simt lumina,
aşa cum au fost în 1971, cum au fost ele  rostite prin  ,,albastru”.
Dureroasă, întrucât rostirea prin albastru a schimbat cu totul destinul
 unor  tineri,  pentru  unii  a  fost  prea  subţire,  iar  pentru  alţii  prea
plafonat... şi mai dureros este, că astăzi, din rostirea lor  în lumină 
nimeni  nu  va  învăţa  nimic,  ci  dimpotrivă  va  da  naştere  unor
comentarii colorate, pentru că  după atâţia ani de libertate nu avem  ,,
puterea să schimbăm ceea ce nu putem suporta şi de a suporta ceea
ce nu putem schimba...
           Mihaela  Căvescu:  Există  pentru  fiecare  un  timp  al
confesiunii, citirea cărţii m-a pus în cumpănă ca la spovedanie, se
spune că după spovedanie te simţi uşurat  şi  liber,  oare? Ce v-a
ţintuit mai mult, citirea dosarului, aflarea adevărului sau scrierea
cărţii ?        
 Ion  Toma  Ionescu:  Sunt  trei  partiţii  în  întrebare  şi  firesc  voi
încerca trei răspunsuri:
 Viaţa  transcrisă  în  dosar  mi  s-a  părut  străină  şi
ficţiunile inconsistente, aşezate într-un scenariu prost întocmit, erau
puse în pagini cu furca. Mă vedeam aruncat într-o căruţă deasupra
fânului pe un drum de ţară neavând nici un sprijin, gata să mă răstorn
oricând. Ceilalţi albaştri, în căruţele lor, pe drumuri diferite fiecare
cu bucata lui de cer clătinându-se deasupra capului.
  Adevărul nu l-am aflat citind dosarul. Iar viaţa reală
răvăşită de întrebări n-a ştiut să-mi dea răspunsuri, s-a închis în mine
apatică şi plină de coşmaruri ca într-o temniţă cu orizontul mic, sau
poate ca în inima unui copac.
 Cartea am descoperit-o pagină cu pagină. E o carte vie
şi am senzaţia că s-a scris singură. Ca o eliberare. Nu veţi găsi în ea
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patima, ura, nici eroi şi, vai, nici măcar numele informatorilor spre
dezamăgirea unora. Sper să găsiţi o carte.
          Mihaela  Căvescu:  Re-ancorat  în  realitatea  culturală  de
astăzi,  nu vă apucă sentimentul recuperării,  de a vă regla viaţa,
deoarece  citez: ,, La 4 ani, te grăbeşti să treacă timpul, la 62 vrei
să dai timpul înapoi? 
          Ion Toma Ionescu: Am avut sentimentul că nu voi putea duce
povestirea până la capăt, că mă voi opri, sau voi fi oprit undeva pe
drum, cum mi s-a întâmplat de atâtea ori. N-am mai avut răbdare să
aştept  alte  pagini  clarificatoare  de la  CNSAS (încă  se  mai  caută)
poate de aceea finalul poate părea uşor grăbit. 
          Mihaela Căvescu: Citez „Liviu Rebreanu a fost pentru  noi o
şcoală,, ...şi ,,şi-au găsit consacrarea doar cei care au avut puterea
să-şi  ia  zborul”.  ,,Vorbind  de  zbor,  dureroasă  trebuie  să  fie
amintirea caracatiţei, pentru că oricât de ghimpat a fost albastru
ei,  astăzi  tot  a  ieşit  la  lumină.  Consideraţi  că  v-aţi  născut  prea
devreme pentru timpurile acelea?
          Ion Toma Ionescu: Prea devreme, de ce? Nu alegem când ne
naştem.  Şi  în fond ce  eram noi?  Un grup de tineri  cu preocupări
literar-artistice, care citeam literatură bună şi scriam în litera se pare,
nu  şi  în  spiritul  vremii.  Nu  dam năvala  în  ziarele  şi  revistele  ce
publicau mai mult poezie patriotică. Probabil că nu eram singurii din
ţară care ne-am retras din cenaclurile oficiale înţesate cu informatori
şi  am continuat  să  schimbăm  opinii  să  ne  citim fără  a  bănui  că
deranjam sistemul ce-şi clarificase măsuri de autoapărare în Tezele
din iulie. Ei au aruncat cu cerneala albastră asupra noastră, cum face
caracatiţa când se simte în primejdie... Ciudat cum caracatiţa se simte
în primejdie.
           Mihaela  Căvescu:  Am  luat  din  veşnicia  celor  4o  de  ani
,,secţionarii şi secţionaţii  ,,unde cu durere în suflet, Călin Vlasie
spunea, că au învins, v-au resuscitat memoria în aşa fel să vă auto-
secţionaţi,  auto-secţionarea  în  diverse  traiectorii  nu  este  oare
orbita existenţei  noastre ca să nu ne pierdem urma?
Ion  Toma  Ionescu:  A  fost  o  vreme  când  mă  chinuiam să  şterg
urmele lăsate pe creier,  când mă chinuiam să uit.  A fost  o vreme
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când spaima mă luase în stăpânire şi vedeam şi în somn securişti ce
mă urmăreau să mă suprime. Dar cartea asta dovedeşte că sinapsele
funcţionează şi timpul nu s-a oprit. Chiar dacă o perioadă destul de
lungă m-au obligat, m-am obligat să-mi pierd urma.
               Mihaela Căvescu: ,,Pe cel care m-a iubit cel mai mult, un
ciobănesc german, l-am lăsat să plece. Să nu creadă despre mine
că  nu  am  să  înţeleg  niciodată  ce  înseamnă  libertatea,”  spune,
undeva,  un coleg.  Vă  întreb  ce  este  mai rău în  lumea asta,  să
trăieşti ca un monstru sau să mori ca un om cumsecade?
       Ion Toma Ionescu: E o întrebare grea, dar monstrul nu cred că
va ajunge vreodată la stadiul mustrărilor de conştiinţă. Nici măcar
acum nu-mi dau seama dacă am avut de-a face cu monştri. Securiştii
cei  răi,  nu  erau  inteligenţi.  Vorbesc  de  cei  pe  care  i-am întâlnit.
Despre mine dacă nu pot urî şi dacă n-am murit...
        Mihaela Căvescu:  În  căutarea sensului  durerii,  la  vremea 
respectivă, aţi dat vieţii, o valoare de întrebuinţare, astăzi aflaţi ,,în
pragul serii vieţii, sunteţi cei mai bogaţi oameni de pe pământ, deşi
viaţa va fost sărăcită”, ce lăsaţi lumii astea ca testament?
        Ion Toma Ionescu: Nu sunt un om bogat chiar dacă n-am
risipit. Am în mine suficientă durere. M-aş bucura să rămână acolo,
să n-o transmit  prin  testament nimănui. Înainte de asta am timp să
mai las nişte lucruri. Mă macină însă o întrebare dacă nu se-ntâmpla,
mai eram ce sunt?       
„Finalul care l-am ales spune totul, mă uit la soare şi încerc să fur din
strălucirea lui, focalizând imaginea: ,,lăsând în urmă, la început ca un
fum ce-mi intra în ochi, un întuneric tot mai dens, consistent, în care
înotam  fără  să  zăresc  malul,  mă  răsuceam  pe  spate,  un  timp  şi
pluteam ca într-o apă bolnavă ce nu se grăbea să mă acopere” (…)
,,eu sunt deja, am ajuns. Caut lumina cuvântului de înviere, numai că
bestialele  flori  de  cireş  mi-au  străpuns  toate  simţurile.  Ciuruite
organele au căpătat simţ olfactiv. Nu mai disting literele, s-au risipit
parc-ar fi nişte jerbe de fluturi. Şi un pian dement, tocmai acum şi-a
găsit să-şi dezintegreze sunetul clapelor în cerul îngerilor. Mă iertaţi
de neputinţă eu voi alege să tac aici.” (Ion Toma Ionescu)
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                  GEORGE CÂRSTERA

„N-am  avut  voie  sa  iau  din  viaţă  decât  frânturi  atent
supravegheate.”

                MOTTO: Ceilalţi lupi m-ar sfâşia dacă ar şti că
urletul meu e, în realitate, un plâns.
                                                                        Octavian Paler
 
  Tragedia comunismului în România  e compusă din zeci de
mii  de  tragedii  individuale;  puterea   comunistă  vroia
omogenizarea  populaţiei,  pierderea  singularităţii  şi  identităţii
individului.  Aud  tot  timpul:  era  mai  bine  pe  vremea  lui
Ceauşescu, aveam de lucru, etc.; trebuie să  poziţionăm lucid
trecutul aşa cum a fost, pentru că  noi, cei mai tineri, vom  avea
un argument  pentru  viitor,  învăţând  din  experienţele  acestor
oameni, oameni rupţi de tradiţiile lor, de autonomia lor şi de
credinţă, strămutaţi, oameni colectivizaţi, oameni cărora li s-au
furat  visele  şi  tinereţea.  În  1971  eram  un  copil,  mai  multe
întâmplări  din acea vreme mi-au umbrit  copilăria.  Tatăl  meu
îmi spunea: ticăloşii vor să ne fure tricolorul, ne-au schimbat
istoria,  ne-au  luat  hrana  de  la  gura  copiilor,  apoi  se  întreba
retoric: vor să ne fure şi credinţa? Am întrebat: nu înţeleg, ce se
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petrece?!  Tata  mi-a  răspuns:  Ţine  minte,  tricolor  înseamnă:
sângele  strămoşilor, grânele ţării şi credinţa oamenilor, să nu
uiţi asta niciodată! Mai târziu mi-am dat seama că tatăl meu
îmi vorbea despre ilegimitatea unui regim...

George Cârstea este unul din tinerii anului 1971,
un om care a fost hăituit de vechiul regim... Pe George Cârstea,
omul  de  ieri  şi  de  astăzi,  l-am descoperit  în  paginile  cărţii
„Dosarul ,,Albaştrii” Fenomenul Piteşti 1971”, aşa cum a scris
autorul,  Ion Toma Ionescu: „Cred că  dintre  noi  toţi,  Gicu a
pătimit cel mai mult''.
                 Mihaela Căvescu: Osho spunea: „O floare e slabă,
o piatră  e  puternică...  Vrei  să fii  o  floare sau o piatră  ?”
Vreau  să vorbim despre verbul  ,,a fi” deoarece în încercarea
de a vă studia profilul m-am izbit de un personaj opac, adică
dumneavoastră; am simţit  instinctiv,   că vreţi  să rămâneţi
acolo  în  negura  uitării,  ce  a  însemnat  şi  înseamnă  „eu
sunt”?              
 George Cârstea: În cartea scrisă de Ion Toma Ionescu sunt un
personaj albastru, conturat în alb-murdar, aproape opac, cum a
dorit  autorul.  Probabil  aşa m-a văzut  el  acum 40 de ani.  În
realitate  sunt  un  personaj  alb-murdar,  ca  marea  majoritate,
conturat în albastru cum a dorit autorul după 40 de ani.   
 Mihaela  Căvescu: Aţi  fost  dat  afară din  şcoală  citez:
„retras la cerere”, după care au urmat lungi, „retrageri pe
cinste” din diverse locuri muncă, aşa-zise retrageri, retrageri
urmate  de  strigătul  neputinţei,  au  vrut  într-un final  să  vă
lepede de credinţă, cine a avut credinţă s-a salvat. În toată
perioada asta, în ce relaţie aţi fost cu Dumnezeu? Iertaţi-mă
pentru  această  întrebare,  dar  fiecare  avem  o  poveste  cu
Dumnezeu…
George Cârstea: Relaţia fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu nu
este o poveste. Ea ţine de o anumită intimitate, despre care nu
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cred că cineva trebuie să vorbească, să scrie, să filmeze sau să
facă spectacole. Este o relaţie mută şi dacă uneori pe faţa ta
apare un zâmbet înseamnă că ea există.  
  Mihaela Căvescu: Cioran spunea: „La judecata de apoi se
vor cântări numai lacrimile”. Lucraţi la Vinalcool ... „Bâlă,
miliţianul,  venise  să-şi  ia  raţia  gratuită”,  v-a  văzut,  a
consemnat şi a urmat concentrarea militară, concentraţi erau
doar  cei  certaţi  cu  legea.  V-au  luat  până  şi  lacrimile;
suferinţa asta uscată se poate cântări?
George Cârstea: Este o întrebare grea, deoarece au fost situaţii
când am lăcrimat citind o poezie.  În faţa lor nu am lăcrimat
niciodată. Ar fi trebuit, apoi, să mă sinucid şi n-am vrut să o
fac, chiar dacă am avut această ocazie. Am plâns, în schimb,
singur, „cu faţa la perete”, pentru Richi, câinele meu, care mi-a
arătat ce înseamnă să-l iubeşti pe cel care te iubeşte…
 Mihaela Căvescu: Procesul albaştrilor v-a umbrit  viaţa şi
nu vreau să vă deschid rănile,  CNSAS pare medicamentul
miraculos,  vă  întreb  de  efectele  secundare  ale
„medicamentului  CNSAS”  asupra  dumneavoastră,  al
celorlalţi,  deoarece  sunt  convinsă că  ei  „securiştii”  trăiesc
bine  şi  acum,  legile  au  lacune  şi  cine  să-i  tragă  la
răspundere, conştiinţa? Ei n-au conştiinţă? Cum vă gândiţi
la  ei  ca oameni în etate  acum, a făcut vreunul pasul  spre
reconciliere, puteţi „intra în mintea” de pe urmă a lor?
 George Cârstea:  După 1989 nu l-am văzut  decât  pe fostul
ofiţer de securitate care răspundea de secţia „Cultură şi artă”,
Paraschiv, care a spus că nu mă cunoaşte, iar eu nu am insistat,
pentru că întâlnirea cu această specie de individ  mi-a produs
greaţă.  Dacă  s-ar  mai  fi  putut  schimba  ceva  în  viaţa  mea,
probabil că le ceream socoteală la fiecare în parte, dar aşa nu-
mi rămâne decât bucuria de a mă întâlni, din când în când, cu
prietenul meu Relu Oprescu, „securistul cel bun”, cum spune
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Ion Toma Ionescu în cartea sa, şi să depănăm amintiri despre
prietenii  cei  vechi,  despre  cărţi,  despre  familie  şi  despre
valoarea leului pe piaţa bancară. 
Aş vrea să închei altfel acest interviu, ca aceste vieţi surogate,
plămădite  pe  suportul  „idealurilor  comuniste”,   să  nu  se  fi
cheltuit  în  zadar,  dar  realitatea  şi  imaginea  sterilă  a  zilei
cotidiene în care trăim, îmi pune aceeaşi întrebare, altfel cum?
O întrebare condamnată la... speranţă, cum au fost condamnaţi
aceşti tineri, o întrebare  fără suflet, din care mă retrag, lăsând
răspunsul  interlocutorului  meu, George Cârstea.
„N-am  avut  voie  să  iau  din  viaţă  decât  frânturi  atent
supravegheate după nişte reguli numai de Ei stabilite, care într-
un fel  sau altul  se aplică  într-o formă democratică  şi  astăzi.
Mulţi ani, cineva din umbră a avut grijă să nu fiu implicat în
activităţi care să mă scoată în evidenţă sau să frecventez locuri
în  care  m-aş  fi  putut  manifesta  periculos  pentru  siguranţa
naţională. 

Preocuparea  mea  principală  era  să  inventez  cât  mai
subtile metode să scap nesupravegheat şi să-mi protejez astfel
cei câţiva prieteni pe care îi aveam.

Puteam astfel săruta o femeie, fără ca Ei să-i ia amprenta
albastră  de pe buze.  În  rest,  o viaţă  fără  speranţe,  o  ţară  cu
plaiuri mioritice, în care m-am născut şi eternul regret că aici o
să mor.

Am 59 de ani şi câţiva prieteni pe care îi respect.
Pe cel care m-a iubit cel mai mult, un ciobănesc german,

l-am lăsat  să  plece.  Să nu creadă  despre  mine  că nu am să
înţeleg niciodată ce înseamnă libertatea.”
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                               AUREL SIBICEANU

 „Făpturile lor au 

    

Motto: ,,Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi
din nou, nodul rămâne”  
                                                                Octavian Paler 

După 40 de ani- Celălalt dosar al Albaştilor  „Sursa”Aurel
Sibiceanu... aşa  îşi începe autorul Ion Toma Ionescu,  unul din
capitolele cărţii: „Dosarul Albaştri - Fenomenul Piteşti 1971”.
Cu  permisiunea,  poetului  Aurel  Sibiceanu,  una  dintre  sursele
scriitorului încerc să înţeleg  de ce acest sentiment unic,  fără
uzură,  Prietenie,  de  fapt  o  prietenie  literară,  era  extrem  de
periculoasă şi de ce noi cei mai tineri ne-am pierdut identitatea,
deoarece drama lor este şi drama noastră, este de fapt iniţierea,
formarea,  este  făgăduinţa  că  tinereţea  lor  nu  s-a  cheltuit  în
zadar. 

Mihaela Căvescu: Citez: „Suntem un grup de tineri (ăştia
suntem noi),  care în loc să ne vedem de treabă am început să
jucăm un joc periculos.  Ion Toma Ionescu”. La îndrumarea
dumneavoastră,  scriitorul  Ion Toma Ionescu  şi-a descoperit
dosarul   la  CNSAS,  Consiliul  Naţional  Pentru  Studierea
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Arhivelor Securităţii, în urma şi pe baza căruia a scris această
carte, vă amintiţi cum l-aţi cunoscut?

Aurel Sibiceanu: Pe Ion Toma Ionescu l-am cunoscut prin
1975, ori ’76... Greu de precizat, cum greu îmi este să fixez în
timp şi momentul când poetul Ion Cincă  mi-a oferit mai multe
date despre el şi păţania „Albaştrilor”, despre care se încearcă o
reconstituire acum, în cartea de faţă. Ştiu doar că, într-o zi, poetul
Ion  Cincă,  care  mi-a  fost  profesor  la  şcoală  şi  mentor  literar,
după ce  m-a  văzut  vorbind cu  Ion  Toma Ionescu,  căruia  noi,
prietenii, îi zicem ITI, de la iniţialele numelui şi prenumelor, cu
prilejul şedinţelor cenaclului „Liviu Rebreanu”, m-a chemat la el
acasă,  să-mi  spună,  îl  citez,  „ceva  important”.  Am  mers  la
profesor, m-a îmbiat cu o ceaşcă de cafea,  a fumat mai  multe
ţigări, una după alta, mohorât, uitând de cafeaua lui, după care
mi-a spus următoarele lucruri, pe care încerc să le redau cât mai
exact:  „Aurele,  sunt  foarte  mâhnit.  Trebuie  să-ţi  spun  ceva
important  şi  foarte  delicat… Dar  cel  mai  greu  îmi  va  fi  să-ţi
sugerez ce atitudine să adopţi faţă de situaţia nouă în care vei fi
pus, după cele ce ţi le voi spune... Ei bine, te-am văzut stând de
vorbă, în repetate rânduri, cu Ion Toma Ionescu... Află că el şi
alţi tineri, de seama lui sau mai mici, au fost  protagoniştii unor
întâmplări cu urmări nefericite...” 

După alte multe  minute de tăcere,  Profesorul mi-a povestit
despre ceea ce Dumneavoastră, dragi cititori, aflaţi din paginile
acestei cărţi – „Cazul Albaştrii”. Altă pauză, alte ţigări fumate de
profesor cu obidă, acelaşi aer mohorât pe faţa lui… După care
îmi spune: „Cum vezi, Aurele, ceea ce părea revolut este tot mai
actual. Politrucii se tem de oamenii spiritului şi instrumentele lor
veghează să nu le fie încurcate ploile. Eu am trăit ani grei, ca şi
tine provin dintr-o familie care a simţit din plin teroarea istoriei.
Tu eşti tânăr, puţin trecut de 20 de ani. Tomiţă sunt sigur că este
încă urmărit. Eşti pe cale să te împrieteneşti cu el, ori chiar te-ai
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împrietenit. Vremurile devin periculoase, pe zi ce trece... Eu am
o mare  responsabilitate  faţă  de  tine.  Te-am luat  să  te  formez
pentru literatură şi viaţă. A-ţi spune să rupi relaţiile cu Tomiţă,
pentru a nu avea şi tu de tras belele,  mă descalifică în ochii tăi;
adesea ţi-am spus că trebuie să fii curajos în viaţă şi să fii de
partea adevărului. Acum, că ai înţeles ce îmi era greu să-ţi spun,
după cum te-am „crescut” şi te cunosc, cred că ştiu şi ceea vei
face – vei rămâne prieten cu Tomiţă!

Singurul lucru care vă rămâne de făcut este să aveţi grijă cu
cine vorbiţi, să fiţi cu luare aminte la cei care vă sunt în preajmă
– pentru ăştia – comunişti, n.m. – veţi fi duşmanul de clasă!” Am
înţeles ce voia să-mi spună Profesorul, precum şi de ce îi era aşa
de greu să-şi găsească cele mai potrivite cuvinte... 

Mihaela  Căvescu:  În  pofida  avertizărilor  aţi  continuat
prietenia, la vremea aceea, cu tânărul  Ion Toma  Ionescu şi
bineînţeles cu ceilalţi tineri din grupul lor, o prietenie unică  de
mai  bine  de  40  de  ani,  cum   a  supravieţuit  o  astfel  de
prietenie ?

Aurel Sibiceanu: Am continuat să discut cu ITI, ori de câte
ori  aveam prilejul – mai  mereu la  şedinţele  cenaclului.  Nu-mi
amintesc să-i fi spus, înainte de 1989, că ştiu de păţania lui şi a
celorlalţi prieteni ai lui, pe care îi cunoşteam – pe unii mai bine,
pe alţii mai puţin... Dialogurile noastre erau strict pe teme literare
şi doar arareori am discutat despre viaţa şi familiile noastre. Cu
toate astea, între noi plutea o empatie discretă, aveam senzaţia că
subconştientul unuia vorbeşte cu al celuilalt.  Despre situaţia din
cenaclu, din ceea ce se petrecea în literatura acelor ani, se pare că
am discutat de vreo câteva ori. Cine a deschis discuţia pe tema
amintită mai sus nu mai ştiu, ştiu doar că amândoi eram de acord
că  viaţa cenaclului piteştean se dogmatizează politic, precum şi
că emulaţia, libertatea sprinţară,  existente la un moment dat în
rândul aspiranţilor la gloria literelor, au dispărut.
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        Prin anul 1980, bunul prieten Gicu Cârstea, nu mai ştiu
cu care prilej,  mi-a povestit  deschis şi ceva mai amplu despre
cum s-a trezit, în prima juneţe, protagonist al unor întâmplări cu
caracter politic, în mijlocul „albaştrilor”, adică... La un moment
dat, să fi fost spre finele lui 1980, în cenaclul literar au apărut
Vasile Iordache, Nae Radu şi foarte rar Lucică Băjenaru... M-au
simţit ca fiind „de-al lor” şi mi-au acordat şi ceva atenţie. Am
vorbit cu ei în repetate rânduri; erau oameni admirabili, cu toate
că sufletele lor păreau ferecate...  Prin 1981 l-am cunoscut mai
bine pe Călin  Vlasie,  şi  el  protagonist  al  „Grupării  Albaştrii”.
Ne-am întâlnit în librăria „Nicolae Bălcescu”, care funcţiona pe
terasa  din  capătul  magazinelor  „Fortuna”,  înspre  Casa
Sindicatelor.   Vreun  ceas  am  discutat  despre  cărţi  şi  despre
reducerea posibilităţilor de a mai publica fără a face rabat politic,
adică  fără  a  scrie  poezie  de  serviciu,  patriotică  şi  îndeosebi
encomiastică. Acolo am stabilit să ne vedem la ştrandul de vară,
al „Bazinului Olimpic”, ceea ce s-a şi petrecut. Spre surprinderea
mea,  Călin  parcă  a  simţit  nevoia  să  povestească  despre  verile
copilăriei  lui,  petrecute  la  „Făgeţel”,  un  frumos  sat  argeşean,
destul de aproape de satul meu, despre anii lui de liceu, dar mai
ales  despre  întâlnirea  „Albaştrilor”  cu  Securitatea,  precum  şi
despre  acea  judecată  publică,  despre  oprobriul  la  care  au  fost
supuşi nişte tineri imberbi...  Am gândit de multe ori la cele ce
mi-a povestit Călin. Mi se părea de neimaginat cum nişte oameni
în  toată  firea,  cum păreau   a  fi  securiştii,   se  transformau  în
sperietori de adolescenţi. Mă întrebam, mai ales, cum privesc ei
bancnotele primite în ziua de salariu – soldă la ei  –  când  ştiau
că munca lor nu este decât o jalnică  aflare în treabă, o neserioasă
mimare a luptei cu vajnici conspiratori.

Mihaela Căvescu: Întreţineaţi numai dialoguri literare, la
un moment dat aţi spus  ,,M-au simţit ca fiind „de-al lor” şi mi-
au acordat ceva atenţie,  nu a mai durat mult şi aţi  intrat în

56



atenţia Securităţii, au trecut 22 de ani de la Revoluţie şi încă
mai simţiţi umbra securităţii, greşesc? 

Aurel  Sibiceanu:  Peste  puţin  timp,  cum-necum,  aveam să
intru şi eu în atenţia Securităţi  şi mi-am dat seama că, de fapt,
ceea ce făceau  securiştii,   era o treabă foarte serioasă. Pentru
regimul politic de atunci, ideile unora, diferite de cele oficiale,
erau  chiar  mai  periculoase  decât  dacă  ai  fi  luptat  cu  arma  în
mână, împotriva lor. Dacă pe un om îl omori uşor, nu la fel se
petrec  lucrurile  cu  ideile.  Repetate,  împrăştiate,  ele  îşi  găsesc
adepţi.  În  romanul  său  magistral,  „Cel  mai  iubit  dintre
pământeni”,  Marin  Predă  subliniază  acest  lucru.  În  mai  multe
rânduri, Victor Petrini, personajul central, un fel de  álter égo al
deţinutului  politic  generic,  era  abordat  de  un  gardian,  care-l
supunea unui regim de teroare, de parcă i-ar fi purtat lui Petrini o
ranchiună  personală,  în  mina  de  plumb,  unde  muncea  silnic.
Acesta  îi  zicea  lui  Petrini,  sacadat,  apăsându-l  violent,  cu
arătătorul, pe tâmplă: „Aici am să te lovesc, într-o bună zi, aici
am să te lovesc...” Altfel spus, bruta descoperise locul unde se
nasc ideile şi era conştientă că acestea sunt diferite de ale lui şi,
deci, sunt periculoase.         

Mihaela Căvescu: Aş spune că nu întâmplător l-aţi amintit
pe Victor Petrini, de curând am văzut ecranizarea „Celui mai
iubit  dintre  pământeni”,  mi-a  rămas  în  minte  imaginea  lui
Petrini,  strângând  în  mâini  gratiile  şi   rugându-se:  „Înger,
îngeraşul meu / ce mi te-a dat Dumnezeu...” Oamenii care nu
şi-au  pierdut  credinţa  în  timpul  reeducării   s-au  salvat.  Ce
înseamna  Reeducare,   mai  precis,   reeducarea  în  spiritul
comunismului?

Aurel Sibiceanu: În anul 1971, anul mascaradei ordinare, în
urma  cărei  au  fost  distruse  destinele  unor  tineri,  unii  chiar
adolescenţi  ori  proaspăt ieşiţi  din adolescenţă,  „reeducarea” de
tip  „Fenomenul  Piteşti”,  nu  mai  era.  Se  cade  să  prezentăm
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succint ce a însemnat acest fenomen, pentru ştiinţa generaţiilor
noi şi viitoare. Reeducarea avea mai multe niveluri. Primul, era
tortura şi umilirea fizică, altul era legat de valorile morale, etice
şi religioase – „reeducaţii” erau puşi să întineze cu urină şi fecale
biblia, crucea, cărţi de filozofie, etc. După această sarabandă de
nemernicii, „reeducaţii” trebuiau să nege şi renege, într-un cadru
de pretinsă solemnitate,  tot ceea ce crezuseră până atunci că sunt
valori  sociale,  politice,  religioase,  familie  –  şi  să-şi  declare
credinţa  în  superioritatea  comunismului,  precum  şi  că  este
necesară  reeducarea  în  spiritul  său.  Trebuiau  să-i  denunţe  pe
apropiaţii  lor,  să  declare  orice  eveniment,  chiar  dacă  nu  era
semnificativ,  ori,  dacă nu aveau nimic de spus,  erau forţaţi  să
inventeze. La finalul „reeducării”  trebuiau să-şi exprime dorinţa
de a participa la „reeducarea” altor colegi, deţinuţi ca şi ei. 

Mihaela Căvescu: ,,Nimeni nu poate trăi fără prieteni,
chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii” spunea Aristotel,
anii  ce  au  urmat   după  1971,  deşi  nu  aţi   făcut  parte  din
gruparea albaştrilor, au fost anii prieteniei, ani  care au mers
în  paralel  cu  anii  consolidării  dictaturii  şi  cultului
personalităţii  lui  Ceauşescu, anii  ,,reeducării”,  ani  grei,
povestiţi-mi vă rog... 

           Aurel Sibiceranu:După discursul lui Ceauşescu, din
balconul Comitetului Central, cu prilejul invadării  Cehoslovaciei
de către ruşi, în august 1968, aproape toată lumea credea că avem
de-a face cu un lider cu o altă mentalitate, că trecutul stalinist şi
dejist este cu totul revolut. Mulţi intelectuali  au căzut în plasa
acelui moment! Goma, Breban, Ţuţea, sunt doar câţiva dintre cei
înşelaţi de cel care, de fapt, era în starea lui incipientă de viitor
dictator. Eroare! Peste doar trei ani, în 1971, la Mangalia, într-un
cadru  estival,  după  o  vizită  în  China,  Ceauşescu  îşi  face
cunoscute vestitele lui teze, „Tezele din Iulie”. Ceea ce se voia a
fi o nouă şi radicală reorientare, dată culturii şi artelor, nu era de
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fapt decât un nomenclator cu măsuri care trebuiau luate pentru
restrângerea  libertăţii  actului  de creaţie.  Securitatea,  la  cererea
Partidului, a lui Ceauşescu, de fapt, îşi găseşte iarăşi de lucru. 

Sunt  recrutaţi  elevi  din clasele  şcolilor  generale,  din licee,
studenţi ai tuturor facultăţilor. Sunt depistate întrunirile private
ale  elevilor  şi  studenţilor,  precum  şi  ale  tinerilor  muncitori,
neprinşi  în  organizaţiile  de  partid  ori  UTC.   Aceştia  sunt
intimidaţi,  li  se  aplică  şi  oarece  corecţii  fizice,  sunt  supuşi
oprobriului  public,  după  modelul  prezentat  în  cartea  de  faţă.
Urmarea? Elevii  sunt lăsaţi  să-şi termine şcolile  generale,  unii
liceeni,  consideraţi  mai  periculoşi,  sunt  transferaţi  din licee  în
şcoli profesionale, apoi sunt  „deversaţi” în fabrici  şi uzine, în
mediile  muncitoreşti,  pentru  a  fi  supravegheaţi  şi  „reeducaţi”!
Studenţii sunt exmatriculaţi din facultăţi şi au aceeaşi soartă cu a
elevilor. Unii studenţi sunt re-înscrişi în facultăţi, după ce li se
smulg angajamente de colaborare cu Securitatea.  Alţii, cu ceva
noroc, dau de câte un ins cumsecade şi cu putere de decizie şi
sunt reprimiţi în facultăţi, fără a fi nevoiţi să facă vreo servitute
dezonorantă.

Mihaela Căvescu: Se spune că fiecare  moment al  zilelor
noastre are propria valoare,  că dimineţile ne aduc Speranţa,
după  amiezile  Credinţa,  serile  Iubirea,  iar  nopţile  odihna...
Dar, Iertările?   

   Aurel Sibiceanu: Ce a însemnat viaţa tinerilor din această
carte, care şi-au identificat zorii vieţii cu albastrul cerului, după
ziua aceea, în care au fost arătaţi cu degetul, apostrofaţi cu vorba
şi  umiliţi  public?   Cum au  purtat  ei  povara  acelor  momente,
vreme de 40 de ani? Ca unul care îi cunoaşte pe mulţi dintre ei,
pot spune că tinerii de atunci au îmbătrânit brusc, că făpturile lor
au devenit efigia şoaptei şi singurătăţii, că bucuriile simple, ale
vieţii, au fost mereu însoţite de umbra trecutului şi de un nod de
lacrimi reprimate cu greu...  
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Securiştii,  cei  care  mai  trăiesc,  implicaţi  în  viaţa  acestor
tineri, acum, după 21 de ani de libertate a gândului şi a faptei,
vor fi fiind conştienţi că au fost instrumentele  care au mutilat,
pentru tot restul vieţii, sufletele şi destinul unor tineri, abia ieşiţi
din  adolescenţă?   De  bună-seamă   că  nu...  Dacă  ar  fi  avut
sufletele  apăsate  fie  şi  de o umbră  de vinovăţie,  l-ar  fi  căutat
măcar  pe unul dintre  foştii  tineri  şi  i-ar  fi  cerut  iertare… Ori,
poate ştiindu-se pe ei nemiloşi, incapabili să ierte, vor fi gândind
că aşa este toată lumea... 

Nu-i aşa,  aceşti  oameni,  „albaştrii”  chinuiţi,  acum aflaţi  în
pragul serii vieţii lor, sunt cei mai bogaţi oameni de pe pământ,
deşi viaţa le-a fost sărăcită! Spun  acest lucru cu gândul la Maica
Tereza, un om exemplar, care considera iertarea cel mai valoros
dar pe care îl poţi oferi cuiva...”

 

60



CIPRIAN - IULIAN ŞOPTICĂ

Rolul magicului într-o logică a conceptelor-imagine

    Lucian  Blaga
susţine  că  eforturile
explicative  întru
înţelegerea  modului  de
gândire  al  primitivilor,
care  ar  fi  oarecum  total
inteligibil pentru noi, este
prea  simplu  formulat.  Şi
aceasta,  întrucât  un
intelect cu alte funcţii decât ale intelectului logic al omului de
cultură modern,  nu poate deveni  inteligibil  în sensul  deplin al
cuvântului. Lumea spirituală a primitivului necomparându-se cu
cu a noastră,  în sinea ei,  e în realitate la fel de logică ca şi a
noastră.  Ea nu diferă de a noastră printr-o logică aparte, ci prin
concepte-imagini, care sunt pentru noi străine. 

Teoria lui Blaga e că această lege a „coincidenţei termenilor
corelativi”31, ar depăşi logica sau ar fi în contradicţie cu ea, altfel
spus,  dacă  identitatea  („partea”  şi  „întregul”,  „substanţă”  şi
„accidentul”  etc)  ar  fi  eliminată.  După filosoful  din  Lancrăm,
aceşti  termeni  coincid  cu  un  al  treilea  termen,  care  joacă  în
mentalul  primitiv  un  rol  dominant.  Acest  al  treilea  termen  se
referă la un ce de natură magică. 

În  acest  mod,  în  mentalitatea  primitivului  „partea”  nu  e
„întregul” în sens simbolic, cum observă Bruhl sau Cassirer, ci în
sens real. Numai că în sens real nu pe planul fenomenalităţii, ci

31 Lucian Blaga, Eonul dogmatic, p. 132. 
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pe cel al esenţelor. Primitivul crede, aşadar, în vederea postulării
celui  de-al  treilea  termen  de  factură  magică  între  termeni
corelativi,  în „unităţi”  şi  „identităţi”  magice de lucruri,  într-un
„determinism magic”32 între lucruri şi tot aşa în „puteri magice”33

în  lucruri.  Astfel,  conceptul  dominant  al  lumii  sprituale  a
primitivului este magicul. 

Pentru primitiv există o lume în afara unităţii fenomenale ale
lucrurilor,  dar  şi  unităţi  magice  ale  lucrurilor.  Determinismul
magic fiind posibil fără de o continuitate în spaţiu şi timp, dintre
cauză  şi  efect,  între  acestea  nu  trebuie  să  fie  o  legătură
numaidecît fizică. Efectul unei cauze, după gândirea primitivului,
nu ţine cont de spaţiu şi timp. Fenomenele sunt stăpânite în mod
deosebit  de  către  un  determinism  magic.  Pe  lângă  acest
determinism,  primitivul  mai  crede  şi  în  puteri  magice  între
lucruri, care la rândul lor sunt dincolo de spaţiu şi timp. Pe lângă
aceste  categorii  intelectuale  ale  primitivilor:  unităţile  magice
între  lucruri,  determinismul  magic  prin analogie;  conceptul  de
putere magică; în gândirea primitivului domină şi gânduri despre
spirite,  demoni,  adică  o  viziune  animistă  despre  lume,  dar  nu
aceasta  este  totuşi  esenţial.  Aceste  elemente  particulare  ale
gândirii  primitive  nu  sunt  deloc  funcţiuni  logice,  ci  simple
caracteristici  particulare  cu  care  operează  logica  primitivului.
Ontologia  primitivului  este  aşadar,  prin  magic,  non-
experimentală,  el  are  „realităţi”  care  sunt  dincolo  de  lumea
simţurilor. Pentru el, dacă o vrajă nu-şi îndeplineşte rolul, nu este
de vină magicul în sine, ci tehnica vrajei. 

Aşadar, deosebirea dintre gândirea primitivă şi cea ştiinţifică
nu constă în logică, ci în accentul pe care gândirea ştiinţifică îl
pune  pe  experienţa  şi  pe  tehnica  experienţei,  ca  instanţă  de
control  a  cunoaşterii.  Multe  dintre  categoriile  şi  conceptele

32 Ibidem, p. 134.
33 Ibidem, p.135.
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noastre sunt pentru mentalitatea primitivului  fără obiect.  Chiar
dacă împarte lumea după alte categorii,  el judecă prin aceleaşi
legi  logice  ca  şi  noi.  În  concluzie,  mintea  primitivului  se
deosebeşte de mintea civilizatului prin elemente fundamentale de
conţinut,  dar  nu  prin  funcţiunile  logice.  Aşadar,  o  gândire
particulară primitivă, prelogică nu există, iar o raportare logică la
gândirea dogmatică se exclude.

Totuşi, o legătură între dogmă şi ideile magice putem stabili:
primitivul  îşi  realizează  ideile  magice  pe  un  plan  imaginar-
fantastic,  într-un mod  cum omul  modern,  civilizat,  nu  o  face.
Gândurile  magice sunt  pentru  primitiv  elemente  primare  de
înţelegere, orice idee magică are pentru el un sens aparte trăit de
el.  Aceste idei magice au astfel,  doar pentru omul civilizat  un
sens  paradoxal,  însă,  nu  şi  pentru  primitiv.  Ideile  magice şi
conceptele  nemagice sunt  incomensurabile.  O  încercare  de
transpunere  a  ideilor  magice  în  concepte  nemagice  va  rezulta
desigur, în formule antinomice. 

Un gând magic nu poate fi tradus pe un plan prea îngust de
concepte  abstracte  ale  intelectului  omului  civilizat.  Pentru
primitiv,  ideile  magice  n-au  un  caracter  antinomic.  Elemente
magice găsim şi în multe paradoxuri ale gânditorilor mistici din
toate  timpurile.  Ex:  teza  despre  „uniunea  mistică”34 a
credinciosului  cu  persoana  hristică,  ca  şi  element  magic,  sau
despre transformarea spiritului omenesc în spirit divin  printr-un
fel de contagiune mistică, la misticismul islamic. 

Referindu-se la sensul experienţei  magice la Lucian Blaga,
Virgil Ciomoş, într-un studiu despre valoarea magicului în istoria
omenirii, susţine că „valoarea unui mit nu se poate întemeia prin
ceea ce se arată. Trebuie să existe o experienţă spirituală care să
ne  pună  în  legătură  directul  cu  misterul,  sau  mai  precis  cu
cripticul său, pentru că numai în acest sens vom putea deosebi un

34Ibidem, p.138. 
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mit adevărat de o simplă construcţie de simboluri  fără sens”35.
Acest  act  nemijlocit  de  transcendere  este  pentru  Blaga
experienţa  magică:  „în  ideea  magicului  prinde  consistenţă  ca
într-un apendice lucid al său, însuşi misterul ca atare”36. Virgil
Ciomoş susţine că la baza întregii  filosofii  blagiene stă un act
nemijlocit de esenţă magică, act ce transcende barierele simplei
expresivităţi a mitului şi care, prin însăşi esenţa sa, menţine viu
contactul  efectiv  al  omului  cu misterul:  „ideea  magicului  este
chemată  să  fixeze  orizontul  misterului  şi  să  ţină  treaz  însuşi
apetitul  nostru de mister”37.  Rolul conferit  magicului  în istoria
spiritului este unul primordial şi determinat. Blaga ne oferă chiar
o scurtă trecere în revistă a „ideii magice”, idee ce se perpetuează
după părerea filosofului până în prezent, sub forma deformată a
antroposofiei sau a metapsihiismului. 

Există în filosofia lui Blaga două experienţe fundamentale ale
spiritului  uman:  una  magică  şi  una  mitică.  Experienţa  magică
reprezintă factorul prim, nemijlocit, care determină toate celelate
manifestări  spirituale.  Magicul  reprezintă,  în  fond,  chiar
substanţa  acestor  manifestări,  sau  cum  afirmă  Blaga  „sarea
oricărei  culturi”38.  Miticul,  dimpotrivă,  este  factorul  derivat,
mijlocit, ce are valoare numai în măsura în care  prelucrează în
intuiţii, abstracţii  sau  imagini,  substanţa magică primară.  Am
putea  spune  că  în  cazul  lui  Blaga  avem  de-a  face  cu  un
determinism  „de  jos",  care  porneşte  de  la  faptul  trăit cu
experienţa magică, pentru a urca apoi la expresiile sale derivate,
mitice şi, apoi la experienţele culturale. 

35 Virgil Ciomoş, „De la magie la experienţă”, în  Lucian
Blaga-Cunoaştere  şi  creaţie,  Editura  Cartea  românească,
Bucureşti, 1987, p. 443.
36 Lucian Blaga, Despre gândirea magică, Editura Fundaţia
regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1941, p. 9
37 Ibidem, p. 47.
38 Ibidem.

64



Această viziune asupra omului şi culturii sale, Virgil Ciomoş
este de părere că seamănă izbitor de bine cu dialectica apolinic-
dionisiac din  filosofia  lui  Nietzsche.  Experienţa  magică de
contact şi trăirea afectivă a misterului corespund dionisiacului.
Cealaltă experienţă, mediată de imagistic, ca  experienţă mitică,
corespunde  în  schimb  apolinicului.  De  pildă,  pentru  a  salva
civilizaţia  occidentală  confruntată  cu  un  spirit  vlăguit,  în
Naşterea  tragediei,  Nietzsche  susţine  că  trebuie  a se  impune
„trezirea treptată a spiritului dionisiac în lumea actuală”39. 

Dionisiacul  este  pentru  Nietzsche,  ca  şi  magicul  pentru
Blaga,  elementul  originar  al  întregii  culturi.  Observăm  cum
calitatea  nemijlocitului  în  perspectiva  magică  diferă  de  cea
mistică.  În  mistică,  nemijlocitul  reprezintă  starea  edenică,
paradisul pierdut. El sălăşluind în centrul fiinţei este de  natură
spirituală, pur contemplativă. În magic, abordarea nemijlocitului
conduce la  activism, în sens antropocentric, creator. După cum
relatează însuşi Blaga în Despre gândirea magică: „Crezându-se
identic, în chip magic, cu fiinţa divină, o asemenea persoană se
erijează în factor modificator al pământului şi al universului”40.
Activismul  trebuie  înţeles  astfel,  ca  o  calitate  fundamentală  a
fiinţei  umane, ca fiinţă trăitoare în orizontul misterului,  având,
deci, un destin creator. Acest destin creator asumat, împlinindu-
se într-un plan cultural, ca plan specific de înţelegere al lumii. 

Virgil  Ciomoş  enumeră  următoarele  consecinţe  ale
implantării  acestei  atitudini  creatoare  a  gândirii  magice  în
Renaştere, astfel: 

-  revenirea la spiritul „păgân” al antichităţii;
-   instituirea  imanenţei  naturale,  ca  oponentă  a

transcendentalismului catolic;

39 Friederich Nietzsche, Naşterea tragediei, în De la Apollo
la Faust, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978, p. 216.
40 Lucian Blaga, Despre gândirea magică, p.38.
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-   schimbarea  autorităţii  divine  cu  a  omului,  ca  viziune
antropocentrică;

-  atitudinea fundamentală a omului în faţa universului devine
activă,  omul  începe  să  intervină  sistematic  în  natură  (Bacon,
Descartes), ceea ce a dus la naşterea experimentului şi respectiv
la matematizarea ştiinţei.

Renaşterea a condus la victoria spiritului ştiinţific laic, ştiinţa
însăşi  transformându-se  într-o  disciplină  matematică  şi
experimentală.  Trecerea  de  la  activismul  magic la  cel
experimental  transpare  în  textul  din  Experimentul  şi  spiritul
matematic. Trebuie făcute totuşi,  unele lămuriri.  Într-un studiu
despre  înrurirea  spiritului  indic  asupra  filosofiei  lui  Lucian
Blaga, profesorul ieşean Constantin Marin subliniază caraceterul
profund antinomic al gândirii metaforice, mitico-magice izvorâte
din  spiritul  acestui  străvechi  tip  de  cultură  şi  civilizaţie.
Constantin Marin susţine că distincţia pe care Blaga o face între
cunoaşterea dogmatică şi cea primitivă derivă din distincţia pe
care Cassirer o face între „prelogic” şi „magic”. În această ordine
de  idei,  Lucian  Blaga,  în  Eonul  dogmatic,  afirmă:  „Ne-am
întrebat mai sus dacă nu cumva dogma reprezintă cu structura ei
specială, care zdrobeşte principiile logice, o invazie în metafizică
a gândirii arhaice-primitive sau prelogice. Am văzut că gândire
particulară, primitivă prelogică nu există. Prin aceasta se exclude
de la sine raportarea dogmei la ea”41. 

Referindu-se la acest citat, Constantin Marin suţine că Lucian
Blaga  „încearcă să evite aici  identificarea modalităţii  prelogice
cu  cea  dogmatică,  îngrijorat  fiind  că  ambele  exclud  otrava
contradicţiei”42. Raţionamentul blagian fiind următorul: nu există

41 Lucian Blaga, Eonul dogmatic, p.141.
42 Constantin  Marin,  Înrurirea  spiritului  indic  asupra
filosofiei lui Lucian Blaga, în Lucian Blaga-Cunoaştere şi
creaţie,  Editura  Cartea  românească,  Bucureşti,  1987,  p.
125.
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o stare prelogică a gândirii, ci una magică. Gândirea magică are
unele elemente comune cu cea dogmatică, dar nu se identifică.
Dogmaticul ar fi în cazul acesta o noţiune mult mai largă decât
magicul.  De  altminteri,  Constantin  Marin  sugerează  că  vom
înţelege mai bine prezenţa unor structuri mitico-magice în creaţia
lui Blaga, dacă ne gândim, pe lângă afinitatea culturală amintită,
şi la  „dezgustul său faţă de pozitivismul steril, de simplificările
istorist înguste de tot felul, prezente în epocă”43. 

Cu alte cuvinte, aceasta ar fi, pe de-o parte, atitudinea unui
model hermeneutic contestatar spiritului neopozitivist (scientist),
iar  pe  de  alta,  atitudinea  fatalist-nihilistă  al  umanismului
raţionalist al secolului al XX-lea. În acest sens, Constantin Marin
consideră  că  „structurile  aparţinând  omenirii  originare  sunt
salutare  pentru  învigorarea  secolului  XX”44,  iar  „pierderea
sensurilor  profunde  ale  străvechilor  creaţii  culturale,  ale
miturilor, falsificarea, ca şi înţelegerea lor eronată vor transforma
cât de curând această deviere într-o vinovată rătăcire”45. 

Lucian  Blaga  consideră,  totuşi,  în  finalul  analizei  sale  a
naturii problematice a gândirii primitive, că în încercarea vreunei
analize  structurale  ale  formulelor  dogmatice  este  bine  a  se
renunţa la vreun recurs de elemente mitico-magice. Dogma, după
părerea sa, trebuie ilustrată de formule pur dogmatice, cum ar fi,
formula metafizică filonică sau cea a Trinităţii ortodoxe.

RADU CHIALDA

              Creştinismul

43 Ibidem, p. 125.
44 Ibidem, p. 125.
45 Ibidem, p. 125.
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Nimeni  nu  se
aştepta  ca  această  religie
monoteistă  de  sorginte
evreiască,  apărută  iniţial  ca
sectă  inofensivă,  să  se
răspândească  cu  o  aşa  mare
repeziciune în întreg Imperiu
Roman. Deşi, la început a fi
creştin era  o  valenţă  a
termenului  alţii,  ideile
umaniste,  de  solidaritate  şi
fraternitate  întru  Dumnezeu,
de  salvare  (mântuire)  şi  de  egalitate  între  oameni,  s-au
propagat  cu  repeziciune  într-un  imperiu  plin  de  sclavi,  de
supuşi, de săraci şi sărăciţi, de ţărani şi oameni înspăimântaţi
de  o  administraţie  de  fier.  Treptat,  această  nouă formă  de
monoteism care nu diferită cu mult  de cel al iudeilor,  ci  îl
preia şi îl continuă, dar în conflict cu acesta, a prins rădăcini
şi în cele din urmă a ajuns să fie majoritar,  astfel  încât să
transpară ca o prioritate a conducerii Imperiului Roman şi să
merite o mai mare atenţie din partea acestuia. Creştinismul
contravenea  opulenţei  politeismului  roman  şi  de  aceea  era
considerat,  pe lângă popoarele  barbare,  drept cel  mai  mare
pericol  ce  ar  contribui  la  decăderea  imperiului.  De  aceea,
romanii  i-au  persecutat,  neezitând  să  ponegrească,  să
şantajeze, să masacreze şi să umilească, oriunde şi prin orice
mijloace,  pe toţi  cei  care nu s-au dezis de religia  lui  Iisus
Hristos. 

Acţiunile  împăratului  Nero  ce  au  culminat  cu
incendierea Romei şi persecutarea creştinilor, este unul dintre
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cele mai grosolane pretexte ale genocidului creştinilor46, dar
care nu a făcut decât să întărească această credinţă, devenită
în timpul împăratului Constantin cel Mare, mai exact în urma
Edictului  de  la  Milano din  313,  religie  recunoscută  a
Imperiului  Roman47.  Dacă  monoteismul  evreilor  părea
inofensiv şi acceptat ca religie de către dominatorii romani,
Creştinismul  apărea  ca  o  religie  agresivă48,  mereu  în
expansiune, mai ales datorită aversiunii populaţiilor dominate
faţă  de  stăpânii  romani  privilegiaţi.  Nietzsche  numeşte
această agresivitate resentiment care, după cum vom observa,
dă  naştere  valorilor  –  unor  noi  valori  –  în  sensul  unei
răzbunări  imaginare  şi  compensative49,  astfel  încât  să
stabilească o nouă ordine în imperiu,  aşadar, o agresivitate
care are la bază acţiunea (mişcarea, revolta) haotică, în fapt,
însăşi  esenţa  spiritului  universal  ce  se  manifestă  prin
pulsiunile  (pasiunile)  oamenilor50,  urmând  acel  instinct  de
turmă, specific bisericilor creştine51. Apoi, pentru prima dată
între termenii relaţiei noi şi alţii se iscă un conflict în care o
religie este privită ca o ameninţare, cu toate că împotriva ei s-

46 Stephen  Weir,  Cele  mai  proaste  decizii  din  istorie,
traducere  de  Sorin  Şerb,  Litera  Internaţional,  Bucureşti,
2010, p. 35.

47 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, p. 316.
48 Este ilustrativ momentul în care creştinilor li s-a dat dreptul să facă ce
doresc cu Biblioteca din Alexandria, când, ca o gloată grosolană, incultă
şi fanatică, au hotărât să îi dea foc, făcând atunci, poate cel mai urât gest
faţă de cultura greacă, faţă de elenism în general, pierzându-se astfel o
mare parte a operelor scrise până atunci.
49 Friedrich Nietzsche, Genealogia moralei, traducere de Darie Lăzărescu,
Mediarex, Bucureşti, 1996, p. 42. 
50 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, p. 25.
51 Căci după cum bine ştim şi după cum ne parvin unele icoane care îl
înfăţişează, Iisus  este ipostaziat ca un păstor înconjurat  de o turmă sa,
sugerând faptul că noi suntem oile Sale, iar El ne are pe toţi în pază.
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a răspuns cu agresivitate, crimă, pedeapsă, ori persecuţie52, în
încercarea de a stopa fenomenul care a luat amploare. Nu este
greşit  să spunem că printre  aceşti  alţii în  Imperiul  Roman
erau consideraţi şi creştinii, adepţi ai religiei lui Iisus Hristos.

Totuşi,  o  întorsătură  radicală  în  acest  conflict
religios romano-creştin – acea naştere de valori – are loc în
urma  amintitului  Edict  de  la  Milano,  când  alţii,  creştinii
prigoniţi,  au devenii  „brusc” identificaţi  prin  termenul  noi,
recunoscându-li-se drepturile de practică religioasă şi de a fi
adepţi  ai  lui  Iisus  Hristos.  Această  inversiune  a  îndreptat
atenţia lui alţii din nou către popoarele barbare, atât din punct
de  vedere  istoric,  cât  şi  din  perspectiva  culturală.  Însă
creştinătatea care a căpătat drepturi în imperiu, a reinventat
termenul „păgân”53, desemnând pe aceia care nu sunt creştini,
care se închină mai multor zei şi care se împotrivesc religiei
lor. Astfel că printre alţii puteam identifica ca păgâni chiar şi
pe  romani,  pe  lângă  popoarele  migratoare  care  ameninţau
imperiul,  de-acum  al  creştinilor,  deveniţi  din  dominaţi
dominatori.  Gloatele  reprezentate  de  sclavi,  săraci,
înfometaţi,  cerşetori,  asupriţi  şi  prigoniţi,  cei  ce  au
reprezentat încă de la formarea sa  plebea Romei54, au ajuns

52 Aşadar cu forme la fel de barbare precum cele specificate
în acuzaţiile ce i se aduceau creştinismului.
53 Termenul  paganus,  locuitor  al  satului,  străin  de
civilizaţia cetăţii, era deja folosit de romani, însă acest sens
este transfigurat şi acordat de către creştini celor care erau
străini de religia lui Hristos, ori locuitorilor Romei, care se
aflau  în  desfrâu,  se  desfătau  în  plăceri  lumeşti  şi  se
închinau unor zei impostori.
54 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a
istoriei, p. 271.
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să domine55,  determinând  o revoluţie  majoră  în  imperiu  şi
astfel contribuind la slăbirea puterii acestuia. 

Creştinii  au  mai  dat  termenului  alţii o  valenţă,
care  îi  privea  pe  acei  alţii din  însăşi  sânul  lor,  la  fel  de
creştini, însă adepţi ai unor înţelegeri subiective a scripturii.
Având drepturi şi astfel putând să se organizeze instituţional,
de la biserici până la comuniuni bisericeşti, au numit  eretici
pe  acei  creştini,  minoritari  şi  non-instituţionalizaţi,  care
interpretau  greşit  învăţăturile  lui  Iisus  Hristos  şi  ale
Apostolilor  lui,  susţinând  erezii  –  înţelegeri  eronate  –
dezbinând  autoritatea  clericală  formată,  în  loc  să  o
consolideze, conferindu-i putere. 

5. Imperiul Bizantin şi Evul Mediu

După  despărţirea  Imperiului  Roman  în  cel
Răsăritean (pars Orientis)  şi  cel  de Apus (pars Occidentis)
între  cei  doi  fii  ai  lui  Flavius  Theodosius,  Arcadius  şi
Honorius56,  relaţia  dintre  noi şi  alţii se  poate  defini  în
următoarele valenţe. În Imperiul Roman de Apus, romanilor
li se opuneau înverşunat popoarele migratoare, iar creştinilor,
pe de-o parte, încă politeiştii înverşunaţi romani, pe de altă

55 Nu în sensul aflării  la putere,  ci,  reprezentând o masă
mare de oameni, aşadar o forţă, creştinii puteau sa domine
puterea,  să  o  influenţeze,  sau  să  o  determine  într-un  fel
anume; Ibidem, p. 315.
56 Flavius Theodosius (347-395),  cunoscut ca Teodosiu I
sau Teodosiu cel Mare, a fost împărat roman în perioada
379-395.  În  timpul  domniei  lui,  Imperiul  Roman  este
reunificat  pentru  ultima  dată  în  istorie  sub  o  singură
autoritate. După moartea sa, Imperiul Roman este divizat
între  cei  doi  fii  ai  săi:  Arcadius  şi  Honorius;  Georg
Wilhelm Friedrich Hegel,  Prelegeri de filosofie a istoriei,
pp. 316-318.

71



parte,  popoarele  barbare  din  ce  în  ce  mai  agresive  şi  mai
decise  să  înfrângă  glorioasa  cetate  a  Romei.  În  Imperiul
Roman  de  Răsărit  diferenţele  au  fost  cu  totul  altele.
Adoptând creştinismul ca religie unică, iar mai apoi urmând
o perioadă de reelenizare57 şi bazându-se pe o administraţie
pornind  de  la  principiile  greco-creştine,  a  devenit  primul
Imperiu Creştin58. Această soluţie de a depăşi criza romană
adoptând  o  cultură  exclusiv  religioasă59,  pare  să  fi  prins
roade odată cu reformele lui Theodosius. Decizia acestuia de
a  accepta  contingente  barbare  în  armată,  oferindu-le  astfel
drepturi  şi  eliminând posibilitatea de a fi  atacaţi,  în aceste
condiţii (oarecum aliate), împreună cu reformele lui Iustinian
cel Mare, care a consolidat autoritatea bisericii60 şi a dreptului
roman,  valenţele  termenilor  din  expresia  noi  şi  alţii au
devenit  altele.  Pe  de-o  parte,  ţinând  cont  de  ameninţările
popoarelor barbare din nord, termenul „alţii” a fost atribuit
acestor  păgâni,  ce  oricând  puteau  deveni  duşmanii
creştinismului,  iar  pe  de  altă  parte,  termenul  era  aruncat
stigmatizator popoarelor arabe din sud, în plină ascensiune.
De  această  dată,  păgânul  nu  mai  era  acel  necredincios
politeist,  roman  sau  barbar,  care  nu  accepta  învăţătura  lui

57 Rémi Brague, op. cit., p. 63.
58 Cunoscut mai târziu (în perioada modernă) sub numele
de Imperiul Bizantin, a cărui continuitate încetează abia în
secolul  al  XV-lea,  după  ce  Constantinopolul  (Oraş
cosmopolit care poartă numele lui Împăratului Constantin
cel  Mare,  fostul  Bizanţ,  cel  care  avea  să  dea  titulatură
imperiului), a fost cucerit definitiv de otomanii conduşi de
sultanul Mehmed al II-lea, în anul 1453.
59 Pierre Riché, op. cit., p. 64.
60 Construind  Hagia  Sophia,  Catedrala  Creştină  Sfânta
Sophia (sfânta înţelepciune), important locaş de cult pentru
Creştinismul Răsăritean Timpuriu.
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Iisus  Hristos,  ci  unul  cu  o  credinţă  monoteistă61.  Această
religie îl venera pe Allah şi pe profetul acestuia, Mahomed,
de unde şi numele spiritual al adepţilor acestuia62, bazat pe o
legătură  de  rudenie  cu  monoteismul  evreilor  şi  cel  al
creştinilor,  se  afla  în  spatele  puterii  califatelor  arabe,  care
atacau  şi  ocupau  rând  pe  rând  ceea  ce  înainte  aparţinea
Imperiului Roman.

Mult  timp  după  destrămarea  Marelui  Imperiu
Roman,  paradigma  noi  şi  alţii a  rămas în aceleaşi  valenţe.
Dacă  în  vestul  dominat  de  moştenitoarele  barbare  ale
Imperiului  Roman,  în  mod  deosebit  Francii  şi  Germanicii,
popoare creştinate treptat63, s-au trezit surprinzător în postura
de apărătoare ale creştinătăţii, a ceea ce ele însele atacau cu
virulenţă în urmă cu câteva secole; în est invazia popoarelor
de origine slavă au dezbinat în cele din urmă imperiul, fie şi
cu aportul popoarelor musulmane, venind totuşi peste nişte
populaţii,  care  erau  demult  creştinate.  Deducem  astfel,  că
marele  câştigător  al  dispariţiei  Imperiului  Roman  a  fost
Creştinismul, iar valenţele expresiei noastre s-au impus din
perspectiva  acestuia.  Criza  Imperiului  Roman  Târziu  a
contribuit  decisiv  la  stingerea  antichităţii  şi  a  determinat
naşterea  a  ceea  ce  mai  târziu  a  fost  numit  Evul  Mediu.
Esenţial  pentru  această  perioadă  a  fost  consolidarea
creştinismului.  În acest context al unui altfel  de început de

61 A  cărei  carte  de  căpătâi,  Coranul,  era  asemănătoare
Bibliei, prin însăşi adopţiile sale şi care nu îl neagă, ci îi
conferă lui Iisus Hristos importanţa unui mare profet.
62 Mahomedani,  credincioşi  ai  religiei  musulmane
(totalitate  spirituală  a  adepţilor  islamului);  Giovanni
Sartori,  Ce  facem  cu  străinii?  Pluralism  vs.
Multiculturalism,  traducere  de  Geo  Vasile,  Humanitas,
Bucureşti, 2007, pp. 111-114.
63 Pierre Riché, op. cit., pp. 143, 224.
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istorie, un nou început de ev, termenii relaţiei  noi şi alţii au
căpătat  noi  coordonate.  Imperiul  Carolingian  început  ca  o
campanie de creştinare a popoarelor germanice şi de alungare
a arabilor din Hispania sub regele franc Carol cel Mare, a fost
consolidat odată cu ungerea acestuia ca împărat de către Papă
în  anul  80064,  în  speranţa  protectoratului  în  faţa  Regatului
Longobarzilor.  Acest context presupune faptul că  alţii erau
păgânii,  fie  încă  popoarele  migratoare  care  nu  aveau  nici
forţa,  nici  infrastructura  administrativă  necesară  de  a  se
opune, fie arabii în plină expansiune înspre Europa, pe-atunci
cei mai înverşunaţi oponenţi ai creştinismului. Dacă în primul
caz era vorba despre expansiune a creştinismului,  cel  de-al
doilea evidenţiază  apărarea  acestuia  de duşmani.  Termenul
„noi” şi l-a asumat istoric65 Regatul Franc66 şi Papalitatea, iar
pentru „alţii” au fost găsite echivalenţe precum păgânii arabi
şi  popoarele  necreştine ce  cutreierau  pădurile  europene.
Consolidarea operei lui Carol cel Mare a venit după mai bine
de un secol, odată cu urcarea pe tronul Regatului German a
lui Otto I67, care cu acelaşi sprijin al Papalităţii şi cu nostalgia
marelui  Imperiu  Roman,  au  dat  naştere  Sfântului  Imperiu
Roman de Naţiune Germană. 

Aportul  acestui  imperiu  la  istoria  relaţiei  noi şi
alţii constă, nu în a da valenţe celui de-al doilea termen, ci în

64 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a
istoriei, p. 340.
65 O  asumare  în  sensul  preluării  spiritului  universal  al
istoriei de la romani; Ibidem, p. 339.
66 Pierre Riché, Philippe Le Maitre, op. cit., p. 142-143.
67 Otto I cel Mare (912-973), a fost duce al saxonilor, rege
al  germanilor  şi  primul  împărat  al  Sfântului  Imperiu
Roman;  Dominique Barthélemi,  Anul  o mie şi  pacea  lui
Dumnezeu,  traducere  de  Giuliano  Sfichi,  Polirom,  Iaşi,
2002, p. 701. 
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a crea tensiuni în interiorul Bisericii lui Hristos, favorizând
creştinătatea  de  tip  apusean.  Tensiunea  dintre  creştinătatea
latină şi cea bizantină68 atinge apogeul maxim în anul 1054,
când  cei  doi  conducători  ai  Bisericilor  din  Roma  şi
Constantinopol s-au exclus unul pe celălalt din aceiaşi unică
biserică şi au declanşat ceea ce mai târziu am numit „Marea
Schismă”.  În urma acesteia  putem vorbi,  nu de una,  ci  de
două creştinătăţi. Creştinismul Catolic69 cu sediu la Roma, al
cărui conducător era numit Papă şi Creştinismul Ortodox70 cu
sediul  în  Constantinopol,  al  cărui  conducător  era  numit
Patriarh,  au  devenit  duşmane.  În  condiţiile  acestei
anatemizări reciproce, pentru catolici, alţii puteau fi, în afară
de păgâni, chiar şi fraţii lor  ortodocşi, iar pentru aceştia din
urmă  aşijderea:  catolicii,  fraţii  lor  întru  Hristos.  Asistăm
aşadar,  la  un  moment  istoric  al  acestei  relaţii,  în  care
termenul „noi”, înainte denumit  noi creştinii, să se dividă în
noi catolicii şi noi ortodocşii. 

Această  ruptură  a  reprezentat  mai  târziu  un  act
regretabil al creştinismului – deşi o altă ruptură a mai avut
loc în sânul catolicismului71 – şi  apoi a generat  o divizare

68 Aşadar  o  tensiune  care  evidenţiază  deja  două  tradiţii
diferite.
69 Termenul „catolic” provine din grecescul „καθολικός”,
care înseamnă „universal”.
70 Termenul  „ortodox”  provine  din  particulele  greceşti
ortos, care înseamnă drept şi  doxa, care înseamnă, printre
altele, credinţă, cu alte cuvinte: dreapta credinţă. 
71 Când reformatori precum Martin Luther şi Jean Calvin,
pe de-o parte şi regele Angliei Henric al VIII-lea, pe de altă
parte, au dat naştere prin demersurile lor la ceea ce a fost
numit  protestantism, a cărui  semnificaţie se află în însăşi
particula protest, reacţie (din secolul al XVI-lea) împotriva
opulenţei  papalităţii  şi  a administraţiei  Bisericii  Catolice;
Georg Wilhelm Friedrich  Hegel,  Prelegeri  de filosofie  a
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între  occident şi  orient, părţi care au continuat mult timp în
istorie inter-conflictual72, a condus la o perpetuă competiţie
religioasă.  Astfel,  protestantismul  îşi  face  apariţia  în  sfera
conştiinţei  religioase  europene  odată  cu  Pacea  de  la
Westfalia73.  Una  dintre  consecinţele  majore  ale  acestei
competiţii se reflectă în războaiele purtate în numele crucii
contra islamului, numite mai apoi cruciade, campanii militare
de  recuperare  şi  eliberare  a  pământurilor  sfinte  şi  a
popoarelor creştine de sub ocupaţia musulmanilor. Între 1096
şi 1270 au avut loc nu mai puţin de opt cruciade, care, privite
din  perspectiva  creştinilor  occidentali,  au  fost  numite
războaie  sfinte,  cu  toate  că  dorinţa  de  glorie74 a  regilor
europeni  şi  a  papalităţii  susţinătoare,  nu  au  făcut  decât  să
întărească islamul, să slăbească un occident creştin, aflat la
începutul  mândriei  de  sine  şi  să  elibereze  locul  naşterii
creştinismului  de  sub  dominaţia  musulmanilor,  sfârşind  în
interpretările care tind să înţeleagă prin acţiunea cruciadelor75

istoriei, pp. 381-382.
72 Pe care, în secolul al XX-lea, Samuel P. Huntington le-a
delimitat printr-o falie ce traversează, aşa cum le numeşte
el,  ţările sfâşiate de acest  conflict  inter(religii-civilizaţii),
Samuel  P.  Huntington,  Ciocnirea  Civilizaţiilor,  şi
refacerea  ordinii  mondiale,  traducere  de  Radu  Carp,
Editura Antet, Bucureşti, 1997, p. 201.
73 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a
istoriei, p. 400.
74 Deşi  nu  cruciadele,  ci  formarea  stimei  de  sine  a
europenilor le-a format europenilor dorinţa de proprietate
asupra Ţării Sfinte, în fond, nu au găsit nimic acolo, dar,
datorită luptei pentru acele locuri, iau format ca occidentali,
iar  mai  apoi,  ca  superiori  altor  culturi;  Georg  Wilhelm
Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, p. 365.
75 Sufixul „ade”, la fel ca în cazul Iliadei lui Homer, ori a
Ţiganiadei lui Ioan Budai-Deleanu, acordat operelor epice
denumite epopei, ale căror acţiuni reflectă o lume pe dos şi
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mai degrabă o formă de colonizare, de cucerire a Orientului
Mijlociu,  a  Palestinei  şi  a  Ierusalimului  în  mod  (creştin)
special. 

6. Necesitatea expresiei şi elemente ale originii
civilizaţiei noastre

Această  istorie  a  expresiei  noi  şi  alţii  ar  putea
continua până în zilele noastre însă nu am face altceva decât
să  repetăm ceea  ce  s-a  spus  până  acum.  Era  important  să
vorbim de valenţele încetăţenite din Antichitate până în Evul
Mediu,  deoarece,  expresia  ia  naştere odată  cu definitivarea
identităţii  de  sine  a  poporului  grec76 şi  apartenenţei  la  o
cultură, implicit, la o civilizaţie. Modul în care era perceput
fiecare  termen  al  relaţiei  dintre  „un  noi” în  permanenţă
subiectiv, propriu perspectivei din care s-a făcut diferenţa şi
„un  alţii”  constant  victimă  a  dominaţiei  celuilalt  termen,
înzestrat  cu  valenţe  negative  acordate  obiectiv,  din  pricina
acţiunilor  sale  distructive,  violente  şi  dezbinătoare,  într-un
cuvânt:  barbare.  Acestea au contribuit  mult  mai  consistent
decât valenţele, de obicei conservatoare ale termenului noi, la
revoluţie şi mişcare, la  devenire şi noutate, la  schimbare şi
revigorare. În fapt, concluzionând, valenţele lui  alţii au fost
mereu căutările celor ale lui  noi, ceea ce ne confirmă faptul
că  lui  noi  acestea  îi  erau  străine,  aşadar  exterioare,  deşi,
încercările de a le domina şi de a le supune, le-au făcut pentru
un timp să fie proprii primului termen al relaţiei. 

Direcţia  cronologică ne-a ajutat  să observăm transformarea
valenţelor  una  din  alta.  Am  plecat  la  drum  începând  cu
Grecia  antică,  leagănul  formării  primelor  valenţe  ale

o  parodiere  a  ordinii  universale,  reprezintă  genul  de
conflict eroic, însă nefiresc.
76 Menirea grecilor era, de a se recunoaşte pe sine; Georg
Wilhelm Friedrich Hegel,  Prelegeri de filosofie a istoriei,
pp. 210-211.
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expresiei, apoi am făcut tranziţia către Roma antică trecând
prin  apogeul  elenismului  reprezentat  de contextul  Imperiul
Macedonean.  Am zăbovit  asupra  valenţelor  surprinzătoare,
expunând  inversiuni  de  semnificaţii  şi  distincţii  în  însăşi
interiorul unui termen sau altul, şi am încheiat cu valenţele
exprimate din perspectiva creştinismului şi a moştenitorilor
latinităţii  în  Evul  Mediu.  Una  dintre  consecinţele  acestei
direcţii ar fi încetăţenirea ideii că între noi şi alţii ar trebui să
fie mereu o relaţie de putere, o relaţie în care acest  noi să
deţină  puterea,  indiferent  cum  s-ar  manifesta  aceasta:
religioasă, armată, legislativă, tehnologică, economică ori de
influenţă,  iar  alţii să  participe  la  forţa  aceasta.  Termenii
relaţiei nu trebuie să se excludă, ci să se presupună reciproc,
astfel  încât  să  îi  confere  expresiei  statutul  de  lege  care  a
contribuit  la  formarea  civilizaţiilor  şi  la  conflictul  dintre
acestea, o axiomă fundamental-necesară înţelegerii.

                                               

RUXANDRA OANCEA
    Monreal - Canada 
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Un pas spre autenticitate în
interpretarea muzicii

clasice: pianul de epocă Anton Walter

     Fac parte dintre oamenii care par a nu pierde în timp
puterea dorinţei de a căuta și de a se lăsa fascinaţi,  marcaţi
mereu  de  câte  ceva.  Mă  număr  printre  cei  pentru  care  a
descoperi  ceva  în  lumea  exterioară  înseamnă  a  descoperi
ceva  în  ei  înşişi.  Sunt  printre  aceia  de  care  inocenţa
curiozităţii  nu se desprinde, ci dimpotrivă, cere să vadă, să
audă, să simtă,  ca să poată răspunde. În special acestora le
sunt dedicate rândurile mele, fiindcă în viaţa lor cu siguranţă
muzica şi-a găsit semnificaţie, iar din această perspectivă voi
împărtăşi  modul  în  care  eu  “am răspuns”,  prin  experienţa
mea muzicală cea mai recentă, ca pianist.
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În urmă cu câţiva ani, din dorinţa de a lua contact cu viaţa
academică muzicală din afara ţării noastre, am plecat pentru a
urma  cursurile  de  master  la  Universitatea  McGill  din
Montreal.  Pe  lângă  cursurile  obişnuite  de  interpretare  şi
proiecte  de cercetare,  unele  impuse,  altele  la  alegere,  mi-a
fost  recomandat  un  seminar  care  avea  ca  obiect  central
instrumentul  de  epocă  fortepiano,  prin  studiul  celor  două,
cele  mai  semnificative  tratate  scrise  între  1750-1800  ce
reflectă tranziţia de la baroc la clasic, în stil, instrumente şi
tehnică:  C.P.E. Bach (1714-1788): Versuch über die wahre
Art das Clavier zu spielen[1]  şi Daniel Gottlob Türk (1750
-1813): Klavierschule[2].  Mărturisesc  că  nu  mai  avusesem
ocazia până atunci să ating o asemenea claviatură, fiindcă la
noi în ţară acest tip de instrument este inexistent, fiind vorba
despre o replică a unui pian de epocă Anton Walter (1795) cu
cinci  octave,  construit  de  Chris  Maene.  Acest  tip  de
fortepiano este semnificativ printre firmele de construcţie de
piane  aparţinătoare  tradiţiei  vieneze.  El  a  fost  cunoscut  şi
apreciat atât de Mozart, care a cumpărat unul în 1782 (pian
care se află astăzi la Mozart Geburtshaus în Salzburg), cât şi
de Beethoven, care i-a cerut în 1802 lui Anton Walter să-i
construiască  unul: “O  să  plătesc  30  de  ducaţi,  deşi  îl  pot
căpăta  gratis  de  la  alţii,  dar  am  să  dau  30  de  ducaţi  cu
condiţia  să  fie  din  lemn  de  mahon,  şi  să  aibă una
corda”[3]. Cum  orice  muzician  are  ca  principal  scop
transmiterea  intenţiilor  compozitorului  muzicii  pe  care  o
interpretează,  accesul  la  instrumentul  cunoscut  de
componistul însuşi a reprezentat pentru mine, ca pentru orice
instrumentist  care  are  priviliegiul  unei  experienţe  de  acest
gen, o şansă de a-i înţelege mai bine notaţia, şi deci o şansă
considerabilă de apropiere de universul familiar lui. Aud de
multe ori, atât în cercurile de muzicieni cât şi în afara lor, o

80



părere susţinută cu o convingere supărătoare, conform căreia
muzica înaintaşilor  noștri  sună mai  bine pe pianul  cu care
suntem obişnuiţi astăzi în sălile de concert, de regulă de tip
Steinway  (construit  pentru  prima  dată  în  anii  1860  în
America),  decât  pe  pianele  istorice  pe  care  compozitorii
secolelor  trecute  le-au  avut.  Această  idee  îşi  poate  găsi  o
explicaţie prin diferenţa clar perceptibilă la nivelul tipului de
sunet, căci strălucirea sunetului pianului modern şi dinamica
sa  orchestrală  sunt  atribute  indiscutabile;  însă  ea  (ideea)
rămâne la nivel de impresie,  întrucât  instrumentele fiecărei
perioade au calităţi ce produc efecte specifice, care, de cele
mai multe ori, nu pot fi redate de pianul modern. Aşa cum
observăm că tehnologia din ziua de astăzi  ne obligă să ne
transformăm în ritm cu ea, nu cred că ne putem iluziona cu
gândul  că  instrumentele  pe  care  aceşti  compozitori  le
deţineau  nu  le-ar  fi  influenţat  opera.  Datele  tehnice  ale
oricărui instrument nu au cum să nu fundamenteze expresia
gândului  muzical,  rezultând  în  estetici  diferite:  muzica  lui
Haydn, Mozart, Beethoven, reprezentanţii şcolii vieneze, este
diferită  de  cea  a  lui  Field,  Dussek,  Cramer,  Clementi,
reprezentanţii şcolii londonze, iar literatura de specialitate din
ultimii ani aduce explicaţii şi argumente în ceea ce priveşte
înţelegerea corectă a notaţiilor din partituri şi efectele sonore
rezultate.

Nu voi ascunde faptul că inclusiv mie, la primul contact
cu  această  nouă  claviatură,  diferenţele  mi  s-au  părut
dezarmante,  întrucât,  încercând  să  cânt  Sonata  op.  53 de
Beethoven, Waldstein (compusă în 1804), mi-am dat seama
că  instrumentul  vienez  nu  poate “răspunde” imaginii
prestabilite,  şi,  desigur, alterate,  pe care o aveam în minte,
imagine  impusă  de  caracteristicile  pianului  modern,
descendent  al  şcolii  engleze.  Care  sunt  aceste  diferenţe?
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Pianul  modern  creează  instrumentiştilor  anumite “reflexe”,
datorate în primul rând modului lent în care se produce şi se
dezvoltă  sunetul  după  atac,  dar  nu  mai  puțin  spectrului
dinamic  foarte  extins,  şi  posibilităţii  susţinerii  legato-urilor
de expresie, caracteristici ale esteticii şcolii engleze pe care o
reprezintă  acest  mecanism.  Calităţile  pianului  modern
(rezultate ale tensiunii cadrului de fier, corzilor încrucişate şi
ciocănelelor  acoperite  cu  pâslă)  ajung  să  prezinte  multe
dezavantaje  în  interpretarea  repertoriului  clasic:  corzile  din
registrul  grav tind  să creeze  neclaritate,  vocile  secunde îşi
pierd  din  personalitate,  devenind  doar  acompaniatoare  ale
unei linii melodice, pedalizarea necesită multă precauţie, etc.
Desigur că aceste neajunsuri sunt “controlate” de pianişti şi
trec neobservate prin măiestria acestora de a păstra semantica
muzicală.  Însă atenţia  ascultătorului  este  condusă pe o altă
cale, prin mijloace diferite, către detalii diferite.

Pe  baza  instrumentelor  şi  a  repertoriului  se  pot  face
anumite  deduceri:  acţionarea  ineficientă  a dampher-elor
mecanismului englez stoss şi adoptarea timpurie a pedalelor
sunt  semne  al  tendinţei  spre  o  rezonanţă  amplă,  prin  linii
lungi, cu sunet neclar în comparaţie cu sistemul de dampher-
e  foarte  eficient  vienez,  care  taie  sunetul  aproape imediat.
Abundenţa  micilor  articulaţii  (legato-uri)  ale  repertoriului
vienez indică dorinţa de claritate şi dă importanţă inflexiunii
dintre sunete care pare să lipsească în muzica pentru pian a
compozitorilor  şcolii  londoneze,  pentru  care  instrumentele
engleze ar fi fost prost echipate[4].

Mecanica  vieneză  (prellmechanik)  a  instrumentului
construit  de  Anton  Walter (1752-1826) provine  din  aşa
numita “mecanică germană primitivă”, unde fiecare ciocănel
este ataşat direct la clapă. Avantajul acestui mecanism rezidă
într-o  sensibilitate  tactilă  extremă,  instrumentistul  fiind
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mereu în contact direct cu ciocănelul. Sunetul este clar, curat
şi fin, şi urmează un pronunţat traseu descendent. Walter a
câştigat reputaţia de constructor al pianelor potrivite pentru
cei care “cântă (…) cu o sonoritate abundentă, foarte repede,
cu cele mai dificile pasaje şi octave rapide” (după cum afirma
Ferdinand von Schonfeld în Jahrbuch, 1796).

Relaţia  dintre  mesajul  muzical  şi  senzaţia  tactilă  a
claviaturii este una subtilă şi foarte importantă în interpretare:
articulaţia specifică, şi anume scurtele legato-uri prezente în
orice  măsură  a  repertoriului  clasic,  efectele  de  sforzando,
diferenţele  de  culoare  dintre  registre  (datorate  dispoziţiei
drepte,  neîncrucişate  a  corzilor,  doar  două  pentru  fiecare
sunet pe cel puţin două treimi din ambitusul de cinci octave),
pot  fi  cu  greu  redate  în  interpretările  moderne,  datorită
parcursului lent al sunetului dezvoltat de pianul modern. Am
realizat încă de la primele acorduri ale sonatei că va trebui să
adopt o cu totul altă tehnică, de la atac şi articulaţie uşoare şi
precise,  la  deciziile  privitoare  la  pedalizare,  să  regândesc
controlul fiecărui detaliu, dându-mi seama că într-un contact
atât  de imediat,  de direct,  cu sunetul,  provocarea constă în
transparenţa  intenţiei  muzicale.  Mai  mult,  parcursul
descendent imediat al sunetului creează pianistului un spaţiu
de  reală  libertate  în  exprimarea  conţinutului  interiorizat,
prin rubato.

Din  păcate  multe  dintre  manuscrisele  unor  piese
reprezentative ale muzicii pentru piano-forte s-au pierdut, iar
unele  indicaţii  ale  primelor  ediţii  ale  partiturilor  rămân
inconsistente  sau  alterate,  fie  prin  omisiune,  fie  prin
adăugare,  rezultând în  interpretări  controversate  în  ceea  ce
priveşte tempo-ul, nuanţele, articulaţiile sau pedalizarea.

La instrumentul lui  Walter  (1795), pedalele se află sub
claviatură  şi  sunt  operate  de  genunchii  instrumentistului:
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pedala  de  susţinere,  care  ridică  dampher-ele,  se  află  în
dreapta,  iar  surdina  (care  ataşează  o  fâşie  de  pânză  între
ciocănele şi corzi, creând un efect de schimbare a culorii) în
stânga.  Până  la  apariţia  acestor  pedale,  posibilitatea  de  a
acţiona  asupra dampher-elor  revenea  tot  mâinii,  printr-un
mecanism  de “hand-stops”.  Cum  indicaţiile  de  pedalizare
lipsesc înainte de 1800, folosirea pedalei şi rolul ei în retorica
fiecărei  piese  sunt  aspecte  care  constituie  subiectul  multor
controverse.  L.  van  Beethoven,  spre  exemplu,  încă  din
tinereţe, obişnuia să pedalizeze intens, şi era deseori criticat
pentru  asta,  deoarece  contrazicea  idealul  mozartian  de
claritate şi precizie.

Prin  urmare,  pregătirea  pentru  un  recital  la  acest
instrument necesită o cunoaştere teoretică solidă, dublată de
conştientizarea şi alegerea cu imaginaţie şi măiestrie a celor
mai  potrivite  moduri  de  folosire  a  aspectelor  de  practică
interpretativă  care  să  permită  o  plauzibilă  şi  riguroasă
transformare în sunet.

În mod intenţionat  am evitat  ca primul articol  pe acest
subiect,  cu  spaţiul  său  limitat,  să  conţină  prea  multe
informaţii de specialitate, întrucât el este adresat unui public
interesat  de  universul  muzicii  ca  o  introducere  a  unui
domeniu cu totul special ce aşteaptă să fie reprezentat şi în
România,  instrumentul  piano-forte.  Înainte  de  toate,  țin  să
formulez  o  invitaţie  în  sala  de  concert,  ca  să  asistați  la
primirea vizitei  acestui  pian de epocă vienez,  sper cât  mai
curând. 

IONEL NEAMTZU

                     UN OM
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În  cel  mai  elegant  restaurant,
unde  lumea  bună  se  adună  în
fiecare  seară  pentru  a  respira
atmosfera  unui  local  de  elită,
poetul  Bonea  și  publicistul
Mantu stăteau de vrobă. Evocau
amintiri;  subiectele  se  epuizară
de  la  un  timp.  Conversația  se
pierdu  într-o  tăcere  lungă.
Fiecare  asculta  glasul  propriilor
sale gânduri.

Deodată  apăru  la  intrare
un bărbat de statură mijlocie. Era
eseistul  Rodeanu,  veșnic  absent  și  distrat:  pe  stradă  nu
recunoștea pe nimeni, decât atunci când îi adresai vreo vorbă.
În asemenea împrejurări, părăsind subit viziunea ce o frământa
și  care-l  ținea  departe  de  lume,  ateriza  pe  tărâmul  realității,
exclamând surprins, ca și când nu te-ar fi văzut de un veac:

- Noroc, drag, cu bine, ce mai faci?
Descoperind pe Bonea și pe Mantu, veni grăbit spre el

și le strânse mâna. Aruncă mantaua  și pălăria. Așezându-se la
masă,  luă  lista  de  bucate;  după  ce  o  examină  atent,  fără  să
înțeleagă nimic din mâncările înșirate,  căci  mintea lui  era în
altă  parte,  o  aruncă  dezamăgit.  Chelnerul,  postat  lângă  el,
aștepta răbdător. Ca și când s-ar afla într-o mare încurcătură, se
adresă celor doi de la masă cu o mină disperată:

- Ce să iau, domnule?
Nu  așteptă  răspunsul,  căci  memoria  păru  că  i  se

limpezește. O dâră de lumină trecu peste obrazul său care luă
expresia unei treziri subite:

- A, da, adu-mi un șvarț cu frișcă!
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Mulțumit  că  a  rezolvat  atât  de  bine  problema  grea  a
consumației, se adresă cu voioșie prietenilor săi:

- Ce mai faceți?
- Bine. Dar tu ?

Faţa lui se întunecă; deveni îngrijorat. Înghiți o linguriță
de  frișcă,  cu  privirea  adâncită  în  pahar.  Muie  zahărul,
mestecând încet,  ca  și  când ar fi  preparat  un medicament  la
care trebuie să fie cu mare băgare de seamă. Scoase lingurița și
o puse pe tavă; sorbi o înghițitură  și împinse  șfarțul deoparte.
Mâinile  sale  umblau  febril  prin  toate  buzunarele.  Căuta  o
țigaretă. Negăsind, făcu semn chelnerului, care-i aduse o cutie
întreagă.  Degetele  sale  întreprindeau  din  nou  o  excursie
disperată prin buzunare: n-avea chibrite. Chelnerul îi dădu un
foc  și el se liniști în sfârșit, împrăștiind cu satisfacție norii de
fum. Aducându-și deodată aminte că n-a răspuns la întrebarea
prietenilor săi, zise:

- Aţi spus ceva?
- Te-am întrebat cum o mai duci ?
- Cum să o duc, uite, năcazuri!  Sunt veșnic ocupat. N-

am timp nici să mai fac ceva.
Pe  fizionomia  sa  se  așternu  o  nouă  umbră  de

îngrijorare,  în  timp ce privirea îi  plutea absentă prin sală.  Îi
veni în minte o sumedenie de îndatoriri ce avea de îndeplinit. 

-        Atâtea am pe cap încât nu știu de ce să mă apuc. 
-        Ce ai atâtea pe cap? întrebă Mantu.
- O  mulţime  de  obligaţii.  Trebuie  să  scriu  un  articol,

trebuie să  țin o conferință, trebuie să strâng material pentru o
lucrare,  să  mă  las  de  fumat,  de  beutură  etc...  Numai  un
Napoleon le-ar fi putut face toate acestea.

Cuprins de însuflețire, rosti plin de admirație:
- Napoleon, domnule, mare om! Dacă am avea unul ca

el, am fi salvați!
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Conversația se învârtea în jurul mai multor probleme.
Rodeanu era specialist în arta de a se atinge de ele, fără să le
rezolve, lăsându-le suspendate pentru a aborda altele. Părea o
albină, care zboară de la o floare la alta. Ceea ce culegea din
evenimente  erau  concluzii  etice,  pe  care  le  vedea  în  fiecare
lucru deşi erau poate inexistente.

-      Dar  ce spui  de Abisinia?  îl  întrebă  Mantu,  pentru a
întoarce problema mussoliană pe altă  latură,  unde apare mai
puțin favorabilă.

Rodeanu  răspunse  imperturbabil,  cu  același  ton  de
admirație:

-  Şi acolo, dragă, e un lucru foarte frumos!
Ochii  săi  străluceau  de  însuflețire  și  elan.  Dispoziția

aceasta nu ținu mult, precum trecea de repede de la o problemă
la alta, tot atât de repede trecea și de la o stare la alta. Fața i se
posomorî și privirea i se întunecă.

- Auleo, mâine trebuie să prezint un raport și eu nu m-am
apucat încă de el. Ce mă fac? Mi-am pierdut gustul de muncă.
Dacă nu-mi vine un stimulent de undeva, sunt pierdut.

În  ușa  restaurantului  apărură  două  femei  elegante,
însoţite de un ofițer. Se opriră în mijlocul sălii rotind o privire
circulară,  pentru  a  descoperi  o  masă  liberă.  Rodeanu  se
însenină brusc când le văzu, uitând de necazurile ce le avea.

Mantu  schimbă  o  privire  semnificativă  cu  Bonea
zâmbind:

- Iată, îți vin stimulentele!
Rodeanu roși. Se ridică și își luă rămas bun.
- Mă iertați, trebuie să plec. Am ceva de comunica uneia

dintre doamne.
- Succes! îi ură Bonea.

El  făcu  o mutră  nedumerită,  ca  și  când n-ar  înțelege
despre ce e vorba și dispăru printre mese.
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Rămași singuri,  era firesc să vorbească de cel plecat;
întotdeauna  se  vorbește  bucuros  pe  socoteala  unui  absent.
Bonea  începu  să-i  definească  caracterul,  exprimându-și
simpatia  și  admirația  pentru  erudiția  lui.  Mantu  încercă  să-l
claseze  și  să-i  găsească un compartiment.  Era însă greu să-i
afle unul potrivit.

- O  figură  interesantă  acest  Rodeanu,  zise  el.  Plin  de
contraste.  Umanitarist,  care  îl  admiră  pe  Napoleon;  visător,
care moare după știința pozitivă; moralist, care nu mai încape
în piele când vede o femeie. Alfel, un adevărat om. Noțiunea
de „om” nu este linia neclintită ce o desprinzi dintr-o persoană,
ci  trenul  de  luptă  unde  se  întâlnesc  contrastele,  unde
zvârcolirile  și frământările sunt la ordinea zilei, ca  și valurile
mării.

Era târziu.  Se pregătiră  de plecare.  Nu mai  aveau ce
căuta  în  acest  local,  care  începu  să  se  populeze  cu  figuri
comune.  Oamenii,  așezați  la  mese,  păreau  niște  marionete
lipsite de viață. N-aveau în ei ceva omenesc ca Rodeanu, căruia
i se potrivea atât de bine denumirea de „om” cu atributele ei:
slăbiciuni și calități, luptă între bine și rău, năzuință spre ideal.

Iuliu Pârvu
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Desferecare în cuvânt

Ţi-i dat şi ţie, unic, harul
Să te desfereci în Cuvânt,
Ca să te semeni înc-o dată
În graiul pruncului tău sfânt.

Înfiorate în adâncuri,
Îmbătrânite rădăcini
Să îşi rostească înţelepciunea
În faţa înaltelor Mărimi.

Aşa Cuvântul să se-nchege
În noua ordine a Lui.
Când Pace lumii se va zice,
Tot pace şi tu să le spui.

Să împlinim povestea…

Coboară, peste văi, umbrele,
Alegem, dintre poveşti, sumbrele:

*
Trei luştri deapănă soarele,
Să-şi târguie bine odoarele…
Păreau şi veniţii ai locului,
În lumina fierbinte a focului,
Fără a-şi dărui cuvintele,
Cum le ceruse Părintele.
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Mai surâdeau încă zările,
Căci acolo duceau şi cărările...

*
Păşuni adulmecau tălăngile,
De cu zori ascuţitu-ş-au căngile.
Se împlinea vestea plecatului
Spre bucuria încinsă a natului...

*
La râu, unde scaldă-se ielele,
Mai tare aprinse sunt stelele:

- Te duci, să nu vii niciodată?...
- Poate în altă viaţă, odată!...

Coborî-vor şi atunci peste văi
Umbrele ochilor tăi,
Să împlinim, întru vecie, povestea
Iubirii de locurile acestea…

         Encomion

Oricât aş potrivi encomionul,
Parcă nu-i pipăi tonul...
Nu simt că am acces la sunetele sale înalte,
Să-ţi facă sufletul să tresalte...

Oricum aş potrivi lauda,
Se vădeşte imediat frauda...
Ciupesc eu de la unul – altul,
Dar nu asta e calea către Înaltul...
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Cum să lauzi sublimul?
Cum să fericeşti minunea?
Cum să îndestulezi plinul?
Cum să înfiorezi rugăciunea?

Nu-mi rămâne alta decât Marelui
Să-i cer de două ori să te inspire...
Cred în puterea Lui
Mai presus de Fire.

Feciorul meu, de astăzi eşti bărbat
Feciorul meu, de astăzi eşti bărbat!
Trecut-ai pragul spre desăvârşire.
Auzi-le cum din vechimi străbat
Îndemnuri multe, spre a-ţi fi de ştire:

Fă-ţi datoria ce ţi-ai asumat,
Soţ tandru şi desăvârşit părinte.
Ştii regula, de acasă, de urmat,
La ce se cade a lua aminte.

Nu tu eşti totul, chiar dacă-mplinit,
Ce vine după tine-nseamnă totul.
Ca somnul să îţi fie liniştit,
Rămâi atent să nu-ţi ia nimeni potul!

              Persida

Fii binevenită între noi!
De astăzi, ce-i al nostru-i şi al tău...
Menită eşti să te-ncununi altoi
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În neamul Pârvilor de la Gârbău.

Fă-i ramurile să-şi întindă Sus
Coloană suplă între Pământ şi Cer, 
Sub vremuri şi obide nesupus, 
Dar stup de idealuri şi mister...

Fii binevenită între noi!
Sărbătoare fii-ne şi alean!
De azi, copiii noştri, amândoi,
Să creşteţi împreună an de an!
                 Ana

...Cât  alb în pomi, cât roşu-n tulipani!...
Cât aur Sus, cât verde peste rând!...
Întreaga Fire cântă: La mulţi ani!
Iar îngerii o-ngână murmurând...

-Tu, Ană mică, tu, dragă nepoată,
Prin ce cuvinte să te omenim?
Fie-ţi viaţa limpede, bogată,
Şi noi, prin tine, să ne pomenim!
Să te privească lumea încântată,
Norocul să-ţi orânduie culesul,
Iubire s-ai, de mamă şi de tată,
Din dragoste, culeagă-te alesul!...

                       Elsa
Se cuvine mesaju-mi pentru tine
Să fie în rime, 

      Dar peste Ocean, departe,
O lume, de noi, vă desparte...
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Poezia acolo-i mioapă, 
Rimele nu se mai poartă...
Şi totuşi: 

Nepoată dragă, ce minune că eşti!
Ivită, aidoma frumoaselor din poveşti,
În zodia Cumpenei...
Ţi-ai ales o zi cu cifre mici
Să te scalzi întâia oară-n lumină,
Cusute cu arnici
Pe destinu-ţi ce va să vină,
Căci, laolaltă, dau zece,
Încât nimeni şi nimic nu le întrece...
Ţi-ai ales o zi care pe la noi mustea de soare
Spre-a  o  înscrie  în  calendarul  nostru  ca
sărbătoare...
Elsa-Alexandra,  fii  binevenită  în  rămurişul
neamului,
Unde se mai dă glas aleanului,
La ceasul de taină al miriştii,
Întru amintirea siliştii...

Cântec pios

Rădăcina 
urcă 
seva 
în tulpină.
Cuiburile
urcă
ouăle
în lumină.
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Orizontul
urcă
drumul
sus, pe creste.

Cutezanţa
urcă
omul
în poveste.
Îngereii
urcă
nimbul
în icoane.

Preamărire,
Ţie,
îţi aducem,
Doamne.
îngerii 
evenimentelor
 istoriei.
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Mihaela CĂVESCU

                    ACUMA ŞTIU

În depărtare unde firul ierbii n-ajunge
greierii cântă
dimineaţa  e prinsa-ntr-o  clepsidră
 
Tac şi  Ascult  nisipul!

s-a înroşit de-atâta curs
şi mă arde prin sticlă

Acuma ştiu s-o întorc la timp
Atunci n-am ştiut!

ASCENSOR SPRE EŞAFOD

Cu o mâna ţin răsăritul,
iar cu cealaltă asfinţitul
Capul mi-ajunge la cer,
iar picioarele în fundul mării

Tocmai am cuprins lumea!

am totul
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şi nu am nimic
pentru că nu mai pot
să iubesc...

CHIROMANŢIE

Pe linia capului
trenul şuieră nervos
de calcă întunericul.

Pe linia inimii
copacii aleargă 
în semn de complice.

Ascuţită e linia vieţii 
ce taie cu ea tăcerea ta!

la o simplă cotitură
intră-n orizont...

când s-a  deschis poarta?

CUTIA MILEI

E locul 
unde umbra cade peste umbră în fugă
şi destinul arucă cu bani înapoi
ca după mort...

DEPOZIT DE CUVINTE

soldat al întâmplărilor
ce păzeşti la depozit cuvântul...
Dincolo de hotar
prin noroi,
doar bocancii tăi 
mai răspund la apel.
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DESPĂRŢIRE DE ORIZONT

Mă doare 
de cad înspre tine
despărţindu-mă de orizont
printr-o singură tăiere.

FILM DE SCURT METRAJ

Despre femei pot spune
multe...
unele lasă scame
altele lasă răni,
dar cele mai multe iubesc...
de aceea amanţii
sunt pe cale de dispariţie.

HOŢ PROFESIONIST

El chiar vroia să fie prins!
Ghinionist din fire
mi-a furat inima.
Nu are ce face cu ea!
E bolnavă...

AVIZ DE PRIMIRE

Frumuseţea umană
e ca vânătoarea regală
din vânător
devii vânat!
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EXAMEN DE MATURITATE

Nu trişa,
fii corect!

Altfel
toate amintirile
se vor întoarce  împotriva ta
cu taxa inversă
aterizarea de urgenţă
nu va mai fi  patul meu!
nu mai pune săgeţi
de data asta 
voi şti încotro s-o apuc!!!
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 PETRE P. BUCINSCHI

                            Poezie în proză

Vara trecută am vândut bătrânei doamne Zen câţiva pitici de
lut  pentru grădină.  Într-o zi  din vara aceasta  m-a sunat  la  telefon
bătrâna doamnă Zen. Vocea ei se asemăna cu aceea a unei păsări
venită  din  vârful  unui  pom.  Mă  ruga  să  trec  pe  la  ea  pentru  că
organiza  o  după-amiază  cu  surprize.  Când m-am uitat  în  grădina
bătrânei doamne Zen am văzut că din câţiva pitici de lut pe care îi
vândusem a reuşit să facă o plantaţie cu pitici de lut. Asta era doar
una  din  surprize.  În  mijlocul  grădinii  trona  un  pian  sub  două
reflectoare  aprinse  care  concurau cu lumina  zilei  şi  a  soarelui.  În
jurul lui multe scaune albe. Pe unul din ele am luat loc alături de
bătrâna  doamnă  Zen.  Frământam în  palmă  aroma  de  cimbrişor  şi
mentă. Rând pe rând piticii de lut se aşezau pe scaune ţinând în mână
flori. După ce recitalul de pian s-a terminat piticii aruncau cu flori în
pianist. Când am ajuns acasă m-am hotărât ca din plantaţia mea cu
pitici de lut să fac un cor sau un ansamblu de dansuri. Pentru asta am
dat pe net anunţul că o angajez pe Albă ca Zăpada, cu program de
doisprezece ore, masă şi cazare asigurate.
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                                          ***
Aseară am fost la un party şi nu ştiu cum se face că mi-am

luxat piciorul. Toată ziua am umblat şontâc, şontâc. Seara când am
ajuns acasă mi-am pus tot felul de comprese încercând să mă tratez
băbeşte. Dimineaţa călcam la fel de greu cu piciorul şi m-am hotărât
să merg la bătrâna doamnă Zen. Aceasta ca o profesionistă, cu câteva
mişcări brutale mi-a refăcut piciorul anulându-mi şi durerea. Apoi în
preţul consultaţiei m-a oprit  să iau masa cu ea. Am mâncat paste,
ceva  asemănător  cu  nişte  conducte.  Bătrâna  doamnă  Zen  halea
zgomotos  din  conducte,  în  timp  ce  eu  mă  forţam să  mănânc.  La
plecare  bătrâna doamnă Zen s-a oferit să mă conducă. Cu faţa ca de
ceară şi  pielea zbârcită pe picioare,  purta o fustă mini.  Citeam în
gesturile  ei  că  vrea  să  mă  seducă.  Ochii  mei  se  pierdeau  în
amănuntele formelor trupului său. Bătrâna doamnă Zen intenţiona să
fie o zână bună, în timp ce eu regretam că nu am un pistol să mă
împuşc. Când am ajuns în pragul casei, la despărţire, bătrâna doamnă
Zen m-a pupat bălos pe frunte. Pe stradă mergeam repede, repede, cu
foamea  în  gât.  M-am oprit  la  un  restaurant  chinezesc  să  mănânc
ceva. Nu ştiu ce am mâncat dar ştiu că avea picioare şi tot felul de
organe ciudate, în afară de pene, noroc că avea condimente şi un sos
picant. Seara acasă aveam alergie doar gândindu-mă la ceea ce am
mâncat.  Am băut câteva pahare cu whisky şi  am început  să râgâi
profesionist.  Simţeam  că  în  stomac  s-a  parcat  ceva  într-un  loc
interzis. 

                                               ***
Săptămânal mi se întâmplă să trăiesc o poveste minoră cu

întâmplări  de  duzină.  Spre  exemplu  zilele  trecute  am  plecat  cu
noaptea în cap la bătrâna doamnă Zen ca să o rog să mă lase să îmi
garez pentru o perioadă de timp maşina în garajul ei lângă fordul său
cel vechi şi demodat primit cadou la majorat. Bătrâna doamnă Zen a
rămas uimită de vizita mea neaşteptată şi matinală. I-am explicat de
ce am venit şi m-a înţeles, sau poate că se prefăcea că mă înţelege şi
a dat afirmativ din cap. Pe jumătate somnoroasă, îmbrăcată în grabă
cu un halat descheiat, de sub care ieşeau doi sâni mari atârnând ca
două  şosete.  Cu faţa  nefardată,  cu  riduri  proeminente  şi  cearcăne
clare, arăta ca o vrăjitoare expirată. Vrând să îşi estompeze cumva
faţa  obosită,  cu  un  gest  repezit  şi-a  trântit  pe  nas  o  pereche  de
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ochelari de soare deşi afară stătea să plouă. După ce am garat maşina
nu ştiam cum să plec mai  repede.  Bătrâna doamnă Zen insista să
rămân să bem împreună o cafea. Mă stresa felul cum arăta bătrâna
doamnă Zen în dimineaţa aceea şi îi refuzam invitaţia în mod repetat.
Cu fiecare minut care trecea, înfăţişarea ei îmi stresa tot mai puternic
ochii. Vroiam să plec cât mai repede, altfel ar fi trebuit să îmi bag
unghia  în  gât  ca  piţigoiul  şi  să  mor.  Când  am  ajuns  acasă  din
neatenţie  am  reuşit  să  sparg  un  geam  rănindu-mă  la  mână.  Am
înmănuncheat durerea sub un pansament şi o ţigară. 

                            ***
Am aflat din surse indirecte că bătrâna doamnă Zen vrea să

se  mărite.  Eu  cred  că  bătrâna  doamnă  s-ar  putea  mărita  doar  pe
întuneric. În acest scop ea umblă zilnic prin oraş ca un cadavru de
hârtie, iar vârsta ei este ca o cangrenă. Bătrâna doamnă Zen circulă
pe stradă ca o gheară de umbră şi din loc în loc îşi lasă ochii ca să
stea la pândă. În una din zile pe stradă şi  eu m-am lovit de ochii
bătrânei doamne Zen care stăteau la pândă. Atunci am simţit în mine
nişte seisme ciudate, iar în vene în loc de sânge îmi curgea lavă. În
ultima vreme timpul şi-a pus amprenta peste bătrâna doamnă Zen şi-
a  transformat-o  într-o rană zdrenţuită.  De  câte  ori  vorbesc  cu ea,
cuvintele sale îmi tatuează vise groteşti. Cu vocea ei de fumătoare
înrăită,  nu  numai  că  îşi  dă  aere  de  vedetă,  dar  se  crede  şi  o
seducătoare sirenă. După cum vă spuneam bătrâna doamnă Zen vrea
să se mărite. Acest cadavru de hârtie umblă pe străzi îmbrăcată în
alb, să pară proaspătă şi scoasă ca din cretă.

                                ***
De  două  ori  pe  săptămână  bătrâna  doamnă  Zen merge  la

piaţă şi face cumpărături. Peste drum de casa ei locuieşte un bătrânel
simpatic, rotofei şi chel. De multă vreme o urmăreşte cu privirea ca
un flăcăiandru. A auzit că bătrâna doamnă Zen vrea să se mărite şi
într-o  zi  s-a  dus  la  ea  în  vizită  pe  neaşteptate  cu  un  platou  de
prăjituri.  Bătrâna  doamnă  cam cârnă,  ridată,  cu  aluniţă  pe  faţă  şi
părul vopsit, îi spuse bătrânului care o curta, că dacă ar afla tatăl ei s-
ar  supăra pe el.  De ceva timp bătrânul  s-a mutat  în casa bătrânei
doamne Zen. El era chel, în schimb bătrâna doamnă avea avere. De
la  o  vreme  bătrânul  se  afla  în  faliment  de  sentimente.  Bătrâna
doamnă  Zen  făcea  pe  supărata,  făcea  scandal  şi  chiar  istericale
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imaginându-şi  că  a  fost  violată,  dar  îi  preţuia  cardul  bătrânului.
Bătrâna  doamnă  Zen  era  conservatoare  în  timp  ce  bătrânul  era
liberal. După câteva luni s-au despărţit, având ca motiv nepotrivire
de caracter. Acum bătrâna doamnă Zen a rămas singură şi arată de
parcă ar fi înghiţit chibrituri. Nu i-a rămas decât să viseze la un june
prim sau un Romeo. Şi asta pentru că anunţul ei de la matrimoniale
nu a dat rezultat.

                                              ***
Mai  nou bătrâna doamnă  Zen face fitness.  Merge la  sală,

trage de fiare, ridică gantere şi aleargă pe bandă. Ziua circulă prin
oraş pe bicicletă. 

Într-una din zile am întâlnit-o pe stradă şi în timp ce pedala
pe bicicletă am întrebat-o unde merge. În viteza bicicletei răspunsul a
venit  scurt,  la  cimitir.  Atunci  am întrebat-o  la  mişto,  cui  îi  lasă
bicicleta. Eram sigur că nu m-a auzit  în viteza cu care mergea pe
bicicletă. Seara bătrâna doamnă Zen m-a sunat la telefon supărată că
am luat-o la mişto.  Apoi am început  să râdem în hohote.  Bătrâna
doamnă Zen m-a invitat atunci să înnoptez cu ea, argumentându-mi
că  s-a  plictisit  să  doarmă  singură.  Din  curiozitate  am  acceptat
invitaţia bătrânei doamne Zen. La miezul nopţii bătrâna doamnă Zen
şi-a lăsat pe noptieră peruca, dinţii şi un ochi de sticlă şi s-a culcat
lângă mine în pat. Dacă în acel moment m-aş fi uitat într-o oglindă
cu siguranţă aveam o privire alertă. Nu vă puteţi imagina cum am
dormit în acea noapte. Şi azi când îmi aduc aminte de noaptea în care
am dormit lângă bătrâna doamnă Zen îmi simt corpul întreg cuprins
de frisoane
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Lygia Diaconescu

DE LA AMURGU’-ADÂNC AL TOAMNEI 

Atât de fragedă-încât teroare, 
Lumina pârguie şi-n ochi un nor răpus 
Pentru că nu lacrima de-acum, ci taina doare, 
Şi-n taină-i totul, o, arată că e toamnă-ai spus! 

Prea-ndurerat acum şi dulce ca un corn 
De vânătoare, fraged ce se-nchide, 
E timpu-n care-ntorci şi inima şi munţi răstorni, 
Viaţa care ne contopește, iubite! 

Pe trandafiri ai pus mâna limpede-a ta,
Mi-ai spus: şi spinii pot să înflorească, iată...
Uite coroana dragostei ce-o ţinem spre-a ierta
Noi o purtăm cu-o strălucire aproape vinovată 

De la amurgu’-adânc al toamnei, să ne aprindem 
blând 
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Ori de la tristeţea fragedelor lumini, sub clipe 
Pentru că niciodată ca acum, îmbrăţişați de gând,
N-am mai atins pământ, fără ca pământul să ţipe.

VON DER TIEFEN DÄMMERUNG DES 
HERBSTES

So zart, dass wie ein Terror
Das Licht erscheint und eine Wolke stirbt,
Denn nicht die Träne jetzt, sondern’s Geheimnis 
schmerzt,
Und das Geheimnis ist alles, oh, zeige, dass es 
Herbst ist, hast du gesagt.

Zu traurig jetzt und süß wie ein Horn,
Ein Jagdhorn, das nun zart sich schließt,
Es ist die Zeit, in der du Herz und Berg 
aufwühlst,
Das gute Leben, Lieber, das sich uns erschließt!

Auf die Rosen hast du deine klare Hand gelegt,
Hast mir gesagt: Auch Dornen können blühen, 
schau!
Und sieh, wir tragen zur Versöhnung der Liebe 
Kranz,
Wir tragen ihn mit fast schuldigem Glanz.

Aus der tiefen Dämmerung des Herbstes lass uns 
entflammen,
Oder von der Trauer der zarten Lichter unter 
Augenblicken,
Denn noch nie wie jetzt – in Gedanken 
umschlungen -
Haben wir den Boden berührt, ohne dass der 
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Boden erschrickt.

                          IUBIREA 

Mai simt şi-acuma mâna ta pe piept, 
Ce caută-nsetat fără a găsi, 
Ai să te-întorci la mine într-o zi, 
Te văd venind şi de-asta te aştept 

Mi-ai luat iubirea, singurul meu drept 
Dar ai s-o aduci odată înapoi 
Căci printre plopii blestema şi de ploi 
Te văd venind şi de-asta te aştept

                       DIE LIEBE

Die Hand auf meiner Brust – ich spüre dich,
Die heischend sucht, ohne zu finden...
Irgendwann kommst du, mich an dich zu binden,
Ich seh’ dich kommen, darum warte ich...

Die Liebe nahmst, mein einz’ges Recht – und Strich –
Doch bringst du sie zurück auch irgendwann,
Denn unter regenschweren Pappeln kann
Ich dich kommen sehen – deshalb warte ich...

                             EFEMER 

Când îmi îndrept spre tine privirea mea bolnavă, 
Ca muribundul ochii spre cel ce drag i-a fost, 
Mi-e inima un crater şi sângele o lavă, 
Gândul e, heruvimul urcându-se spre slavă 
Iar graiul, o podoabă fără rost. 
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Nesățioasă-adesea să văd în tot, frumosul, 
Adânc mister ca oaza ce-adoarme orice chip,
Umblam oriunde-n lume, mă întorceam cu visul,
Cu mintea... îmi durasem din viaţă, Paradisul, 
Înveşnicit prin harul tău divin. 

Și-atuncea când în suflet mă chinuia amarul
De-a fi dorit zadarnic o cupă de culoare, 
Venişi precum norocul ce e adus cu zarul 
Să reînvii speranţa-mi spre ce-i frumos cu harul 
Frumuseţii tale neînduratoare. 

                     VERGÄNGLICH

Richt’ ich zu dir den kranken Blick im Schmerz,
Wie auf dem Sterbebett der Sterbende zum Lieben,
Ist mir das Herz ein Krater und das Blut wie Erz,
Als Cherubime geh’n Gedanken aufwärts,
Die Sprache ist nun unnütz mir geblieben.

Unaufhaltbar so oft zu seh’n in allem Schönen 
Geheimnisvoll die Oasen, die alles nur betören,
Die Welt durchwandert’ ich, mit Träumen kam ich wieder,
Im Kopf als Paradies das Leben malt’ ich nieder,
Verewigt durch die göttlich’ Gabe dein.

Und als die Bitterkeit mir biss in meine Seele,
Gewünscht zu haben auch nur etwas Farbe mehr,
Kamst wie das Glück, wenn sechs die Würfel zählen,
Die Hoffnung zu erneuern zum Schönen mit dem Segen
Der Schönheit deiner, unerbittlich sehr.

Übersetzung von Henrike Brădiceanu-Persem
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Tatiana Scurtu-Munteanu

Sunt dorința ta dintâi 
  
Sunt dorința ta dintâi 
Izgonită din tăcere, 
Fardurile arămii 
Cadențează pe gerbere. 
  
Stolurile de fiori,  
Trunchiurile să erupă, 
Au înlăcrimat culori 
Și-au turnat alean în cupă. 
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Devorați de răsărit, 
Stăm cu buzele-n răscruce, 
Ceru-n pleoape pironit, 
Inimile să descurce. 

           Stăruie-ntre noi ecoul  
  
Stăruie-ntre noi ecoul valurilor sfârtecate, 
Pleoapa seacă și pustie, buzele învolburate 
Ne-nvelesc în rogojina cântecului ancestral,
Să se mistuie văpaia scrâșnetului sideral. 

Ropotind în falduri suflul dezbrăcat de agonie,
Mușcă orele stângace adunate-n simfonie,
Mă așez în transcendența ultimului caldarâm,
Ca ondina legănată-n palma unui alt tărâm.   

Rătăcirea australă după lespede se-nchide,
Efemeră-i spovedirea astrelor antropoide,
Mantia de întuneric se răsfiră în felii
Și îneacă-n iarbă talpa dimineții fumurii. 

    Încap diamantină-n pieptul tău 
  
 Încap diamantină-n pieptul tău 
 Ca o făclie,  
 serafică mă-nchin 
 Cu șoapte parfumate de jasmin, 
 În piramidă mă-nchide 
 Dumnezeu. 
  
 Și împletesc flămândă amintiri 
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 Din păsări  
 spulberate pe obraz,  
 Cadența străvezie de topaz 
 Desprinde oblonitele 
 priviri. 
  
 În ochii tăi am ancorat furtuni 
 Și dimineţi  
 pe malul înflorit, 
 Ca niște stoluri trase spre zenit, 
 Am mâinile crescute-n  
 rugăciuni.
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ZENOVIA ZAMFIR

NICIODATĂ  NU  E  PREA  TÂRZIU

Nicolla se lăsa copleşită de durere şi
suferinţă.

Rănită, pentru a doua oară, inima ei
era fărămiţată în mii de bucăţele.

Se simţea incapabilă să-l vadă şi
să  afle  adevărul,  să  gândească  şi  să
găsească  o  explicaţie  sau  un  motiv
plauzibil. O durea capul, trupul. Plângea
până obosea şi adormea epuizată.

Amintirile  o  chinuiau,  dorul  de
el o măcina. De nenumărate ori întinsese
mâna după telefon, ca apoi să renunţe.

Nu putea şi nu dorea să împartă
cu nimeni suferinţa, aşa încât îşi înăbuşea
strigătele de disperare în pernă.

Zăcuse  în  semiinconştienţă  mai  mult  de  o  săptămână,  apoi,
într-o dimineaţă,  aruncându-şi  ochii  în  oglindă  se  sperie  singură  de
felul în care arăta.

Palidă,  slăbită,  cu  ochii  injectaţi  de  atâta  plâns,  era  de
nerecunoscut.

 - Nu, nu pot continua aşa, îmi fac rău mie dar mai ales celor din
jur,  nu astfel rezolv problema, gândeşte în timp ce picăturile de apă
rece încep să o readucă la viaţă.

Deschide ferestrele larg şi inhalează aerul proaspăt de munte.
Priveşte  în  jurul  ei,  pătura  mototolită,  perinile:  una  în  pat,  alta  pe
covor, cearceaful pe la mijlocul patului,  scrumiera supraîncărcată de
ţigări fumate doar pe jumătate, cana plină de zaţ de cafea, telefonul în
mijlocul camerei, peisaj dezolant.

După  boala  lungă  şi  grea,  trupul  ei  era  brăzdat  de  durere,
fiecare mişcare o făcea să lăcrimeze.
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Se adună cu greu, se aşează în fotoliu, sorbind dintr-o ceaşcă
de cafea, preparată cu un efort de voinţă imens, începe să reflecteze.

- Nu este vina lui, vorbea singură prin casă, sau nu în totalitate,
nu l-am întrebat niciodată dacă a fost sau este căsătorit.

Nu am fost curioasă cum îşi petrece timpul atunci când nu este
lângă mine.

Nu am discutat despre viitor şi nici despre copii.
Ce pot să-i reproşez sau să-i cer acum?
Să renunţe la familie pentru mine?
Am dreptul, pot să fac aşa ceva?
Să-mi clădesc fericirea pe nefericirea altora? Nu ar fi moral şi

legal, nu ar avea sens şi nici perspectivă. Fiecare clipă de bucurie ar fi
umbrită de chipurile din fotografie.

Pentru a creşte în armonie, copii au nevoie de ambii părinţi,
indiferent de relaţiile acestora.

Văzuse copii proveniţi din familii dezorganizate care sufereau
şi la maturitate, copii abandonaţi pe stradă sau în orfelinate, privirile
lor triste erau vii  în memoria  ei.  Ea, care militase pentru bucuria şi
bunăstarea celor oropsiţi de soartă, să creeze voit suferinţă?

Perspectiva  unui  trai  lipsit  de  griji  materiale  dar  bazat  pe
neliniştea altora nu o seducea.

Educaţia primită, credinţa în Dumnezeu, nu puteau fi călcate în
picioare!

- Ce ar fi dacă aş pleca în străinătate? o străfulgeră o idee.
Oana, prietenă de ani de zile, căsătorită şi stabilită în Franţa, o

invitase de câteva ori la plimbare prin frumoasa şi legendara ţară a lui
Dumas.

- Poate că distanţa mare m-ar împiedica să răspund chemării
lui. Ştia că, dacă îl vede, nu poate rezista tentaţiei de a se ghemui la
pieptul lui cald şi primitor.

Îl iubea la fel de mult  şi  nu dorea să-l  pună în situaţia de a
alege, ar fi fost prea dureros pentru toţi.

După  ce  colindase  România,  ,,minunat  de  frumoasă”,  cum
spusese Alexandru Vlahuţă, era timpul să vadă şi alte ţări despre care
citise sau văzuse reportaje la televizor. Setea de cunoaştere era un izvor
nesecat pentru ea.

- Da, trebuie! se încuraja singură.
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În viaţă totul se plăteşte, auzise cândva.
Deşi  nu  ştia  care  este  partea  ei  de  vină,  se  condamna  la

pedeapsa cea mai grea – aceea de a trăi fără el, foarte departe de el.
-  Procedez  corect?  se  întreabă  lăsând  lacrimile  să  curgă

şuvoaie...
*

- Să munceşti aici? repetă Oana întrebarea.
-  Da,  vreau să  îmbin  plăcutul  cu utilul,  lucrez,  iar  cu banii

câştigaţi mă plimb şi vizitez, încearcă să se facă înţeleasă.
-  Bine,  dar  este  foarte  greu să-ţi  echivalezi  studiile,  poţi  să

locuieşti la mine, dar...
- Nu, o întrerupse Nicolla, nu este nevoie să lucrez în domeniu,

poate găsim ceva accesibil, nu sunt pretenţioasă.
- Ai tot sprijinul meu, dar să ştii că va fi dificil, dorul de ţară şi

de cei dragi, este un alt impediment, o avertizează.
- Sunt pregătită să încerc, o asigură.
-  Atunci  spune-mi  când vrei  să  te  aştept,  cedează  Oana.  O

cunoaşte bine, ştia că orice decizie a ei era motivată şi argumentată.
Era încântată că putea să-i fie de ajutor, fiindcă şi Nicolla fusese alături
de ea, cu ani în urmă, când avusese necazuri.

Febra pregătirilor o ţinuse în priză şi pentru moment era prea
ocupată pentru a se gândi  la el. Îşi vizitase părinţii, fraţii şi mimând
veselia  îi  asigurase  că  proceda  bine.  Pe  părinţi  nu  reuşise  să-i
păcălească însă, ca de obicei aceptau hotărârile chiar dacă lăcrimaseră
în urma ei. Pe prieteni şi prietene îi anunţase telefonic că pleacă. Nu
era pregătită să dea explicaţii, era încă slăbită. Demisia o trimise prin
poştă. Sigur, şeful ei ar fi încercat să-i schimbe planurile dar nu dorea,
perspectiva  o  speria  serios,  doar  speranţa  că  sacrificându-se  evita
suferinţa altora, îi dădea putere.

Cu  inima  frântă  şi  sufletul  pustiu,  îi  transmite  un  mesaj
iubitului chiar în ziua când autocarul a plecat din autogară.

-  Nu  mă  căuta,  am plecat  în  străinătate.  Îţi  doresc  fericire
alături de cei dragi!

La apelurile lui repetate şi insistente nu răspunde.
Priveşte  tristă  peisajul  ce  dansează  în  ritmul  roţilor  de  la

autocar, dar nu zăreşte decât chipul lui zâmbitor ce o însoţeşte.
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Doru se chinuise în zadar s-o găsească. De la Mihai aflase că
este în concediu şi probabil pleacă din localitate. Venise de câteva ori
la uşă, dar jaluzelele trase şi faptul că nu se auzea nici o mişcare îl
determinaseră să creadă că este plecată. Pentru prima dată, regreta că
nu-i cunoaşte familia şi nici prietenii, poate astfel ar fi aflat unde se
află. Suferea că o pierde dar şi pentru că nu ştia de ce. Nicolla aşezase
fotografia  la loc,  astfel  încât  el  nu bănuia  că ea aflase  de existenţa
copiilor.

Era disperat că femeia pe care o iubea cu toată fiinţa îl părăsea
fără nici o explicaţie.

- Oare la mine nu se gândeşte? se întreba oftând în nopţile de
insomnie.

Oricât de grav am greşit, în numele dragostei merit o ultimă
şansă de a fi judecat şi de a-mi cunoaşte sentinţa.

Chiar nu-şi dă seama cât sufăr?
Poate  fi  atât  de  dură,  ea  care  nu era  în  stare  să  rănească o

muscă?
Nu a înţeles cât de mult o iubesc şi o doresc? Cât de preţioasă

este pentru mine?
- Cum să trăiesc fără ea?
Acasă era trist  şi  îngândurat,  la serviciu nervos şi  agitat,  cu

greu reuşea să-şi ascundă neliniştea.
Când, în sfârşit, a primit mesajul de la ea, o stâncă de i-ar fi

căzut în cap nu l-ar fi sfărâmat aşa cum au făcut-o cuvintele ei.
Lovit ca de trăznet, se prăbuşeşte în fotoliul de la birou şi lasă

libere  lacrimile  de  la  colţul  ochiurilor  ce-i  înţeseau  privirile.  Nu-l
interesa dacă intră cineva neanunţat şi-l vede, nu se simţea mai puţin
puternic fiindcă plângea ,,ca o muiere”.

Iubea şi suferea.
*

Se afla de câteva săptămâni la Paris. Împreună cu prietena ei,
colindase oraşul şi împrejurimile. Băuse cu sete din izvoarele culturii şi
istoriei franceze.

Era  minunat  să  poţi  atinge  cu  mâna  şi  cu  privirea  zidurile
catedralelor,  castelelor  peste  care  trecerea  timpului  parcă  le
înfrumuseţa.
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Câtă  inteligenţă  şi  imaginaţie  fuseseră  puse  în  slujba
frumosului! Ce bogăţii inestimabile au lăsat înaintaşii!

Era  bucuroasă  şi  încântată  că  poate  să-şi  adape  setea  de
cunoaştere puţin câte puţin.

Între timp, Oana urmărea cu înfrigurare anunţurile din ziare cu
locuri de muncă disponibile.

Înţelesese că Nicolla dorea să rămână mai mult în ţara ei de
adopţie,  nu  o  întrebase  de  ce.  Fiind  în  concediu  destinat  creşterii
copilului, o bomboană de fetiţă, cum o alintau toţi, avea suficient timp
pentru a petrece împreună cu prietena ei. Viaţa departe de ţară, cu toate
avantajele ei materiale, era grea. Chiar şi după atâţia ani, Oana lăcrima
când vorbea despre locurile natale. Nicăieri în lume nu este mai frumos
ca acolo unde te-ai născut, îi declarase ea, într-o seară, Nicollei.

- Ştiu draga mea, şi eu m-am convins de acest adevăr cu ani în
urmă când am părăsit casa părintească.

Nicolla făcea eforturi considerabile pentru a se adapta, cu toate
că noaptea adormea plângând. Dorul, de Dorul ei drag o mistuia, grija
pentru cei dragi o măcina, dar îşi impunea să reziste.

La nici o lună de la venire, obţinuse, cu destulă uşurinţă, având
în vedere lipsa ei de experienţă şi de cunoştinţe în domeniu, un post de
asistentă într-o casă pentru bătrâni. Era mai mult decât putea să spere,
fiindcă pentru bătrâni avea un respect deosebit, cultivat încă din ţară.

Muncea  cu  drag  şi  dăruire,  chipul  ei  cuprins  de  tristeţe  se
însenina ori de câte ori vedea înmugurind speanţa în privire celor de
care  se  ocupa.  Era  obositor  dar  numai  aşa  reuşea  să  doarmă  fără
coşmaruri.  În  puţinul  timp  liber,  fiindcă  lucra  sâmbăta  şi,  uneori
duminica,  se  aventura  dincolo de porţile  capitalei.  Deşi  respectuoşi,
străinii erau reci şi distanţi.

Nicolla simţea acut lipsa căldurii umane dar se încăpăţâna să
reziste.

Chiar dacă se străduia să nu se facă remarcată, îmbrăcându-se
modest, zâmbind foarte rar, vorbind puţin, unul dintre medici făcuse o
mare pasiune pentru ea.

Avea 38 de ani, şaten, cu ochii verzi, o figură interesantă, cum
se exprimase Nicolla când îi povestise Oanei despre el, casă, maşină şi
o dorinţă nestăvilită de a o face fericită.
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La rândul ei, îl simpatiza dar era incapabilă să iubească, rănile
din suflet nu se cicatrizaseră şi la aventuri nu se pricepea.

Doru suferea cumplit, încă mai spera că era doar un vis urât iar
când  se  va  trezi,  coşmarul  se  va  risipi.  Încă  nu  aflase  motivul
abandonării şi încerca să găsească o explicaţie.

- Oare doar se jucase cu sentimentele lui:
Unde greşise el?
Care era adevărata Nicolla?
Fusese atât de fraier încât să se îndrăgostească de o femeie care

nu-l merita?
O iubea încă, şi, pentru că îl lăsase singur ar fi vrut să o urască,

dar nu putea.
Nu ştiuse că  extazul  poate fi  atât  de  aproape de agonie,  nu

credea  că  ea  poate  fi  atât  de  insensibilă  la  suferinţa  lui.  Fuseseră
împreună ani  de  zile,  nu putea şterge atât  de  uşor clipele frumoase
trăite ca şi când ar fi fost o poveste scrisă pe o tablă neagră. Arăta ca
un om pentru care speranţa a murit iar viaţa avea nevoie de pretexte
pentru a putea fi dusă mai departe.

          *
Cu  delicateţe,  Nicolla  îl  convinse  pe  medic  că  nu  ea  este

femeiea visurilor lui.
După un an de muncă asiduă, de frustări şi nelinişti, de nopţi

nedormite, rana din pieptul ei era la fel de adâncă şi nevindecată. Încă
îl mai chema în gând, încă mai lăcrima imaginându-şi chipul lui trist,
amintirile o chinuiau, incertitudinea că poate greşise, condamnându-l
pe el dar şi pe sine la suferinţă, o măcina. Perspectiva de a călători în
Italia era cel mai bun medicament pentu sufletul ei zbuciumat.

Odată ce păşeşti pe pământ italian, urmele măreţiei şi gloriei
apuse ale Imperiului Roman se văd la fiecare pas. Cetăţi de apărare,
castele, palate, catedrale, munţii semeţi, marea de smarald, case mari
cu arcade şi coloane, patrie a culturii şi artei desăvârşite, toate aceste
bogăţii îţi crează impresii diverse.

Nicolla încearcă să exploateze aceste minunăţii, în fiecare zi de
concediu, vizitând cât mai multe locuri.

În  Veneţia  se  plimbă  cu  renumitele  gondole  prin  stufărişul
canalelor, admirând vechimea şi frumuseţea clădirilor, palatele dogilor,
răscolind,  prin colbul  memoriei,  toate cunoştinţele despre acest  oraş
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mic  în  lume.  Piaţa  San  Marco!  o  adevărată  bijuterie  arhitecturală,
ameţeşti privind picturile şi statuile ce împodobesc pereţii. La Florenţa
rămâne impresionată de statuia sculptată de Michelangelo. Cu ani în
umă citise o carte despre viaţa lui, iar acum avea ocazia să-i admire
opera. Minunat! Fantastic! Ar vrea să strige, dar mulţimea turiştilor din
jur îi stopează elanul.

Pe malul Adriaticii, cu apa limpede şi calmă la picioare, trăia
momente  de  melancolie.  Muzica  valurilor,  adierea  blândă,  nisipul
fierbinte, câteva scoici eşuate la ţărm îi amintea de un alt decor, de el,
iubitul ei,... şi despre o altă viaţă.

Fuge cât mai repede şi cât mai departe dar, jarul amintirilor o
pârjolesc fără milă.

Se plimbă cu nonşalanţă pe străduţele strâmte din San Marino
de parcă ar fi prin Lipscanii Bucureştiului. Colindă prin magazine, se
delectează cu frumuseţea peisajului, cumpără cadouri pentru cei dragi,
încearcă să se bucure de libertatea de a călători, visul ei dintodeauna.

La intrarea în Muzeul din mica Republică San Marino un grup
de români gălăgioşi îi atrag atenţia.

După Revoluţia din 1989, tot mai mulţi români invadau statele
Europei şi nu numai, unii ca simpli turişti, alţii atraşi de perspectiva de
a câştiga banii necesari unui trai decent în ţară.

Nicolla  simte  cum  îi  fuge  pământul  de  sub  picioare  când
recunoaşte bărbatul ce înintează dezinvolt spre ea.

-  Bună  ziua,  fată  frumoasă,  ce  bucurie  şi  plăcere  să  te
reântâlnesc  tocmai  pe  aceste  meleaguri  pline  de  farmec,  legendă  şi
istorie!

- Bună ziua, îngână.
- Nu credeam că acestă excursie îmi va oferi şansa să te revăd.

Ani de zile m-am întrebat ce mai faci, continuă.
- Mulţumesc, bine, stau temporar şi lucrez în Franţa, iar acum

în concediu prin lume, îşi revine ea.
-  Singură?  Nu  este  greu,  oricât  de  frumos  ar  fi?  întreabă

îngrijorat.
- Cărările vieţii! răspunde abătută.
Pe George, inginer de profesie, îl cunoscuse cu 15 ani în urmă

pe când lucra la o unitate de construcţii.
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Era mai mare cu câţiva ani decât ea, iar la vremea respectivă,
frumos, deştept, situaţie materială bună, constituia o partidă excelentă
pentru  toate  fetele  şi  femeile  nemăritate  din  instituţie  care  alergau
înnebunite după el. La cei 20 de ani, cât avea atunci, visa la o facultate
şi nicidecum la cratiţă.

Chipul  ei  dulce  şi  suav  o  atrase  de  cum  o  văzuse,  însă  o
considera  o  copilă,  el  era  la  vârsta  când trebuie  să-şi  întemeieze  o
familie, de altfel tatăl său îi dăduse deja un ultimatum.

Se întâlniseră  de câteva ori  cu prilejul  unor  adunări  festive,
formau o pereche frumoasă şi  distinsă însă răutăcioşii  reuşiseră să-i
despartă înainte de a se înfiripa ceva serios.

Trupul  Nicollei  făcuse  mulţi  bărbaţi  să  aibă  vise  erotice,
printre ei se număra şi vărul lui George. Deşi ea îi respinsese delicat
avansurile, ştiindu-l căsătorit şi cu doi copii, el a înţeles refuzul ca pe o
ofensă şi a devenit cel mai mare duşman. El a fost cel care, discret, l-a
determinat pe George să n-o mai caute.

- Dar tu? Cum o duci? devine curioasă.
- Am ajuns director acolo unde m-ai lăsat, am un băiat de 10

ani pe care-l cresc singur, fiindcă soţia m-a părăsit acum trei ani, în
general - bine, iar acum şi mai bine... că te-am întâlnit.

Nicolla roşeşte. Şi pentru ea era o surpriză plăcută.
George,  George,  se aude el  strigat.  Grăbeştete,  s-a schimbat

programul, plecăm spre o altă destinaţie chiar acum.
Disperat se uită când la ea, când la colegii de călătorie, ar fi

dorit să afle mai multe detalii despre perioada cât nu s-au mai văzut
însă trebuiau să se despartă pentru a doua oară.

- Când ajungi în ţară sună-mă! Îi strecoară cartea de vizită în
mână şi pleacă.

Nicolla rămâne gânditoare privind în urma lui.
        *

Sita amintirilor cernea.
Era detaşată, cu alţi colegi de serviciu, la Bucureşti, pentru o

lucrare de câteva luni. Locuiau la hotel, munceau din zori şi până seara
târziu iar când nu erau prea obosiţi ieşeau la o bere. Încă de pe atunci,
oraşul era prea obositor pentru ea.

Mergea  rar  cu  prietenii,  prefera  să-şi  petrecă  timpul  citind.
Devora cu nesaţ toate genurile literare.
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Primii  fulgi  de  nea  îi  creau  o  stare  de  plutire  ca  şi  dansul  lor
imaginar. La uşa hotelului, din spatele unui buchet imens de flori albe,
îi zâmbeşte George.

- Bună seara, o întâmpină încântat de figura ei surprinsă.
- Bună seara, îi mulţumeşte zâmbind.
- Obosită? Supărată? Acepţi o invitaţie la teatru?
- Cu multă plăcere, doar câteva minute să mă dezinfectez şi

putem decola.
Îi  plăcea  enorm  compania  lui!  Era  tandru,  atent,  manierat,

spiritual.  La piesa de teatru,  o comedie  reuşită,  au râs ca doi  copii.
Străzile, slab luminate, le dădeau posibilitatea să se strângă în braţe şi,
din când în când, să se sărute.

La vârsta aceea începuse să simtă fiori fierbinţi pe şira spinării
dar îşi putea stăpâni trupul. Erau suficiente plimbările sub clar de lună,
săuturile furişate, mângâierile tandre, declaraţiile de iubire.

Se opresc la restaurant, servesc cina vorbind despre serviciu şi
foşti colegi. În acordurile orchestrei, dansează vorbindu-şi din priviri.
Mijlocul ei subţire, flexibilitatea mişcărilor, aroma dulce a parfumului,
părul mătăsos ce-i gâdilă obrazul, îl fac să geamă de plăcere.

Naturaleţea şi  tinereţea ei  îi  schimbă gândurile păcătoase. O
dorea ca pe o femeie dar ea era încă o copilă. Părăsesc localul la finalul
programului şi ţinându-se de mână ajung încet la hotel.

Se  oferise  să  părticipe  la  acea  reuniune  a  specialiştilor  în
domeniu, ştiind că va avea ocazia de a se întâlni cu ea, departe de ochii
indiscreţilor.

-  Dacă se va prelungi  încă o zi  reuniunea,  te caut  şi  mâine
seară. O sărută diafan pe buze şi se face nevăzut în noaptea neagră.

Înainte de a adormi, Nicolla revede filmul întregii seri. Se simte
minunat în braţele lui, urma săruturilor mai stăruia încă pe buzele ei
trandafirii, zâmbeşte şi adoarme cu chipul lui în gând.

În  zadar  îl  aşteaptă  seara  următoare.  O  lacrimă  se  prelinge
încet.

A,  da!  Înainte  de  episodul  Bucureşti,  fusese  serbarea
câmpenească.

Duminica fierbinte de iulie, scoase în crângul de la marginea
pădurii, pe malul pârâului aproape secat, muncitorii cu familiile, dar şi
şefii.
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Grătarele cu mici te îmbiau cu mirosurile apetisante, butoaiele
cu bere rece te determinau să-ţi astâmperi setea, tiribombe, tarabe cu
suveniruri, tarafuri de lăutari, totul într-o atmosferă de veselie şi bună
dispoziţie.

În rochia albastră de voal, cambrată pe mijloc, ce-i punea în
evidenţă ochii mari  şi  limpezi,  cu părul liber lăsat pe spate, Nicolla
atrăgea  privirile  ca  un  magnet.  Încântat  de  admiraţia  ce  o  stârnea,
George  se  plimba  mândru  cu  ea  de  mână,  salutând  cunoscuţii,
schimbând  câteva  vorbe  cu  apropiaţii.  Într-un  târziu  se  aşează  cu
verişorul  lui  şi  alte  câteva  familii  la  umbra  uni  copac  bătrân,
delectându-se cu bere şi mici. profitând o clipă de neatenţia celorlanţi,
verişorul îi strecoară la ureche:

- La naiba, eşti făcută în ciuda bărbaţilor, mă înebuneşti.
Nicolla se face că nu înţelege şi  găsind un pretext minor se

mută mai aproape de George.
A fost o zi minunată şi frumoasă.
Zâmbeşte suav amintirii.

*
Dorul de ţară şi de cei dragi învinsese.
După o absenţă de doi ani se reîntoarce cu rănile din inimă

nevindecate.
Îşi revede familia, locurile natale după care suspinase adesea,

prietenii,  cunoştinţele. Încearcă să fie veselă şi  spirituală aşa cum o
ştiau toţi. Oferă cadouri, merge la restaurante, dar amintirea şi lipsa lui
Doru o macină în continuare. Cei 100 de km sunt suficienţi pentru el să
nu  afle  de  revenirea  ei.  De  altfel,  îşi  schimbase  locuinţa,  cu  banii
câştigaţi îşi cumpărase o garsonieră pe care o mobilase simplu dar cu
gust.

Nopţile îi mai striga numele în singurătatea ce o înconjura dar
spera ca el să se fi vindecat şi a dat-o uitării.

           Luni întregi, Doru nu avusese curajul să se întoarcă în
locuinţa din Bucureşti.

Dorinţa de a o vedea şi strânge în braţe îl mistuia. Îşi  îneca
amarul în muncă şi compania copiilor. Femeile roiau ca de obicei în
jurul lui dar, spre surprinderea soţiei, îşi petrecea tot mai mult timp în
sânul familiei. Chiar şi la petrecerile cu prietenii participa tot mai rar.
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Zborul  cu  avionul  fusese  obositor  şi  să  parcurgă  sute  de
kilometri,  cu  maşina  până  acasă,  era  peste  puterile  lui  aşa  încât  se
hotărî că cel mai bine era să rămână în Bucureşti. Camera părea că mai
păstrează încă urmele clipelor de bucurie petrecute cu draga lui dragă.

Îşi umple paharul cu băutură până la refuz şi, lăsând amintirile
să-l răscolească, adoarme în fotoliu cu numele ei pe buze.

A doua zi,  înainte de a continua călătoria,  se apucă să facă
ordine.  Tipicar,  şterge  fiecare  lucruşor  în  parte  de  praf,  zărind
fotografia cu el şi familia deplasată puţin din locul ei, doar el o aşezase
acolo,  înţelege,  în  sfârşit,  motivul  pentru  care  Nicolla  l-a  părăsit.
Câteva lacrimi îi scaldă obrazul neras şi obosit.

- Şi dacă aş fi renunţat la toţi pentru tine? strigă disperat.
*

Cu  un  efort  de  voinţă  supraomenesc,  Nicolla  formează
numărul de telefon. După primul apel este tentată să pună receptorul în
furcă, dar vocea lui pe care o recunoaşte imediat îi stirpează intenţia.

- Alo, cu domnul inginer...
- Sărut mâna, de când aştept să mă suni, unde şi când ne putem

vedea? o întrerupse.
- Păi... ezită.
- Bine! În parc la ora 19. Bine? nu o lasă să se răzgândească şi

închide telefonul.
Revederea este plăcută. Se sărutară pe obraz şi porniră alături

fără o ţintă anume.
Văzând-o tăcută şi  abătută,  George îi  povesteşte cum a fost

excursia, ce face băiatul, ce mai este pe la serviciu.
Ajungând în faţa unui restaurant o invită înăuntru. În faţa unui

pahar cu băutură, Nicolla îi povesteşte frânturi din relaţia ei cu Doru,
fără a intra în detalii şi subliniind că în acel moment este singură.

George ar vrea să speculeze momentul dar simte că trebuie să
ajungă cu paşi mărunţi la inima ei.

Petrec o seară plăcută şi liniştită în tandem cu toamna de afară.
Îşi iau la revedere, tot cu un sărut pe obraz şi se hotărăsc să se

mai întâlnească.
Nicolla îl găseşte la fel de atrăgător şi seducător ca la început.

Pentru el,  trecerea anilor peste chipul  Nicollei,  părea  că nu a lăsat
urme. Spera să nu rateze această a doua şansă. Încet, încet, reuşeşte să
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o scoată  la  un film,  un spectacol  de teatru,  la  un  restaurant.  Febra
sărbătorilor de iarnă începuse să-i cuprindă şi pe ei.

- Am rezervat două locuri pentu revelion la Călimăneşti. Îmi
faci plăcerea şi onoarea de a merge cu mine? o întreabă într-o seară
roşind de emoţie.

Ezită o clipă, după care aceptă bucuroasă, în fond fusese la un
pas de a se îndrăgosti de el cu ani în urmă.

Rochia neagră de seară, cu o crăpătură pe picior, îi dădeau o
distinţie şi un aer misterios.

Îmbrăcat în costum de culoare închisă şi cu papion, pe care nu
prea era obişnuit să-l poarte, dar trebuia, George o priveşte fascinat.

- Eşti mai fumoasă ca frumoasele, se încurcă el încercând să-i
facă un compliment.

Ţinându-se  de braţ,  pătrund radioşi  în  local  făcând capetele
celorlalţi să se întoarcă de admiraţie.

Cu  câteva  minute  înainte  de  miezul  nopţii,  sperând  că  este
momentul oportun, George umple cupele cu şampanie şi bâlbâindu-se
din pricina emoţiilor declară:

-  Aş  vrea...  te-am iubit  de  când  te-am văzut...  vrei  să  fim
împreună la bine şi la greu?

De cănd se tot  văzuseră inima ei începuse să dea semne de
revenire.

Ştia că nu mai poate iubi pe nimeni aşa cum l-a iubit pe Doru,
dar  avea  nevoie  de  cineva  care  să-i  aline  dorurile  şi  să-i  alunge
singurătatea.

Fiind prea surprinsă, îngână:
- Mm... Da... cred că da...
Buzele  lor  se  unesc  într-un  sărut  fierbinte  amânat  de  prea

multe ori.
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 Ioan Barbu

                       Vocea de dincolo77

Moto:
„Ca să cunoşti poporul român, să-i înţelegi istoria şi credinţa
– trebuie să ai inima cerului, braţele mării și sufletul lui” 
                                                                     Eminescu

Nu mă mai căutaţi prin pământuri străine! Sunt demult
acasă.  Mă  odihnesc  după  atâta  zbucium,  dar  mulţumit  să
observ  că  ideile  mele  au  rodit  în  mintea  şi  în  inima  multor
români.  Nu în toţi,  desigur – şi nici  toate  ideile  mele –, dar
asta-i altă poveste. De-acum, nu mă mai căutaţi prin pământuri
străine, deşi am călătorit destul de mult! Ţara, înainte de toate,
am bătut-o de-a lungul şi de-a latul – cu pasul. Dar mai ales cu
iubirea. Am călătorit şi în lume: cu voie şi fără voie, de la alţii.
Eram la Paris, la studii, când, la adunarea tinerimii române din
noaptea Revelionului 1847, am rostit un discurs despre marele
ideal al românilor. Socotesc, le-am spus, că nobila noastră ţintă
nu poate fi alta decât unitatea naţională. Unitatea, mai întâi în

77 Din volumul ,,Deavolul şi stewardessa”
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idei şi simţăminte, care să aducă, prin ea, unitatea politică. Tot
la  Paris,  mă  aflam  în  februarie  1848,  când  s-a  declanşat
Revoluţia  Franceză.  Am  participat  la  luptele  de  stradă.
Pătrunzând în Palat  am smuls o bucată  de catifea din tronul
regelui  Ludovic  Filip.  Toate  acestea  se  petreceau  pe  când
călătoream cu voia mea...

Dar, cum vă spuneam, dragii mei, am călătorit şi fără
voia mea – după înfrângerea Revoluţiei Române. Tot la Paris,
în  decembrie  1849,  am constituit  –  împreună  cu  Ion Ghica,
Gheorghe  Magheru,  C.A.  Rosetti  şi  Dumitru  C.  Brătianu  –
„Asociaţia română pentru conducerea emigraţiei”. O lună mai
târziu,  în  ianuarie  1850,  am iniţiat,  la  Londra,  un  „Comitet
revoluţionar”, compus din români, unguri, polonezi, cehi, slavi
din sud, cu scopul de a alcătui, prin revoluţie, o confederaţie
democratică. Ideea, deşi nu era de domeniul hazardului, nu s-a
realizat.  Astăzi,  citeam  prin  jurnale,  că  România  face  parte
dintr-o confederaţie a statelor europene – Uniunea Europeană,
aşa  cum am visat  şi  am scris  în  lucrarea  „Statele  Unite  ale
Dunării de Jos”, aflată, încă, în manuscris. În vara aceluiaşi an
1850, tot la Londra, Giuseppe Mazzini, împreună cu alţi câţiva,
a  înfiinţat  „Comitetul  central  democrat  european”,  la  care  a
aderat, în 1851, şi „Comitetul revoluţionar român” din Paris,
reprezentat de Dumitru C. Brătianu. În capitala Franţei, în mai
1851, am ţinut conferinţa  „Mişcarea românilor din Ardeal la
1848”.  Transilvania  a  fost  şi  a  rămas  marea  mea  dragostea.
Sunt ştiute demersurile pe care le-am întreprins pentru unirea
forţelor  revoluţionare  româno-maghiare,  nerealizată,  din
păcate, din cauza românilor.

Nu  mă  mai  căutaţi  prin  cele  străinătăţi.  Căutaţi-mă,
acasă, unde mă aflu – statornic. Activitatea revoluţionară mi-e
cunoscută,  îndeobşte,  din  cartea  de  istorie.  Aş  vrea  să
evidenţiez,  însă,  un  aspect  mai  puţin  ştiut:  diplomaţia,  din
scurtul timp cât am fost ministru de externe, în primul guvern
revoluţionar,  recunoscută,  ca  şi  noua  Constituţie,  de  către
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domnitorul  Gheorghe Bibescu.  Mulţi  mă  ştiu,  tot  timpul  am
fost un iacobin „cu sabia în mână”, dar, ca ministru de externe,
diplomatul care respectă,  mai presus de orice, protocolul.  Se
păstrează  şi  acum  în  Arhivele  Ministerului  de  Externe  al
Franţei o adresă pe care i-am transmis-o consulului francez la
Bucureşti, telegrafiată, apoi, la Paris, ministrului său – nimeni
altul decât poetul Lamartine, prieten al României, cel care, în
1846, a acceptat să patroneze „Societatea Studenţilor Români”.
Iată,  ce  i-am  scris:  „Domnule  Agent  şi  Consul  general,  ca
urmare a dreptului administraţiei interne independente, cuvenit
Principatului  Valahiei  şi  care  are  ca  efect,  în  mod  explicit,
elaborarea de legi, o nouă Constituţie fiind proclamată chiar azi
de dorinţa unanimă a locuitorilor, mă grăbesc să vă informez,
domnule Agent şi Consul general, că această Constituţie, care
se leagă  în întregime  de interesele  interne  ale  ţării,  a  primit
sancţionarea din partea Şefului statului şi că am avut onoarea
de a fi chemat să conduc ad-interim Departamentul Relaţiilor
Externe.  Zelul pe care nu voi lipsi să-l pun în întreţinerea cu
Dumneavoastră de raporturi de bună înţelegere şi în rezolvarea
treburilor cu toată promptitudinea necesară îmi dă ocazia de a
spera  că  voi  întâlni  din  partea  Dumneavoastră  aceeaşi
bunăvoinţă.  Voi  avea,  în  curând,  onoarea  de  a  vă comunica
bazele  acestei  Constituţii,  care  va  guverna  de  acum  înainte
Valahia.  Profit  de  această  ocazie  pentru a vă  ruga,  domnule
Agent  şi  Consul  general,  de  a  primi  asigurarea  înaltei  mele
consideraţiuni”.

Spre  regretul  meu,  politica  mi-a  fost  potrivnică.  Nu
pentru că nu aş fi ştiut s-o fac, ci pentru că această politică se
dicta şi atunci, ca şi acum, din alte cancelarii ale lumii. Atunci,
mai brutal, acum mai voalat. În consecinţă, i-am scris priete-
nului meu A.G. Golescu, în martie 1849: „De om vedea că nu
putem fi patriei folositori slujind-o în politică, vom da politica
dracului  şi  ne  vom întoarce  cu  mulţumire,  eu  la  ocupaţiile
mele istorice, tu la cele de filozofie morală, şi tot vom putea fi
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folositori,  şi ne vom putea mângâia.” N-am fost de-ajuns de
mulţumit.  În ianuarie 1851, m-am confesat, dezamăgit,  şi lui
Ion Ghica: „Mie mi s-a acrit de tot de politică şi doresc a mă
ocupa numai de istorie.” Din păcate, starea sănătăţii nu prea
mi-a  priit.  Şi,  totuşi,  printre  picături,  m-am apucat  să  scriu
despre  istoria  noastră  adevărată,  considerând  ceea  ce  fac  de
maximă însemnătate pentru neamul meu. Am mai spus-o, eu
consider istoria cea dintâi carte a unei naţii; într-însa ea îşi vede
trecutul,  prezentul  şi  viitorul.  O naţiune  fără  istorie  este  un
popor încă barbar şi vai de acel popor care şi-a pierdut religia
suvenirurilor.

Spre marea mea bucurie am scris multe lucrări despre
istoria românilor.  Cea mai dragă inimii,  care mi-a luat şi cel
mai mult timp din viaţă şi de muncă, este, „Românii supt Mihai
Vodă Viteazul”. Dintru început, mi-am avertizat cititorii că am
deschis sfânta carte acolo unde se află înscrisă gloria României,
ca să pun înaintea ochilor fiilor acesteia câteva pagini din viaţa
eroică a părinţilor noştri. 

Fraţii  mei  români,  nu  mă  mai  căutaţi  pe  pământuri
străine! Sau, dacă vreţi, căutaţi-mă! E bine să mă căutaţi – şi ar
fi  minunat să-mi descoperiţi,  în sfârşit,  osemintele în grotele
Capucinilor din Palermo. Dacă nu mi le veţi găsi, nu lăsaţi ca
doliul  acestui  eşec  să  vă  întunece  inimile.  Eu  sunt,  demult,
ACASĂ! Lucrător prin sufletele voastre! 
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Alexandru CETĂȚEANU
      Montreal, Canada

Printr-un hazard, în vizită la Filarmonica
„Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea

 
                 
 

Nici prin gând nu mi-a trecut că voi ajunge la un concert
în Râmnicu Vâlcea.  De altfel,  nici  nu  știam că în acest  cochet
oraș „de provincie” există o filarmonică. Întâmplarea a făcut să
merg pe Calea lui Traian, pe o ploaie rece de toamnă, cu bunul
prieten  vienez  Dr.  Dariusz  Pacak,  în  căutarea  străzii  Lt.
Alexandru  Costeanu,  fratele  bunicului  meu  dinspre  mamă.
Bănuiam că  se intersectează,  cumva,  cu magistrala  „Calea  lui
Traian”,  dar nu s-a brodit vrerea cu realitatea.  Am renunțat să
caut  strada cu numele  bravului  erou  de la  Mărășești,  căzut  la
datorie  față  de  țară  în  22  august  1917,  chiar  în  ziua  când
dușmanul,  pe  câmpul  de  luptă,  i-a  înfipt  un  glonț în  piept
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și  eroinei  de  la  Tg.  Jiu,  slt.  Ecaterina  Teodoroiu.  Au  rămas
înscrise cu sânge, pe-o filă de istorie, vorbele ei: „Înainte băieți,
nu vă lăsați, sunteți cu mine!” Au rămas pildă pentru viitorime și
vorbele  eroului  Costeanu: „Mai  am  o  mână  de  dat  pentru
patrie!”. O  mână  și-o  pierduse  într-o  bătălie  anterioară,  dar  a
refuzat să stea la vatră (era avocat în Vâlcea și redactorul revistei
CINEMA!), să-și lase camarazii de luptă singuri. Înadins m-am
oprit „din drum”, să fac această mică lecție de istorie. De la o
vreme,  căutăm  modele  în  afara  României,  în  afara  locurilor
noastre natale. Și găsim destule! Dar, din păcate, uităm să căutam
în jur, in istoria locală! Iată, există și la noi nenumărate fapte de
bravură!

...Se intrase bine în seară. Era în jurul orei 19.00, duminică,
29 septembrie. Merg, așadar, agale prin ploaia care se mai rărise,
pentru  a-i  arata  prietenului  meu  poet,  venit  din  Viena,
frumusețile municipiului Râmnicu Vâlcea, urbe de care mă leagă
vechi  amintiri  de  neuitat.  Pe  Dariusz  Pacak,  poet  titrat  cu
numeroase  premii  internaționale  (în  Statele  Unite,  Australia,
Coreea de Sud, Israel, China, Polonia, Austria etc.), așadar foarte
cunoscut în lumea literelor, l-am cunoscut în anul 2011, la cel de-
al 31-lea Congres Mondial al Poeților din Kenosha, Wi., USA. Îi
place mult  Râmnicul,  înregistrează pe pelicula  ochiului  său de
poet fiecare crâmpei din orașul de la poalele Capelei. De câteva
ori l-am auzit exclamând: formidabil! Deodată, s-a oprit din loc.
Ochii  i-au rămas pironiți  pe un afiș.  Am rămas surprins  și  eu
când  am citit  ce  scria  pe  acel  mare  afiș: Concert  simfonic  de
excepție, luni, 30 septembrie: Întâlnire cu Richard Wagner și cu
Giuseppe  Verdi. Ne  aflam  in  fața  Filarmonicii  de  Stat  „Ion
Dumitrescu”.  Bucuria,  ca  vâlcean  de  origine  (sunt  născut  în
comuna  Amărăști!)  îmi  sporește.  Iată,  încă  un  motiv  de
mândrie...

Ca profesie, Dariusz Pacak este bariton, fiind absolvent de
conservator la Varșovia (s-a născut în Polonia). A cântat pe scene
renumite  din  Polonia  și  din  alte  țări  europene.  A  făcut  un
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Masterat  de  succes  în  canto  la  Viena,  unde  locuiește  de  ani
buni  împreună cu sotia sa, medic renumit la unul dintre cele mai
mari spitale din Europa.  „Sunt în meserie și trebuie să intrăm să
vedem despre ce este vorba.”  Înăuntru se vedeau lumini aprinse.
Zis și făcut! Am intrat în impozanta clădire, am urcat la etaj și...
ca în povești  ne-a întâmpinat  o muzică divină.  Nu ne venea a
crede că suntem întâmpinați de... Verdi. Imediat, n-am știut ce să
facem.  Să plecăm, să nu deranjăm repetiția sau să ne așezăm pe
câte un fotoliu, în sala goală? Cum nimeni nu ne-a luat la goană,
ne-am așezat...

Eu,  niciodată,  nu  asistasem la  repetiția  vreunei  orchestre
simfonice. Curiozitatea creștea cu fiecare secundă parcursă. Este
impresionant, este incredibil!... Dirijorul sesizează cele mai mici
imperfecțiuni de interpretare la fiecare dintre cei aproape 50 de
instrumentiști  care  compun  orchestra.  Se  oprește,  explică,  iar
începe,  iar  se  oprește...  altă  explicație.  Calm,  atenție  de  fier,
sincronizare,  sunete de cleștar, efort până aproape de epuizare.
Perfecțiunea,  constat,  este  obiectivul  dirijorului,  ceea  ce  îmi
confirmă și specialistul de lângă mine, Dariusz Pacak. Mă întreb,
câți, oare, dintre  melomani înțeleg acest efort enorm pentru a se
ajunge la perfecțiunea de pe scenă?

Am stat cuminți, in ultimul rând al sălii de spectacole, cu
respirația  tăiată.  Aplaudam  în  sinea  mea  munca  depusă  pe
„altarul”  zeiţei  Euterpe.  Mi-a  trecut,  totuși,  prin  gând,  ce  ne
spunea  în  orele  de  muzică   distinsul  meu  profesor  Constantin
Mâșulescu,  de  la  Colegiul  N.  Bălcescu  din  Craiova  (actualul
Colegiu  Național  Carol  I):  „Să  iubiți  valorile  muzicii!  Adică,
muzica  simfonică  și  muzica  de  operă,  fiindcă  acestea  sunt
valorile muzicii... Muzica ușoară este ca îngheţata pe băţ – s-a
mâncat şi s-a dus...”  N-am fost niciodată de acord cu opinia sa,
făcea o nedreptate, fiecare gen de muzică are valori indiscutabile.
Ce-i drept, în muzica populară, în cea ușoară, în rock,  în manele
etc. eforturile sunt mai mici, eforturile  și exigențele nu sunt așa
de mari... În schimb, mult mai mari sunt câștigurile bănești ale
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artiștilor.  Dar... asta-i viața! Ca-n politică, vorbești mult, promiți
mult, câștigi mult! Săracul ascultă, crede și rămâne tot sărac...

Spre ora 22.00 am ajuns acasă, adică la familia scriitorului
Ioan  Barbu,  care  ne  găzduiește  cu  o  amabilitate  fără  seamăn.
Gazda noastră ne-a făcut un istoric al filarmonicii vâlcene,  ne-a
vorbit în termeni „de aur” despre fondatorul Corului Academic
Euphonia și bijuteriile sale corale de-a lungul a peste trei decenii
de  existență,  ca  și  al  Filarmonicii  „Ion  Dumitrescu”  și  al
orchestrei simfonice, profesorul, compozitorul și dirijorul Mihail
Ștefănescu, despre concertele  și recitalurile unor mari artiști ai
lumii  pe  scena  vâlceană,  despre  colaborarea  strânsă  dintre
filarmonica  vâlceană  și  cotidianul  „Curierul  de  Vâlcea”.  Am
reținut câteva fraze ale prietenului nostru Ioan Barbu, care spun
multe despre un om care sfințește locul: „Mihail Ștefănescu este
un  manager  de  excepție,  ca  și  un  muzician  contemporan  de
excepție.  El  este  dirijorul  corului  Euphonia  și  al  orchestrei
simfonice ale Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu din Râmnicu
Vâlcea. Mihail Ștefănescu este, de asemenea, și dirijorul corului
Carmina Coziae, parte a Filarmonicii de stat. Ceea ce a întemeiat
el – și ceea s-a făcut sub bagheta lui și ceea ce face și astăzi vor
dăinui decenii, secole, chiar.”

...Nu puteam scăpa concertul de a doua zi: 30 septembrie,
ora  19:00.  O  colaborare  între  Filarmonica  din  Râmnic  și
Orchestra  Simfonică  a  Filarmonicii  „Mihai  Jora”  din  Bacău.
Concert  Bicentenar  Verdi  -  Wagner,  cu  o  suită  din  celebrele
compoziții  ale  celor  doi  titani  ai  muzicii  lumii.  Sala  plină,
membrii orchestrei, în ținută elegantă, ca  şi spectatorii. „Lumea
bună” a Râmnicului... Lui Dariusz Pacak nu-i vene să creadă că
un bilet  costă  doar 15 lei.  La Viena,  la  un asemenea  concert,
biletul este de zece ori pe atât, ba chiar şi mai mult. Accesul la
evenimente autentice de cultură se plăteşte scump.

Dirijorul Valentin Doli a condus cu măiestrie orchestra –
nu  am  sesizat  niciun  dezacord,  nicio  imperfecţiune.  Totul  a
decurs magistral,  iar  soliștii  –  soprana  Georgeta  Grigore  şi
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tenorul Răzvan Săraru – s-au sincronizat excelent cu orchestra,
sub bagheta Maestrului. Ropote de aplauze.  Felicitări tuturor!

Ne-am  simţit  onoraţi  că,  după  spectacol,  directorul
filarmonicii  vâlcene,  maestrul  Mihail  Ştefănescu,  directorul
filarmonicii  din  Bacău,  maestrul  (vâlcean  de  origine)  Ionescu
Pavel  (Toni,  cum  îl  numeau  cu  drag  prietenii)  şi  maestrul
Valentin Doli au acceptat să stea cu noi, o jumătate de oră, la un
„pahar  de  vorbă”.  Timpul  era  înaintat,  a  doua  zi,  dis-de-
dimineață, orchestra reunită urma să plece în Macedonia, pentru
un concert.

Prietenul  meu,  baritonul  şi  poetul  Dariusz  Pacak  a  fost
încântat de discuțiile în engleză, rusă şi germană pe care le-am
avut cu maeștrii prezenți. S-a perfectat chiar  și o colaborare cu
baritonul Dariusz  Pacak, urmând să vină  să cânte la Vâlcea şi
Bacău, în luna decembrie.  Cine  știe ce va urma, poate chiar o
colaborare pe termen lung. Deși întâlnirea a fost scurtă, pentru
noi seara a rămas de neuitat. Printr-un hazard, ne-am ales cu noi
prieteni. Nimic nu este întâmplător în viaţă.

          

TEREZIA FILIP

SUB CUPOLA CĂRŢILOR, LA
GAUDEAMUS 2013 
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              E un privilegiu, o uimire
şi  o necontenită  provocare să te
afli,  fie  şi  numai  două  zile,  la
Gaudeamus  peregrinând  sub
Cupola  Romexpo  şi  venind  în
tangenţă,  pe  cât  cu  putinţă,  cu
cele  mai  semnificative
evenimente  ale  celebrului  Târg
de  carte,  ediţia  2013.  Am  trăit
aventura  acestei  vizite  ca  pe un
fel de sărbătoare în care nespuse
frumuseţi şi bucurii revărsate din
cărţi cu tot cu poveştile din ele se manifestau în jurul meu pe
întrecute.  Freamăt, printre standuri, vârste şi chipuri diferite,
tineret studios sau inşi mânaţi de curiozitate laolaltă cu distinse
feţe trase de aerul bibliotecilor ori de cel al paginilor scrise, dar
şi persoane studiindu-se  atent şi recunoscându-se reciproc în
vuietul  mulţumii  ce  se  revărsa  necontenit  dinspre  intrări.
Standuri  –  peste  400.   Cele  trei  niveluri   de  sub  cupola
Romexpo – pline până la refuz.  Interferă voci, se intersectează
priviri,  se  întretaie  mesaje  într-o  lume  a  cărţilor ce  tresaltă,
invită, ademeneşte. La rafturi, cititori pasionaţi răsfoiesc noile
ediţii. Sălile de conferinţe  – închiriate pe ore iar la bufet, cozi
la cafea, apă, mâncare, la ţigară şi conversaţie. Hrana de sub
cupolă e însă  şi  mai îmbietoare – 40 de mii de vizitatori pe zi! 
                 Spaţiul tutelat de cupolă freamătă de cititori şi de
scriitori, de prezenţe ilustre. Îl văd pe Iaru clocotitor, pe Ioan S
Pop, pe Groşan care se salută  de departe cu Miruna Munteanu,
o strigă la masa unde ne aflăm, o sărută pe obraji. E frumoasă,
mai mult decât la tv, şi sclipitoare în discurs şi în argumente.
Vlad Nistor e  într-un grup în dreapta sălii, Horia Gârbea radios
la o masă din centru, cu prieteni, alţi nordici la o masă pe hol –
Florica Bud, George Vulturescu. Bistriţeanul Ioan Pintea pios
şi circumspect trece printre standuri şi feţe mai mult sau mai
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puţin  cunoscute.   Nu  mai  sunt  locuri,  nu  mai  sunt  scaune.
Emoţii  –  la ora 14 Proema lansează  în sala Cupola,  alte 4
cărţi  din  Colecţia  Bibllioteca  arabă inaugurată  încă  de  anul
trecut. Vine lume multă, bună, sala plină, prezent preşedintele
ICR, diplomaţi,  ambasadori,  scriitori.  Prezenţi nordicii noştri,
Ioan S. Pop şi Ion Groşan. Îmi place mesajul preşedintelui ICR,
Dl Lilian Zamfiroiu, transmis aici cât se poate de clar: cultura
este modalitatea cea mai eficientă de-a face România cunoscută
în lume prin valorile ei. Totul iese minunat. Respirăm uşuraţi,
cu  editorii  de  la  Proema  –  Emanuel,  cu  10  ani  petrecuţi  în
lumea  arabă,  e  managerul  şi  coordonatorul  acestui  ambiţios
proiect editorial.  Îl cunosc aici pe traducătorul şi conceptorul
acestor  excelente  cărţi  de  spiritualitate  orientală,  Dumitru
Chican, exeget orientalist, definit nu doar de o impresionantă
cultură specifică ci şi de sensibilitate şi talent – el însuşi autor
al  unui  număr  considerabil  de  cărţi.  Fost  ambasador  al
Româîniei  în  Orientul  Mijlociu,  cunoaşte  bine  tendinţele,
valorile şi culturile ce interferă acolo.
           Şiruri de vizitatori se întretaie prin faţa standurilor.
Sâmbătă 23 noiembrie,  Humanitasul – lansări din oră în oră,
Poliromul,  Paralela,  Nemira,  Rao,  Litera   etc.  se  întrec  în
lansări  şi  în  staruri  ale  cărţii.  Celebrităţi  la  tot  pasul,
academicieni.  La  editura  Brumar  Eugen  Simion  şi  Nicolae
Breban participă la o lansare,  o carte de proză a Iuliei  Sala.
Mihai Cimpoi urcă scările la un stand de la nivelul II, unde, stă
de vorbă îndelung.  Multe  feţe  ilustre,  personalităţi  iubite  ori
contestate,  fiecare  după  forţa  mesajelor  din  scrisul  lor  şi,
evident,  după  cea  a  publicului  de-a  le  recepta  şi  înţelege.
Mircea Mihăieş se strecoară prin mulţime zâmbind, Patapievici
aşteaptă  cuminte  ora  de  lansare  a  Ioanei  Pârvulescu  la
Humanitas.  Pe Adrian Popescu îl zăresc la Galaxia Gutenberg
la o lansare. Figuri politice – Dan Mircea Popescu în trecere,
bănuiesc, la lansarea unei cărţi a lui Adrian Năstase. Standurile
sunt în forfotă. La Editura Spandugino într-o atmosferă distinsă
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elegante lansează cărţi  de eseistică – stil  şi subtilitate  de cel
mai înalt nivel –  Solomon Marcus,  Răni deschise, 3 – depun
mărturie  şi C. D.  Zeletin, Rămânerea trecerii  .  Sub cupolă,
vocea lui Adrian Cioroianu anunţă cartea lui Mihail Gorbaciov

Viața  mea  înainte și  după  perestroika. Despre

avatarurile celebrului  lider  al  Kremlinului  contestat  azi  de
poporul său pentru „vina” de-a-l  fi  adus cu picioarele la sol
din iluzia de cel mai mare şi înarmat imperiu al lumii, vorbesc
Cioroianu,  Ciorbea,  Ion Iliescu.  Nişte  inşi  trecând pe alături
strigă  cu  voci  scăzute  totuşi:  „Ruşine!”  –  (!?)  Undeva,  sub
cupolă,  îşi  lansează  două  cărţi  Cornel  Nistorescu.  Nu  ajung
acolo. Editurile noastre din Nord, Proema şi Galaxia Gutenberg
organizează lansări cu public numeros şi prezenţe distinse.
          Gaudeamusul e spectaculos în felul lui şi  magistral – o
provocare  continuă  –  eşti  atras  în  toate  direcţiile,  la  toate
standurile şi evenimentele dar n-ai cum să te împarţi, n-ai cum
să ajungi peste tot. Cultură densă pe metru pătrat şi diversă, cu
prezenţe  ilustrisime.  La  Proema  delectează  lirica  orientală
mistică, Ascultând cum râde Dumnezeu,  şi cea erotică, Nebun
din dor de Layla,  ori  antologiile  bilingve,  precum şi studiile
socio-politice  şi  strategice  asupra  lumii  arabe.  La  Galaxia
Gutenberg, Andrei Pleşu prezintă o carte de eseuri de Tereza
Brânduşa Palade. La Humanitas, vineri, 22  noiembrie avalanşă
de lansări, un adevărat regal: Andrei  Pleşu, Gabriel Liiceanu,
Dan. C. Mihăiescu, Ioana Pârvulescu, Ana Blandiana – cărţile
lor  recente,  una  mai  ademenitoare  decât  alta,  eseistică,
filosofie,  memorialistică,  comentarii,  incizii  în  viaţa
contemporană,  radiografieri  sociale  şi  portretistice.  Ana
Blandiana,  Fals  tratat  de  manipulare, Andrei  Pleşu,  Din
vorbă-n vorbă, Gabriel Liiceanu Dragul meu turnător,  Dan C
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Mihăiescu,  Trei  vămi  ale  feminităţii,  Gabriela  Melinescu În
intimitatea  secolului  19. Scările  din  faţa  standului  se
transformă în amfiteatru. Până la etajul II – n-ai unde să pui
piciorul prin mulţimea aşezată pe trepte. Îmi vine să mă aşez şi
eu acolo pe scări de dragul acestei emulaţii, acestui public. Stau
însă  în  picioare,  îmi  delectez  ochii,  îmi  nutresc  privirea  de
aceşti monştri sacri cu care sunt contemporană. Vorbesc unii
despre  cărţile  şi  personalitatea  celorlalţi,  sub  cupolă
reverberează  discursuri  sclipitoare,  auzul  meu  se  încântă  de
enunţuri memorabile. Vorbesc S. Mărculescu, Andrei Pleşu, G.
Liiceanu, Dan C Mihăiescu, Alex Ştefănescu, Ana Blandiana,
Tania  Radu  ş.a.  În  aer  pluteşte  o  linişte  din  acelea  care  se
instalează uneori, rar, prin sălile de curs, atunci când cuvintele
reuşesc  să  atingă  clinchetul  unor  sensuri  rare.  Percep  sub
cupolă  un fâlfâit de aripi îngereşti. 
         Cred, ba chiar sunt convinsă, că ar putea  cuvintele şi
cărţile să instaureze starea superbă de bine în lume. Mai sus cu
un nivel, la I – e un punct ce prepară acolo pe loc şi serveşte
limonadă.  Mi-e  sete  de  limonada  răcoroasă  ca  şi  de  toate
cărţile  ce se lansează  azi  aici  şi  de ideile  ce freamătă-n aer.
Merg să apuc rândul şi am prilejul primei limonade preparate
de însuşi Dan C. Mihăiescu.  Tocmai îmi scrisese un autograf
pe cartea sa.  Sumele  colectate  sunt pentru copiii  internaţi  la
Secţia  de  Oncologie  a  Spitalului  „Marie  Curie”.  Jos,  Alex
Ştefănescu  prezintă  cartea  Anei  Blandiana,  Fals  tratat  de
manipulare.   Vorbeşte  apoi,  alintându-se,  autoarea.  Sorb
însetată limonadă şi cuvinte. A doua zi mă întorc în provincia
mea de la marginea nordică a României, cu mulţime de cărţi
grele la propriu şi la figurat, cu autografe lapidare alunecând
negre peste pagini şi cu portmoneul complet devalizat. 

                  CONCURS 
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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
         ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !
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 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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