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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU
ADEVĂR ŞI MINCIUNĂ DESPRE REVOLUŢIA BOLŞEVICĂ
DIN OCTOMBRIE - NOIEMBRIE 1917

„...ce se stabileşte în spatele uşilor închise,
muritorii de rând află de la istorici,
poate peste 100 de ani. Aşa că să nu ne
facem probleme, că ce se discută astăzi în
„cercurile elitiste”, poate vor afla şi
urmaşii, urmaşilor noştri, peste...”
De aproape opt decenii de viaţă, în
fiecare
an,
memoria
mă
atenţionează: ,,îţi mai aduci aminte
de vremea când erai elev în anul I
la Şcoala Pedagogică de băieţi din
Blaj, cum serbai obligatoriu, ziua
de 7 octombrie și 7 noiembrie
ziua ,,Marii revoluţii din Octombrie
1917” condusă de tovarăşul (sic)
Lenin ,,conducătorul popoarelor”?
Da, îmi aduc aminte cu tristeţe, cu
o mare tristeţe. În anul 1953 după ce avusesem o ,,minivacanţă” de
30 de zile, 7 octombrie-7 noiembrie. În ziua de 7 noiembrie am fost
chemaţi la şcoală pentru a participa la marea sărbătoare bolşevică, şi
nu oricum, ci sub genericul ,,ARLUS” adică Asociaţia Română
pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică, şi nu oricum, ci
îmbrăcaţi în tricouri roşii cu secera şi ciocanul pepiept şi chilot alb.
Ajunşi la şcoală, conform ordinului primit la plecarea în vacanţă,
respectând preţioasele indicaţii date de direcţiunea comunistă în
frunte cu Ioan Gherman, director pe atunci al şcolii de învăţători, am
fost încolonaţi ,,milităreşte”, după înălţime, am primit câte un drapel
roşu cu secera şi ciocanul (bietul nostru tricolor nu avea voie să fie
purtat alături de cel sovietic) şi urcaţi în camioane deschise. Fiindcă
eu eram mai înalt, şi proveneam dintr-o familie care a ,,supt sângele
glorioasei clase muncitoare”, am primit o ,,sarcină” oarecum mai
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specială, misiune care în sinea ei mă punea la o grea verificare
privind ataşamentul meu faţă de glorioasa Uniune Sovietică.
Misiunea mea a constat în a dialoga, după o reţetă prestabilită, după
ce ne-am urcat în camion, cu colegii mei de clasă. Eu trebuia să-i
întreb cu voce tare, cu pumnul strâns şi ridicat (ca tovarăşul
Lenin): ,,Măi, tovarăşi, ce vreţi voi! Şi colegii mei îmi răspundeau:
Noi vrem pace nu război. Vrem seceră şi ciocan. Nu război
american”, şi apoi toţi ,,locatarii” din caroseria camionului deschis
strigam: ,,Stalin şi poporul rus, libertate ne-au adus”,
sau ,,Avangarda noastră e PCR şi deviza noastră e URSS”. Era, în
acea zi de noiembrie o burniţă deasă, şi foarte rece, iar noi copii de
13, 14 ani, în tricou şi chiloţi dârdâiam de frig. ,,Spectacolul” a avut
loc pe străzile Blajului, până la Ateneul din parcul din faţa catedralei.
Ajunşi acolo, am urcat pe scena amenajată cu portretele celor
patru ,,dascăli” ai omenirii; barbă albă, barbă neagră, barbă-n cioc,
barbă de loc, adică Marx, Engels, tov. Lenin şi tătucul de la Kremlin,
tov. Stalin. Şi pe scenă, tot într-un frig am început să cântăm ,,de
bună voie şi nesiliţi de nimeni”, dirijaţi de profesorul nostru de
muzică: Internaţionala, imnul URSS şi mai apoi imnul comunist al
R.P.R. ,,Zdrobiţi de cătuşe...” pe versurile lui Mihai Beniuc şi
Muzica lui Matei Socor, o mare pramatie comunistă, care împreună
cu Hilda Jerea, au îngropat multe talente de compozitori români, ei
fiind atunci tartorii Uniunii Compozitorilor din R.P.R.
Rezultatul după terminarea manifestărilor care au durat 3 ore,
a fost unul trist. Toţi cei care am fost prezenţi acolo, am prins o
viroză respiratorie care câteva zile a paralizart procesul educativ,
dar... toate astea au dovedit ,,ataşamentul faţă de marea prietenă de la
Răsărit.”
În urmă cu căteva săptămâni, am primit de la Felicia şi Horea
Lup, familia unui distins profesor de limba şi literatura română, o
monografie scrisă de profesoara Claudia Pădureanu despre –
profesorul Horea Lupu (vezi cronica mai jos la pag....). Citind
această carte, am sesizat că un fost elev de-al său, în eseu îşi
aminteşte cum prof. Horea Lupu şi profesoara de limbă franceză le
spunea, mai voalat că singura şi adevărata revoluţie este Revoluţia
franceză de la 1789, cea care a decretat clar: Libertate, Egalitate,
Fraternitate şi nu Marea Revoluţie Socialistă de la 1917. Acest lucru
m-a determinat să mă întreb şi să-mi răspund mie însumi, oare ce
scop a avut revoluţia din octombrie 1917 şi cine a înfăptuit-o! ,,Tov”.
Lenin? A fost el conducătorul revoluţiei bolşevice? Şi dacă da, în
acel an devenit leninist, prin voia... forţei şi dictatului, unde se afla
Ulianov Ilici Vladimir? Să încercăm să dăm înapoi filele istoriei.
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Istoria, a unei revoluţii socialiste făcută de bolşevici, începe
undeva în luna martie din anul 1917, pe peronul unei gări plină de
revoluţionari ruşi. Era gara din Zürich, unul din marile oraşe
comerciale ale Elveţiei. ,,L-am văzut pe rusul Lenin care călătorea în
mod evident ca lider al grupului. Aşa cum se pare, plecarea trebuia
să aibă loc în secret, dar de faţă au fost în jur de alţi 100 de ruşi de
ambele sexe, care i-au petrecut pe cei care plecau cu sentimente
amestecate [...] Cei în favoarea ducerii până la capăt a războiului cu
Germania (e vorba de primul război mondial din 1914-1918 n.n.)
înjurau ca birjarii, urlând că cei ce călătoreau ar fi cu toţii spioni
germani şi provocatori” sau ,,veţi fi spânzuraţi, instigatori evrei ce
sunteţi [...]”1 Trenul se punea în mişcare şi Lenin cu însoţitorii săi
părăseau Elveţia într-un vagon plumbuit şi cu ferestrele camuflate şi
cu ajutorul Ministrului de Externe german, şi cu dr. Alexandru
Helphant alias Parvus, un rus foarte bogat, finanţator de lungă durată
a bolşevicilor, prieten cu Lenin şi Troţki, au trecut prin Germania şi
Suedia spre a ajunge la Petrograd. Scopul lui Lenin, odată ajuns la
Petrograd era unul singur: preluarea puterii bazându-se pe micul său
grup şi minusculul său partid. Lenin pregătea prin aceste manevre,
nu o revoluţie, ci un puci care odată reuşit, urma, cum de fapt s-a şi
întâmplat, să instaleze dictatura proletariatului după directivele lui
Marx. Prin această aventură, Lenin a dat lovitura decisivă Rusiei.
Academicianul şi scriitorul basarabean Nicolae Dabija,
citându-l pe Dimitri Volkogonov2 scrie: ,,Se spune că Revoluţia din
1917 a fost făcută de Lenin. Dar el a aflat despre Revoluţia socialistă
din presă, pe când se afla încă la Zürich. Ajungând acasă la
Petrograd i-a spus soţiei sale Nadejda Krupskaia: E zguduitor! Ce
surpriză! Închipuie-ţi. Trebuia să venim acasă, dar cum? Totul mi se
pare atât de neaşteptat!”.
Care este adevărul şi unde este minciuna în privinţa
Revoluţiei din 1917?
O lovitură de stat la Petrograd, capitala de atunci a Rusiei,
era decisivă pentru aruncarea poporului rus într-o prăpastie. Lenin,
odată cu preluarea puterii avea o singură preocupare, declanşarea de
minirevoluţii, răscoale, rebeliuni, insurecţii în ţările vecine cu scopul
detronării burgheziei şi regimurilor burgheze din aceste ţări. Dar
pentru a realiza acest lucru, trebuia produs haosul în Rusia. Cum? Se
1

Marin C. Stănescu şi Costin Fleşeriu, Lenin şi Troţki versus Ludendorff şi Hoffman
Editura Enciclopedică, Bucureşti 1999, p 77.
2
Dimitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie, trad. Rom. De Al I. Ionescu,
Editura Orizonturi – Lider, 1999, p. 138.
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ştie că ţarul a abdicat, iar noua conducere a Rusiei trebuia înlocuită
cu o puterea bolşevică.
Rusia era în război cu Germania. Conducătorii Germaniei îşi
puneau mari speranţe în Lenin, agentul lor. Dar, să vedem ce spune
ambasadorul germaniei la Copenhaga, contele Brockdorff-Rantzau,
într-un raport din 2 aprilie 1917, adresat Ministerului de Externe de
la Berlin, care negocia cu Parvus, prietenul lui Lenin şi în numele
acestuia. ,,[...] suntem în situaţia de a continua războiul, atât pe plan
militar, cât şi economic. În acest caz trebuie să încercăm neapărat să
producem în Rusia un haos cât mai mare posibil [...] în interesul
nostru e de preferabil favorizarea elementului extremist, deoarece
astfel se face o treabă mai temeinică şi se ajunge mai repede la un
sfârşit. Potrivit previziunilor, în trei luni se poate conta ca
descompunerea să fie destul de avansată pentru ca o intervenţie
militară din partea noastră să garanteze prăbuşirea forţei ruse.”3 Şi
cine era omul cel mai potrivit să producă acest haos dacă nu agentul
lor, Lenin.
Cum s-a putut realiza acest lucru? Era nevoie mare de bani,
de bani mulţi. Pentru a izbuti planul lui Lenin şi aliaţilor lui,
minusculul grup de bolşevici era finanţat de ani de zile de din bănci
germane cu sume uriaşe. Eduard Berstein, un social-democrat
german spune că: pentru a efectua Marea revoluţie din octombrie
1917, Germania îi dăduse lui Lenin o sumă impresionantă de bani
pentru acele vremuri, 50 de milioane de mărci-aur, bani cu care nu se
putea înfăptui numai o revoluţie, ci se putea face un război.
Aversiunea lui Lenin pentru democraţie este cunoscută. Era
preocupat continuu pentru secret, conspirativitate, care nu l-au
părăsit nici după ce a luat puterea. Marea revoluţie socialistă, a fost
de fapt un complot cu ramificaţie internaţională susţinut de grupuri
de interese puternice, finanţat din bănci străine. Planul străinilor a
reuşit perfect. Basarabeanul Leon Troţki, născut în localitatea
Teleneşti în Basarabia 4, este autorul moral şi faptic al acestui puci.
Gărzile roşii de sub comanda lui Lev Davidovici Troţki, autorul
3

Marin Stănescu şi Costin Fleşeru, op. cit. p 64.
Asupra locului naşterii lui Troţki, există unele neconcordanţe. Academicianul
Dabija, spune în articolul publicat în revista ,,Literatura şi arta” din Chişinău că e
născut în Teleneşti, un orăşel din centrul Basarabiei aflat la 93 km de Chişinău. Alţi
biografi menţionează Leib, Vladimir Tismăneanu scrie că e născut într-un orăşel
din Imperiul ţasrist fără a-l nominaliza. Noi considerăm, ca şi Nicolae Dabija că
Lev Davidovici Bronsterin s-a născut în Basarabia, la Teleneşti şi în 1913 participă
ca reprtoter la Războaiele Balcanice, pe vremea când Titu Maiorescu era primministru al României, locuind la Cristian Rakovschi un comunist român de origine
bulgară.
4
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scenariului, au ocupat gările, poduri peste Neva, centralele telefonice,
tipografiile, poşta. A FOST UN PUCI CLASIC, NU O
REVOLUŢIE. Genul proxim nu e revoluţia engleză de la 1640-1688
când se va instaura republica, apoi protectoratul lui Oliver Cromwel,
nici revoluţia franceză începută la1789 şi încheiată odată cu căderea
Bastiliei la 1799, ci mai curând cu marşul asupra Romei (marcia su
Roma) care a avut loc la 22 octombrie 1922 când Partidul Naţional
fascist a lui Benito Mussolini a dat lovitura de stat şi a dus la căderea
monarhiei. Prin puciul dat la Asaltul Palatului de iarnă în noiembrie
1917, uşurat de abdicarea ţarului, pretinsa revoluţie leninistă s-a
încheiat victorioasă şi Lenin a preluat puterea, cu ajutorul
socialiştilor germani, al căror spion a fost. Dar ce a urmat după aceea?
Lenin pregătea montarea unor puciuri în alte ţări, pentru a instala
socialismul leninist şi în alte state. A început deja orchestrarea,
pregătind terenul pentru ca alte grupuri bolşevice să preia puterea.
După ce şi-a trădat ţara şi poporul, la nici doi ani, puterile aliate au
câştigat războiul, învingând Germania, Lenin întoarce ,,armele”
ideologice împotriva Germaniei şi încearcă răsturnarea puterii din
ţara lui Marx, fără şanse însă, acelaşi lucru se va întâmpla şi în anii
1920 şi 1923. În China de asemenea se încearcă în 1924 răsturnarea
puterii. Ungaria este vizată şi ea şi prin transilvăneanul Bela Kun, în
1919, reuşete să transforme Ungaria într-o ţară bolşevică pentru scurt
timp. România nu va scăpa nici ea de încercările lui Lenin de a
instala la putere o grupare bolşevică, dar treaba se va amâna pentru
altă dată şi după 28 de ani va cădea în ,,poala” Rusiei.
Dar despre modul cum au încercat revoluţionarii bolşevici
din ţară şi străinătate să destabilizeze Unirea de la 1918, în numărul
din decembrie 2015 al revistei noastre.
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IULIU PÂRVU

VISTIAN GOIA: NU TRECEM SINGURI PRIN
LUME
Vistian Goia, cunoscutul profesor
universitar clujean, și-a rotunjit, în
toamna aceasta, cel de-al 80-lea an de
viață, cu modestia și seninătatea care-i
sunt funciare. Îl privesc cu aleasă
considerație zeci de generații de
absolvenți de filologie, pe care i-a pregătit
să ajungă buni profesori de limba și
literatura română în școli de pe întreg
cuprinsul țării. Promoția noastră, întrunită
la ceas aniversar, a avut plăcerea,
decurând, să-l reîntîlnească pe coridoarele facultății la fel de vioi, la
fel de afectuos, cu spiritul la fel de viu cum era și cu jumătate de
secol în urmă. Pe atunci, doar un tânăr asistent la catedra de metodică;
acum, profesor universitar pensionat, cu toate gradele academice
promovate, și autorul unei opere literare și didactice larg apreciate.

Cum îi stă bine unui intelectual de înaltă ținută, care își
administrează meticulos viața, Vistian Goia nu a lăsat la voia
întâmplării nici acest moment aniversar. În colaborare cu Editura
Școala Ardeleană a pregătit o culegere de medalioane literare, Nu
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trecem singuri prin lume, care îi definesc personalitatea pe toate
laturile sale. Încă o dată iese în fața publicului cu modestie,
definindu-se nu astuțios, nici emfatic, ci admirându-i solemn ori
amical pe câțiva dintre intelectualii, mai ales clujeni, pe care i-a
cunoscut. Desigur, cei mai mulți din lumea academică, dar nu numai.
Este vorba de dascăli, de colegi de studenție, de colegi universitari,
chiar de vecini. Vistian Goia, cum singur se definește, acoperă tiparul
unui autor clasic, nu doar prin stil, ci și ca viziune. Portretele sale
sunt prin excelență luminoase, umbrele rareori își găsesc loc în
spațiul lor. Se constituie prin acumulări de trăsături umane alese, nu
neapărat la modul encomiastic, dar care impun prin căldură
sufletească, prin moralitate, prin distincție. Și pentru ca măcar una să
rămână memorabilă, aceasta este ilustrată printr-un fapt de viață
semnificativ, adesea definitoriu. Sunt împlinite, astfel, condițiile
evocării ca narațiune, încât medalioanele, toate, astea sunt până la
urmă, niște evocări. Or, un astfel de demers literar te definește
întotdeauna și pe tine ca autor, nu numai pe cel ales ca subiect. De
altfel, la sfârșitul cărții, ca „privind în oglinda retrovizoare”,Vistian
Goia reproduce și două portrete foarte expresive pe care i le compun
Mircea Popa și Alina Pamfil, completându-i fericit autoportretulpuzzle rezultat din propriile evocări.
Autorul nu este la prima carte memorialistică. În anul 2005, la
70 de ani, publica Glasul memoriei. În 2010, la 75 de ani, Ferestrele
Blajului. În 2012, Gruiul copilăriei. Fiecare dintre aceste volume a
însemnat o duioasă privire în urmă, spre anii copilăriei ori cei ai
formării sale adolescentine. Un lirism specific acestui tip de narațiune
le caracteriza, cu bunăvoința cuvenită, cu umor câteodată, în ciuda
vitregiei vremurilor trăite. În volumul Nu trecem singuri prin lume
este, poate, mai puțin lirism, dar, cu siguranță, mai multă și mai
diversificată observație. Viața academică nu a fost și nu va fi
niciodată plată. În relieful său, alternează vârfurile semețe cu
înălțimile domoale, unele robuste, altele mai calme, unele mai în
bătaia soarelui, altele mai umbrite, când austere, când pitorești, după
combustia interioară a fiecăruia. Ca toți cei care au trăit într-un
asemenea spațiu, și Vistian Goia a privit în juru-i adeseori contrariat,
fie entuziast, fie mirat de ce vede, timid uneori, dar mai ales amical.
Generația sa a absolvit studiile universitare, în 1960, cu o dublă
specializare: filologie și istorie. A avut, astfel, profesori din
amândouă specialitățile. Ca metodician, s-a intersectat, de-a lungul
carierei, și cu profesori de la pedagogie. În felul acesta, chiar dacă el
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se revendică filolog, în domeniul istoriei literaturii concentrându-și
mai ales energiile creatoare, s-a bucurat de efectele formative ale
prestației unui larg evantai de universitari. Îi admiră necondiționat pe
Ion Vlad, Iosif Pervain și Mircea Zaciu, pe care i-a luat ca modele și
spre care privește întotdeauna cu timiditatea, dar și căldura
discipolului. Portretele lor aduc a icoană, în față-le nu te poți așeza
decât cu capul plecat. În același spirit sunt portretizați și Adrian
Marino, Augustin Z. N. Pop, Alexandru George ori Alain Guillermou,
exuniversitari ori exclujeni, pe care a avut prilejul să-i cunoască într-o
împrejurare sau alta de viață. Dintre istorici, i-a privit cu aceeași
admirație pe Constantin Daicoviciu și David Prodan, iar dintre
pedagogi, pe Dumitru Salade, azi personalități legendare ale vieții
academice clujene. Deși nu a fost un pasionat pentru studiile
lingvistice, a reținut peste ani imaginea profesorului Romulus
Todoran, pentru ținuta sa academică impecabilă... Doamne, cum trece
vremea! ...Când vine vorba de colegii de studenție, câțiva dintre ei
ajunși, la rându-le, personalități puternice ale vieții universitare
clujene, portretele capătă alt contur. O infuzie de jovialitate schimbă
natura evocării. Admirația rămâne, dar pigmentată consistent cu
umor când sunt rememorate scene nostime ori metehne ale vieții
studențești și universitare. Excelează, în acest sens, medalioanele
închinate lui Mircea Popa, „eruditul și polemistul generației noastre”;
lui Aurel Răduțiu, văzut ca un aristocrat printre colegii săi din an; lui
George Armășescu, amicul de studenție și de catedră de neuitat...
Cam pe același ton, dar altfel nuanțate sunt și portretele câtorva tineri
lectori și asistenți din vremea aceea: Dumitru Pop, Georgeta
Munteanu, Mircea Curticeanu, Vasile Fanache, D.D. Drașoveanu,
Ștefan Hazy, Alexandru Husar, Nicolae Gostar, Tiberiu Weiss.
Nostimă de tot este scurta evocare La o șuetă-n pauza mare, care îi
introduce pe cei avizați în atmosfera de pe coridoarele Facultății de
Litere de cu câțiva ani în urmă, avându-i ca protagoniști, printre alții,
pe Ion Șeuleanu, Gr. Gruiță, V. Fanache, I. Baciu, D. Bejan, iar în
treacăt, pe Șt. Bitan și V. Stanca. Nici pe vecinii de bloc nu-i uită,în
măsura în care aceștia s-au integrat în viața academică clujeană. În
sufrageria medicului chirurg Ioan Mihuț, unde adeseori se organizau
festinuri la zile onomastice, a cunoscut, ca invitat, două somități ale
lumii medicale, pe rectorul Gicu Ionescu și pe minunatul profesor
Crișan Mircioiu, înconjurați de fiecare dată de o gardă de medici,
musafiri și ei. Și cât de elevat știu să petreacă medicii în rarele lor
momente de răgaz! Ori cunoscutul boemei clujene Remus Pop, zis și
12

Mongolul, un fel de Mecena, în zilele lui bune, multora sponsor și
amic. Galeria de medalioane este completată și cu portretele a trei
cărturari blăjeni, de care a fost sau este legat sufletește: Ion Buzași,
Ioan Popa, Iacob Goia, un unchi înstrăinat.
În portretul pe care i-l compune, Alina Pamfil surprinde cu
multă precizie trăsăturile umane ale dascălului său. Ne permitem, de
aceea, să cităm din el un fragment semnificativ: „Cărțile domnului
profesor Vistian Goia restituie imaginea unui om moral, stenic,
riguros, decis și alert, ce-și trăiește așezarea în cultură, dar și în viață,
cu firesc și cu multă bucurie”. Da, așa este! Volumul de evocări Nu
trecem singuri prin lume confirmă, o dată în plus, acest profil
spiritual. Vistian Goia a pornit în viață foarte de jos. Copil, orfan de
tată, într-un sat de pe valea Secașului, deși mai mult timid decât
aventuros, a avut totuși ambiția să-și depășească mereu condiția.
Mintea l-a ajutat să se încumete a visa. Accederea spre Blaj a
însemnat primul pas. Școlile de aici mai asigurau un spațiu propice
formării caracterelor puternice, deși vremurile deveniseră greu de
suportat. Condiția de învățător rural pe care a dobândit-o la absolvire
putea însemna mult față de cea de țăran, rob al pământului. Visul, o
dată declanșat, inspira însă către mai sus. Următorul pas l-a făcut spre
Facultatea de Filologie și Istorie a Universității din Cluj. Aici,
profesori emblematici, colegi simpatici și generoși, solidari în sărăcie,
studiu perseverent, greutăți materiale, descurajare în unele momente,
dar și îndemnuri prietenești. Profesor de limba și literatura română
într-un oraș de pe Valea Jiului însemna iarăși mai mult, ca statut
social, decât condiția de învățător rural. Meritele studentului,
colegialitatea sa fără cusur n-au rămas nici ele fără urmări. Este
rechemat, în curând, la facultate, de astă dată ca asistent la catedra de
metodică. Alt pas, poate cel mai important, al urcușului său. În viața
universitară, ca să reprezinți ceva, ești obligat să-ți delimitezi un
spațiu de cercetare propriu, altfel nu ești băgat în seamă. Vistian Goia,
pe lângă obligațiile de catedră cu totul specifice, a avut o certă
disponibilitate de istoric literar, pe care și-a onorat-o prin studii de
referință, descoperind și afirmând adevăruri „în chestiuni considerate
definitiv clasate”, cum singur recunoaște. Și-a concentrat atenția
asupra câtorva personalități ale viații literare, culturale și politice din
a doua jumătate a secolului al XIX- lea. A scris despre V. A. Urechia,
despre B.P.Hasdeu și discipolii săi, despre elocința unor iluștri
parlamentari, despre câțiva mari polemiști din cultura română.
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S-a împlinit și în plan familial, având norocul și priceperea săși găsească o soție minunată, pe măsura calităților sale sufletești. Doi
copii foarte reușiți și doi nepoți, până acum, desăvârșesc o căsnicie
de care orice bărbat ar fi mândru.
La 80 de ani, Vistian Goia privește senin spre trecut,
mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darurile cu care l-a înzestrat și
pentru gândurile bune pe care i le-a inspirat. Ca moralist, cum se
revendică, atrage încă o dată atenția celor care vor să-l asculte că nu e
bine să trecem singuri prin lume, firesc este să trăim printre oameni,
spre a-i ajuta la restriște și a ne bucura, la rându-ne, de ajutorul lor.
Oameni adevărați au fost, sunt, și vor fi mereu, oricât s-ar opinti
vremurile să-i scoată din rostul lor.
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IRONIM MUNTEAN
NICOLAE OTA LA 75 DE ANI
Nicolae Ota s-a nǎscut în 2 noiembrie
1940 în comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, ca
fiu al lui Nicolae şi al Letiţiei, doi pǎrinţi foarte
harnici, care, alternând munca în grǎdinǎ şi la
câmp cu munca la fabricǎ (Fabrica de Porţelan
şi Sticlă Turda), au ridicat o casǎ din cǎrǎmidǎ
şi au şcolarizat cei doi copii (Nicolae şi Maria)
la liceu şi facultate. Pǎrinţii şi copiii au format
o echipǎ de cǎrǎmidari care în douǎ veri (19551956) au executat şi ars peste 20000 de cǎrǎmizi, jumǎtate folosite
pentru ridicarea casei, jumǎtate vândute pentru plata zidarilor.
Studii: Şcoala elementarǎ de şapte clase a urmat-o în comuna
Mihai Viteazu (1947-1954), liceul la Turda - Şcoala Medie nr. 1, azi
Colegiul Naţional Mihai Viteazu (1954-1957), studiile superioare la
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Istorie şi Filozofie,
secţia Pedagogie-Românǎ (1958-1963).

În activitatea profesionalǎ a obţinut definitivatul (1966),
gradul didactic II (1971) şi gradul didactic I (1976) cu lucrarea
„Perfecţionarea relaţiei profesor-elevi în liceu” în faţa unei comisii
ce-l avea ca preşedinte pe exigentul prof. univ. dr. Dumitru Salade,
acelaşi mentor de la lucrarea de licenţǎ.
A fost repartizat la Liceul Teoretic din Baia de Arieş (1963),
de unde a fost promovat în funcţia de director al Casei Personalului
Didactic a judeţului Alba (1971-1986) unde a funcţionat, practic, de
la înfiinţarea pânǎ la desfiinţarea instituţiei printr-o notǎ telefonicǎ
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abuzivǎ datǎ în 9 octombrie 1986 de cǎtre Aurelian Bondrea, director
în minister, actualul rector (incredibil!) al Universitǎţii Spiru Haret.
Între 1986-1990 a fost profesor la Liceul Teoretic „Horea, Cloşca şi
Crişan” Alba Iulia, unde la Revoluţie a fost ales director (1990-1997),
interval în care pentru rezultate excepţionale, liceul a devenit colegiu
naţional (1994). Dupǎ o pauzǎ de un an în activitatea de conducere, în
urma concursului din 5 mai 1998 a fost numit în 17 iulie 1998
directorul Casei Corpului Didactic Alba, unde a funcţionat pânǎ la 1
septembrie 2005. A fost directorul cel mai longeviv al Casei Corpului
Didactic din ţarǎ (22 ani). S-a pensionat în anul 2006 dupǎ 43 de ani
de activitate pe ogorul şcolii, din care 30 de ani ca director. De
menţionat cǎ în ultimii trei ani a funcţionat ca director al CCD şi ca
profesor cu acordul colectivului de profesori şi al conducerii
Inspectoratului Şcolar Judeţean, respectiv al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
„Eu n-am ocupat posturi de conducere - mǎrturisea prietenul
meu - decât dupǎ ce am susţinut concurs. Nu am fost numit pe postul
ocupat ulterior prin concurs de cǎtre cel în cauzǎ cum s-a întâmplat în
numeroase cazuri la toate nivelurile, inclusiv în Ministerul Educaţiei
şi Cercetării! Mai mult, în 1998, timp de peste douǎ luni n-am putut
ocupa postul de director pentru care am fost declarat admis în ziua
concursului (5 mai) decât peste douǎ luni (17 iulie), întrucât pila
politicǎ a predecesorului meu a fost foarte mare şi foarte bine înfiptǎ
şi cultivatǎ”.
De-a lungul timpului, pentru abnegaţia şi devotamentul puse
în slujba învǎţǎmântului românesc, pentru contribuţia deosebitǎ la
dezvoltarea şi promovarea cercetǎrii ştiinţifice din ţara noastrǎ, a fost
distins cu titlul de „Profesor evidenţiat” (1975), Ordinul „ Meritul
pentru Învǎţǎmânt” în grad de Comandor (10.12.2004) acordat de
Preşedintele României, Diploma de Fidelitate (2006) acordatǎ de
ISJ Alba şi Diploma de Excelenţǎ (2006) acordatǎ de MEdC,
gradaţia de merit (1998-2006).
Ca director de liceu s-a implicat efectiv în viaţa liceului pe
toate planurile: didactic – cunoştea prestaţia tuturor profesorilor,
apreciaţi şi portretizaţi obiectiv cu particularitǎţile specifice, stimula
participarea elevilor la concursuri şi recompensa performanţele la
olimpiadele judeţene şi naţionale.
Spre exemplu, în 1991, cu sprijinul unor sponsori, Gianfranco
Fracarolo în primul rând, împreunǎ (N. Ota, I. Munteanu şi C. Danciu)
am organizat o excursie de opt zile în Italia (Veneţia, Florenţa, Roma)
cu elevii olimpici medaliaţi la nivel naţional. La plecarea din curtea
liceului, de emoţie, directorul a fǎcut temperaturǎ, iar la Roma, în
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Catedrala San Pietro, în faţa altarului a cǎzut, lângǎ mine, în genunchi
şi s-a rugat sǎ fim ajutaţi sǎ-i ducem pe toţi elevii înapoi în ţarǎ. Şi iam dus pe toţi!
A fost foarte mult iubit de cǎtre elevi. De fapt şi elevii l-au
ales director, alǎturi de profesori şi de ceilalţi lucrǎtori. În aceeaşi
lunǎ (ianuarie 1990), a fost ales şi director la CCD Alba de cǎtre
directorii de şcoli, alegere pe care nu a onorat-o. În parantezǎ fie spus,
elevii au ameninţat cǎ, dacǎ pleacǎ, fac grevǎ. Semnificativ pentru
ataşamentul faţǎ de elevi şi pentru preţuirea acordatǎ de cǎtre aceştia
este şi un fragment din eseul scris în limba englezǎ de cǎtre o elevǎ la
întrebarea: „Ce aş face dacǎ aş fi directorul şcolii?” (lecţia s-a
desfǎşurat în anul 1998, dupǎ schimbarea directorului N. Ota cu A.
Pintilie). Rǎspuns: „Dacǎ aş fi directorul şcolii aş renunţa în favoarea
domnului Ota. Este cea mai indicatǎ persoanǎ pentru cǎ dânsul ştie
cum sǎ trateze elevii, ştie sǎ fie apropiat de fiecare elev, ştie cum sǎ
procedeze ca fiecare sǎ se simtǎ important. Este o persoanǎ
inteligentǎ, serioasǎ, calmǎ tot timpul, este un bun profesor, înţelege
problemele elevilor şi psihologia adolescenţilor” (fragment din eseul
scris de eleva Cristina Bǎcanu, cl. a XII-a, la solicitarea prof. Maria
Ştefǎnescu).
A ţinut foarte mult şi la profesori şi la ceilalţi lucrǎtori din
liceu, pe care a cǎutat sǎ-i punǎ în valoare, sǎ-i recompenseze şi sǎ-i
ajute prin diferite mijloace în funcţie de suferinţele şi necazurile lor
(pǎrinţi bolnavi, copii bolnavi etc).
În plan publicistic s-a afirmat prin numeroase articole de
opinie şi informaţie publicate în presa localǎ, precum şi prin articole
şi studii de cercetare ştiinţificǎ în presa pedagogicǎ prin care a militat
pentru predarea lecţiilor în cabinete şi laboratoare, susţinând cu
argumente persuasive în orice discuţie metodicǎ superioritatea
predǎrii cu ajutorul mijloacelor de învǎţǎmânt. De unul îmi aduc
aminte adeseori: „Aud- uit, vǎd – reţin, fac – înţeleg”, un proverb
chinezesc reactualizat azi de cǎtre cercetarea pedagogicǎ.
La CCD, în prima perioadǎ, ca director a promovat prin toate
mijloacele posibile: expuneri, dezbateri, simpozioane, schimburi de
experienţǎ, sesiuni de referate şi comunicǎri, cercuri pedagogice,
culegeri metodice etc, un învǎţǎmânt activ-formativ, iniţiind, alǎturi
de prof. Titu Bogdan, inspector general, o amplǎ cooperare cu ICPP
Bucureşti (director conf. univ. dr. Virgiliu Radulian, dr. Andrei
Novak) şi cu UBB Cluj-Napoca (prof. univ. dr. Dumitru Salade şi
Anatolie Chircev) cu care a realizat studii de cercetare ştiinţificǎ
valorificate cu prilejul simpozioanelor şi al culegerilor pedagogice.
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În a doua perioadǎ de activitate la CCD Alba (1998-2005), a
diversificat formele de activitate, în centrul lor situându-se
programele de formare continuǎ (oferta a cuprins peste 30 de
programe anual) şi programele de perfecţionare o datǎ la cinci ani
realizate în cooperare de cǎtre UBB Cluj-Napoca (director de
departament – prof. univ. dr. Miron Ionescu şi conf. univ. dr. Adrian
Opre) şi cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (prorector
prof. univ. dr. Florea Voiculescu) şi Colegiul Pedagogic Universitar
„Gheorghe Şincai” din Blaj (director prof. univ. dr. Ion Buzaşi).
Remarcabilǎ mi se pare şi contribuţia ca iniţiator şi
conducǎtor al publicaţiei „Universul Şcolii”- revistǎ de informaţie,
opinie şi cercetare pedagogicǎ a ISJ Alba şi CCD Alba, în perioada
ianuarie 1999 - septembrie 2005, perioadǎ în care revista a apǎrut
lunar, cu regularitate, exceptând lunile de varǎ, şi în care s-au
publicat cca. 1000 de articole de cǎtre educatoare, învǎţǎtori,
profesori, directori, inspectori şcolari, cadre didactice universitare etc.
A participat la mai multe stagii de formare pe diferite
componente: management, teoria inteligenţelor multiple, educaţia
antreprenorialǎ, consiliere şi orientatre, Centre de Documentare şi
Informare etc, în ţarǎ (Bucureşti, Baia Mare, Bistriţa, Sibiu, Braşov,
Alba Iulia, Sinaia) şi strǎinǎtate (Universitatea din Durham – Anglia,
1996, Departamentul Naţional de Formare a Directorilor de la
Poitiers – Franţa, 2002) promovând în activitatea colegiului şi a CCD
informaţia şi experienţa dobândite.
A fǎcut parte din echipa judeţului Alba – judeţ pilot alǎturi de
Bistriţa Nǎsǎud, Botoşani, Maramureş şi Sibiu – echipǎ investitǎ sǎ
promoveze şi sǎ implementeze experienţa francezǎ în constituirea şi
funcţionarea CDI-urilor în mediile defavorizate, derulând programe
de formare pentru directorii şi documentariştii din şcolile în care
urmau sǎ se amenajeze CDI-uri: Albac, Arieşeni, Cricǎu, Ciumbrud,
Jidvei, Bistra, Câmpeni, Vinţu de Jos etc.
Funcţia de director al CCD (asimilatǎ cu cea de inspector
general adjunct conform Regulamentului CCD) şi statutul de profesor
de pedagogie i-au permis sǎ se afirme şi în planul inspecţiei şcolare,
domeniu în care a efectuat peste o sutǎ de inspecţii speciale pentru
definitivat, gradul didactic II şi pentru gradul didactic I în calitate de
preşedinte de comisie şi/sau de conducǎtor ştiinţific pentru elaborarea
lucrǎrilor metodico-ştiinţifice de cǎtre educatoare, învǎţǎtori,
institutori şi maiştri instructori.
Hobby-uri: lectura şi şahul; biblioteca personalǎ cu peste 3000
de volume şi presa cotidianǎ îi satisfac interesele cognitive, iar
sportul minţii, practicat adeseori în parcul de pe platou, îi conferǎ
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linişte şi relaxare, iar elevilor/absolvenţilor/prietenilor un loc sigur de
întâlnire şi revedere în timpul verii.
Deşi, mai rar, se practicǎ încǎ acordarea de fluturaşi cu
dedicaţii de cǎtre absolvenţi. Mi s-a pǎrut semnificativǎ cea a elevei
Mihaela Ferlai în 2006, ulterior studentǎ la psihologie la Cluj-Napoca:
„Domnule profesor, dvs sunteţi o persoanǎ pe care o citez mai des
decât pe Kant, Platon, Sartre, Pleşu sau alţi mari oameni de culturǎ
atât de dragi mie. Sunteţi unul dintre puţinii profesori care m-au
învǎţat ce nu scrie şi în manuale sau cǎrţi, care m-a învǎţat sǎ gândesc
şi sǎ aleg eu pentru mine.
Vǎ mulţumesc mult pentru toate sfaturile pe care mi le-aţi
oferit (m-aţi scutit de unele greşeli pe care aş fi putut sǎ le comit
pentru a învǎţa anumite lucruri) şi vǎ mulţumesc pentru cunoştinţele
de psihologie pe care mi le-aţi „pasat”, fǎcându-mǎ astfel sǎ mǎ
cunosc şi sǎ mǎ înţeleg mai bine, sǎ-i înţeleg mai bine pe cei din jur şi
sǎ mǎ mulţumesc cu ceea ce am, dar sǎ caut întotdeauna ceva mai
bun. Mii de mulţumiri, multǎ sǎnǎtate şi numai bine! Cu respect,
Mihaela”.
Toatǎ admiraţia pentru astfel de gânduri şi sentimente! O
deformaţie profesionalǎ mǎ îndeamnǎ sǎ fac evaluǎri: nota 10 pentru
învǎţǎcel, nota 10 pentru mentor. Ambilor felicitǎri!
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ELENA COSTACHE

ÎN DIALOG CU PREOTUL ORTODOX NICOLAE
BARBU
,,Neamul românesc se sprijină pe repere trainice,
vrednice de urmat. La nivel european și mondial
avem piscuri de cultură ce rivalizează cu cele mai
luminate minți.”
(Nicolae Barbu)

Părintele Nicolae Barbu de la parohia Teiul Doamnei Ghika
din Bucureşti este un preot model pentru intelectualul din ziua de
astăzi, şi nu numai, de echilibrată îmbinare între spiritualitate şi
cultură sau, altfel spus, de consolidare a unei punţi, care nu este atât
de vizibilă şi transparentă pentru toţi, între cultura spirituală şi cea
vastă, generală, în cadrul căreia aceasta trebuie integrată. Scopul
acestui interviu este acela de a răspunde la întrebarea Cine este
părintele Nicolae Barbu?

Elena Costache: Copilăria dvs stă sub semnul trăirii într-un spaţiu
care vă va rămâne pentru totdeauna în suflet ca un ţinut aparte,
personal: Argeşul. Puteţi descrie acest spaţiu de atunci şi de acum?
Ce s-a schimbat şi ce a rămas identic?
Preot Nicolae Barbu: M-am născut în ziua de 25 septembrie 1955,
în satul Retevoieşti, comuna Pietroşani, judeţul Argeş, ca cel de-al Vlea dintre cei 6 copii (4 rămași în viață, după ce doi au decedat din
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pruncie) ai lui Nicolae şi Maria Barbu, oameni harnici, buni şi cinstiţi,
cu multă dragoste de Dumnezeu şi de oameni.
Satul Retevoiești este plasat într-o zonă deluroasă cu păduri și
pomi fructiferi. Oamenii zonei sunt harnici și veseli. Mi-am petrecut
copilăria aici, înconjurat de o mulțime de copii ambițioși. Acum
mulți tineri au părăsit satul, plecând peste hotare în căutarea unui loc
de muncă. Deși satul are peste 500 de familii și se nășteau aici 20-30
de copii anual, acum nu se mai nasc decât 2-3 copii pe an, iar nunțile
sunt rare.
Eu am fost cel mai mic dintre frați. Surorile mele au învățat
carte bine: Felicia Mărgărit este profesoară de limbile română și
latină, Elena Ancuța este profesoară de limbile română și franceză şi
a fost şi învățătoare și director al Școlii Lăpușani, Argeș, iar Petruța
Enescu este controlor de calitate în domeniul industriei porțelanului.
Părinții au făcut mari sacrificii pentru noi.
E. C.: Prin ce aţi putea să reînviaţi ca amintire chipurile părinţilor
dvs ,,scumpi şi dragi” (vă citez), pe care îi ,,atingeţi cu raza de
lumină a recunoştinţei”, cum mărturisiţi într-un Cuvânt introductiv
al unei cărţi?
Pr. N. B.: Tatăl meu era un om integru. Avea o credință puternică, o
cinste și o corectitudine ireproșabilă. Era de o hărnicie deosebită și
avea o comportare serioasă. Deținea o carte veche, îngălbenită – Noul
Testament – și citea din ea în fiecare seară câte un capitol, cu voce
tare, în auzul nostru al tuturor celor din casă. Niciodată nu l-am auzit
folosind vorbe fără rost și mi-a rămas în minte și în inimă ca un
model desăvârșit, căruia n-aș putea să-i mai adaug ceva. El avea, în
curtea casei noastre, o secție de prelucrare a lemnului, la care lucrau
între 5 și 10 oameni, care făceau șiță, cu care au fost acoperite multe
biserici și case-monumente istorice. Oamenii care lucrau la noi în
curte erau aleși pe criteriul credinței și al seriozității, de aceea i-am
avut la lucru la noi pe cei mai vestiți meșteri șițari, care se dovedeau
a fi și plini de înțelepciune. De la aceștia am auzit primele povestiri
cu întâmplări petrecute de ei în războaie, de la ei am auzit primele
proverbe înțelepte și pe ei i-am auzit, adesea, cântând doine și balade.
Tata le plătea corect la fiecare sfârșit de săptămână şi muncitorii
noștri plecau mulțumiți la casele lor, iar duminica și în sărbători se
îmbrăcau în straiele țărănești și-i vedeam la slujbă la biserica din sat.
Tata menținea legătura cu directorii muzeelor din toată țara și ducea
șiță și învelea, cu meșterii noștri, diferite obiective: biserici, conace,
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case. Îl auzeam adesea pe tata povestindu-le mamei și muncitorilor
despre oamenii luminați cu care menținea legătura și își exprima
mereu dorința ca noi, cei patru copii, să fim oameni de carte, căci
zicea el: „Omul cu carte are patru ochi, vede altfel lumea!”
Mama, fostă Dănuleț, se trăgea dintr-o familie de țărani oieri,
strămutați în Corbii Argeșului, din comuna Jina, județul Sibiu. Avea
7 clase de școală, făcuse un curs de menaj și învățase croitorie, țesea
la război, la noi în casă, iar seara târziu scotea Psaltirea, se așeza în
genunchi la capătul războiului și citea din ea, în taină, îndelungată
vreme. Era exigentă cu noi, avea un scris caligrafic și nu exista
problemă la matematică pe care ea să nu ne-o rezolve când ne
împotmoleam, în timpul școlii generale. Scria poezii pe care la
sfârșitul anului școlar le recitam la serbare.
Acum, din când în când, cu sensibilitate și respect, poposim la
mormântul părinților mei și al tatălui soției mele care, cât au fost în
viața aceasta trecătoare, ne-au ajutat după putere, iar acum ne încarcă
cu putere, le ducem o floare, le aprindem o lumânare – semnul văzut
al recunoștinței – și le cântăm „Veșnica pomenire...”, mulțumindu-le
pentru tot ceea ce au făcut pentru noi, păstrându-le vie amintirea,
ostenelile și sfaturile. Aici găsim pace adâncă.
E. C.: Care sunt valorile pe care le-aţi primit de la părinţii dvs şi pe
care le-aţi transmis ulterior copiilor dvs?
Pr. N. B.: Dumnezeu ne-a binecuvântat familia cu trei copii, cărora
le-am transmis moștenirea educațională dobândită de la părinții noștri,
i-am format în spiritul demnității și corectitudinii. Toți trei au știut
Tatăl nostru la trei ani, Crezul la şapte ani, Psalmul 50 la zece ani și
Psalmul 142 la doisprezece ani. Mihail-Constantin este avocat în
Baroul București, căsătorit cu jurista Dana. Nicolae-George este preot
la biserica „Sfânta Muceniță Paraschevi” („Ι. Ν. Αγίας Παρασκεσής
Εφημέριος”), Παλιό Ελεσθεροτώρι, Πιερίας, Grecia, căsătorit cu
profesoara Anișoara-Loredana. Oana Maria este inspector-economist,
doctor în finanțe bănci, căsătorită cu inginer Francisc Romano. Leam explicat copiilor noștri că a merge la biserică nu este o obligație,
ci un drept și că e bine să trăiască în așa fel încât ei înșiși să nu aibă
ce să-și reproșeze. Competența, seriozitatea și veselia e bine să le
caracterizeze viața. Când sunt fericiți, să-și folosească la maximum
rațiunea minții și a inimii, iar când sunt necăjiți, să aibă răbdare
maximă. La necaz, să se comporte în așa fel, ca la vreme de pace și
liniște să-și poată justifica vorbele, gândurile și faptele. Constat că cei
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trei copii ai noștri au elaborat deja lucrări științifice, fiecare în
domeniul său de activitate, unele în premieră.
E. C.: De ce aţi ales să urmaţi studii teologice? Ce v-a determinat să
alegeţi acest drum al slujirii pastorale?
Pr. N. B.: Am urmat cursurile Şcolii Generale din localităţile Găneşti
şi Retevoieşti, judeţul Argeş, între anii 1962-1970. Profesorul de
matematică insista să mă convingă de faptul că pot să urmez o carieră
în domeniul matematicii, iar profesoara de istorie îmi inspira
încrederea că mă pot forma pe studiul istoriei, căci simţea în mine o
înclinație către acest domeniu. Părinții mei doreau însă să urmez
studii teologice, în vedera dobândirii harului preoției.
Amândoi părinții iubeau biserica și în fiecare duminică, foarte
de dimineață, porneau cu noi la slujba de la biserica din sat, unde
ziceam, pe rând, încă de foarte mici, Tatăl nostru, Crezul și Psalmul
50.
Preotul satului nostru se numea Nicolae Bolbeș. Acesta era un
om foarte bine școlit, cu studii teologice făcute în Franța. Vorbea
curent limba franceză și era, în unanimitate, recunoscut ca cel mai
deștept om din sat.
De la noi din localitate mai erau doi preoți, care slujeau în
București. Unul se numea Eugen Bărbulescu și slujea la Biserica
„Sfântul Silvestru”, fiind și consilier al Mitropoliei Ungrovlahiei, iar
celălalt se numea Iulian Stoicescu și slujea la Biserica „Flămânda”.
Când se întorceau pe la noi prin sat acești doi titani ai bisericii și
culturii era mare sărbătoare, se bucura satul întreg.
La o întâlnire cu fiii satului, ce a avut loc la noi, în vara anului
1967, i-am auzit vorbind la Căminul cultural pe acești doi preoți
deosebiți și m-au impresionat atât de mult, încât mi-am propus cu
lacrimi în ochi să mă străduiesc să învăț carte și să ajung ca ei.
Atunci am înțeles cu adevărat, pentru prima dată, că rolul preotului în
culturalizarea maselor este de necontestat.
Încă din timpul școlii generale, vacanțele de vară le petreceam
la Schitul Slănic-Muscel, împreună cu mulți viitori slujitori ai
Bisericii, printre care se număra și actualul Înaltpreasfințit Teofan
Savu, Mitropolitul Moldovei, cu care sunt în rudenie trupească din
partea mamei.
E. C.: Care este traseul pe care l-aţi urmat în preoţie?
Pr. N. B.: Am absolvit Seminarul Teologic din Craiova. Mi-am
continuat studiile în cadrul Institutului Teologic de grad Universitar
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din Bucureşti, pregătind ca teză de licenţă lucrarea „Sinodul al IV-lea
ecumenic de la Calcedon - 451”, la catedra de Istorie Bisericească
Universală, sub îndrumarea preotului prof. univ. dr Viorel Ioniţă.
Pentru rezultatele obţinute, Sectorul „Comunităţi Externe şi Burse” al
Patriarhiei Române mi-a comunicat faptul că am fost selectat în
vederea trimiterii cu bursă de studii în străinătate, dar moartea tatălui
meu, precum şi boala mamei mele m-au reţinut de la continuarea
studiilor şi m-am consolat cu ideea că trebuie să rămân în zona natală,
pentru a-mi îngriji mama şi pentru a duce mai departe rosturile
gospodăreşti.
Am avut coleg de bancă la Seminarul Teologic, pe Ioan Doran,
actualmente preot la Biserica „Sfântul Ioan Valahul” din Craiova, iar
la Facultate pe actualul părinte profesor universitar doctor Nicolae
Achimescu, titularul catedrei de Istoria Religiilor de la Facultatea de
Teologie din București, directorul Școlii doctorale. Din promoția
noastră (1980) s-au ridicat 3 ierarhi: Înaltpreasfințitul Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos și Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului și Bacăului.
Am fost numit preot paroh la parohia de categoria I Leiceşti,
apropiată satului natal, din cadrul Protoieriei Piteşti, Episcopia
Râmnicului și Argeșului, astăzi Arhiepiscopia Argeșului și
Muscelului. După 16 ani de șantier continuu, în care am schimbat
reverenda preoțească cu halatul de salahor și invers, cu mâinile
bătătorite și cu fruntea picurândă, am decis, îndeplinind toate
condițiile prevăzute de legislația bisericească, să particip la examenul
de selectare, în vederea ocupării unui post de preot în capitală. Am
fost declarat admis şi m-am transferat la Biserica „Sfântul Prooroc
Ilie”- Drumul Taberei iar mai târziu m-am transferat la Biserica
„Teiul Doamnei Ghika”, unde slujesc și în prezent. În acest răstimp
am căutat să-mi folosesc experiența dobândită în slujirea preoțească
din zona rurală, mi-am slujit și-mi slujesc credincioșii potrivit
puterilor mele, fără a face compromisuri. Am acordat mai multe
interviuri şi am participat la diferite emisiuni transmise direct pe
posturile naţionale de Radio şi Televiziune, pe teme bisericeşti şi
culturale și la Televiziunea „Trinitas”.
E. C.: Ca paroh la Leiceşti şi Retevoieşti aţi fost în permanenţă
preocupat de restaurarea şi de înfrumuseţarea bisericilor pe care
le-aţi cârmuit. De asemenea, aţi consolidat troiţele din
împrejurimile locurilor în care trăiau oamenii pe care îi păstoreaţi.
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Care a fost motorul care a favorizat realizarea tuturor acestor fapte
minunate cu care aţi însemnat istoria acelor locuri?
Pr. N. B.: Între 1980-1989 mi-am desfăşurat activitatea de preot
paroh la parohia Leiceşti, parohie care avea două biserici: Leiceşti şi
Lăpuşani, cuprinzând satele Leicești, Priseaca, Lăpușani și Corbu,
comuna Coșești, județul Argeș. Preotul, care slujise aici înaintea mea
și care se pensionase, părintele Gheorghe Ariniș, era o personalitate
de o înaltă ținută, recunoscut în întreaga zonă pentru calitățile sale.
La Leiceşti am întins punți de colaborare cu marea masă a enoriașilor,
începând cu țăranii de rând și terminând cu intelectualii. Din partea
tuturor am obținut sprijin necondiționat. Așa am putut lucra cot la cot,
ca împreună să susținem și să ducem la bun sfârșit lucrările de
subzidit, consolidat, acoperit, pardosit, parchetat şi electrificat
biserica. Am condus lucrările de pictură în tehnica „fresco”, realizată
de pictorul Dimitrie Bănică din București, am împodobit biserica cu
icoane, mobilier sculptat din stejar masiv, executat de sculptorul
Dimitrie Gafton din Târgu-Neamț şi am dotat biserica cu sfeşnice,
covoare, veşminte, cărţi de cult, staţie de amplificare etc. La Lăpuşani
am amenajat un nou cimitir, am construit o magazie cu anexe şi am
dotat biserica cu icoane, veşminte, covoare, policandru, cărţi de cult
etc. Toate troițele din satele Leiceși, Priseaca, Lăpușani și Corbu leam restaurat, iar în parohia vecină, Păcioiu, am construit și pictat o
troiță. Bisericile erau pline de sute de credincioși. Membrii
Consiliului, Comitetului și Adunării Parohiale își împlineau cu
responsabilitate misiunea și, astfel, întreaga parohie era antrenată cu
mic și mare în activitățile de culturalizare, pe care le întreprindeam.
Am devenit apoi preot în satul natal, la Parohia Retevoiești,
Argeș, unde am fost paroh între 1989-1996. Aici am luat totul de la
început. Printr-o colaborare cu enoriașii am reușit în Retevoieşti
consolidarea, acoperirea şi dotarea cu mobilier sculptat din stejar
masiv a bisericii. Am restaurat pictura cu renumitul pictor Romeo
Andronic din București. Catapeteasma, din stejar masiv, a fost
executată de sculptorul Dimitrie Gafton din Târgu-Neamț, iar
icoanele de către soții pictori Dana și Ioan Moldoveanu din București.
La baza catapetesmei am făcut icoane argintate. Cu prilejul
construirii clopotniței, am atins punctul maxim de mobilizare a
oamenilor, care au venit să ajute voluntar. Într-o zi de luni, după ce
făcusem, duminica după slujbă, rugăminte enoriașilor, care au căruțe
să vină să aducă de la râu nisip, piatră și balast, s-au adunat peste 100
de oameni, iar zeci de căruțe aduceau nisip, piatră și balast. Pe la
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orele prânzului, un zidar mi-a zis: „Părinte, opriți căruțele, că dacă
vor căra până diseară aduc material pentru 3 biserici și blocăm
traficul!”
Activitatea mea preoțească a fost notată cu 10. Pentru
activitatea desfăşurată, Preasfinţitul Episcop Gherasim al Eparhiei
Râmnicului şi Argeşului mi-a acordat rangul de „sachelar”, iar
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei mi-a acordat rangul de
„iconom” şi ulterior rangul de „iconom stavrofor” (purtător de cruce
și brâu roșu, iar la sfintele slujbe, purtător de bederniță și cruce).
E. C.: Aţi fost o bună perioadă de timp şi profesor de religie. Cum
aţi perceput acest rol de luminare, de transmitere a învăţăturii
creştine copiilor?
Pr. N. B.: După schimbările din decembrie 1989, s-a dispus ca să fie
introdusă și Religia în școlile de stat. Urmare acestei stări de fapt, am
fost rânduit să îndeplinesc și activitatea de profesor la Catedra de
Religie, de la Şcoala Generală Retevoieşti, judeţul Argeş. Am luat în
serios misiunea încredințată mie. Ajutat de soție, am reușit să
realizăm serbări mobilizatoare de sărbătoarea Nașterii Domnului, cu
prilejul zilei eroilor și a unirii Principatelor române. Întregul meu
salariu de profesor l-am donat Sfintei Biserici în vederea susținerii
lucrărilor de pe șantier. Am stimulat și promovat talentul a sute de
elevi în recitarea de poezii, în interpretările corale și a scenelor
teatrale. Cu timp și fără timp, printre lucrările de șantier, am făcut
pregătire la cunoștințele religioase, la limbile clasice greacă și latină,
la muzică, la istorie, la limba română cu elevii de la școlile generale
și de la Seminariile Teologice, fără să primesc vreo plată de la cineva.
Observându-i acum, după aproape 25 de ani, pe elevii pe care i-am
pregătit, pe interpreții de atunci, îi văd, cu bucurie, regăsiți în rolurile
pe care le încredințam atunci. Au îmbrățișat cu competență cariera de:
avocat, preot, economist, pilot, profesor, inginer, cadru militar,
învățător etc.
E.C.: Consideraţi că îi este necesar unui preot tactul pedagogic în
lucrul acestuia cu omul?
Pr. N. B.: Am ținut și țin cont, în permanență, de sfaturile
înaintașilor. Cunoștințele psihologice şi cele pedagogice sunt
necesare predicatorului, căci acesta trebuie să fie un pedagog creștin,
autoritate de ascultat, dar și colaborator. Predicatorul colaborează cu
sufletul auditoriului, această acțiune fiind o răsfrângere firească a
sinergismului dogmatic în domeniul pedagogiei creștine a
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predicatorului, specifică ortodoxiei noastre. În predică e bine să te
ridici până acolo unde se poate ridica mintea cea mai ascuţită a celor
care te ascultă şi să te cobori până acolo unde te înţelege şi cel mai de
jos, dar îţi acceptă coborârea şi cel cu mintea cea mai ascuţită, de
aceea în predicile mele folosesc, adesea, pilde, fragmente literare,
principii filosofice, științifice etc., după caz.
E. C.: Ce aţi putea spune despre rolul şi importanţa soţiei dvs în
realizarea dvs profesională, în cariera dvs clericală?
Pr. N. B.: Mulțumesc lui Dumnezeu că alături de mine în misiunea
preoțească a fost și este permanent soția mea, Aurelia, care,
stăpânind bine regulile gramaticale, îndeplinește activitatea de
corector al scrisului meu și este criticul obiectiv al activității mele
predicatoriale.
E. C.: Aţi cunoscut din experienţă diferenţa dintre preotul de ţară şi
cel din capitală. Care ar fi aceasta dacă aţi transpune-o în cuvinte?
Pr. N. B.: Am slujit 15 ani în zona rurală, unde cei mai mulți oameni
aveau preocupări agricole sau industriale. În cei 20 de ani se slujire în
București am găsit în biserici creștini de diferite profesii. Aceștia s-au
înmulțit în timp, iar gradul de cultură a fost mereu crescând.
Întrebările multora mi-au creat determinarea de a mă perfecționa
continuu și de a răspunde nu numai oral, cerințelor vremii, ci și în
scris. Cei 35 de ani de activitate preoțească îi pot cuprinde într-o
singură frază spunând că: 15 ani am construit continuu, iar 20 de ani
am scris continuu, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea mea și
a păstoriților mei.
E. C.: Aţi lucrat o perioadă ca redactor la revista Filotheia. Ce a
însemnat această experienţă şi cum aţi valorificat-o în timp?
Pr. N. B.: În anul 1990, alături de alți preoți argeșeni, m-am ocupat
de apariția revistei „Filotheia” - Curtea de Argeș, la care am fost
redactor, până în anul 1996, căutând să contribui la culturalizarea
maselor, prin publicarea de articole.
Conștient de marele adevăr exprimat de scriitorul și
publicistul Alexandru Vlahuță „cartea este un glas etern în spațiu”,
am scris și publicat, ca autor și coautor 28 de cărți și mai multe
articole. Dintre articolele mele amintesc: Sfinţire de clopot la
Biserica Sfânta Treime din Parohia Retevoieşti-Argeş; Un neînfricat
şi credincios martor şi mărturisitor al adevărului învierii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos - Sfântul Longhin Sutaşul;
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Prezentarea Prohodului Maicii Domnului; Slujitorul Sfintei Biserici:
un chemat, un trimis, un responsabil; Cuvânt către tineri.
E. C.: În articolul dvs ,,Slujitorul Sfintei Biserici: un chemat, un
trimis, un responsabil” realizaţi un portret al preotului, amintind
îndatoririle acestuia şi vrednicia chemării lui. Îl vedeţi ca o ,,punte
de lumină între pământ şi cer”, ca un ,,mentor spiritual”. Explicaţi,
vă rog, afirmaţia dvs: ,,Ca preot ori eşti cel mai fericit dintre
oameni, ori eşti cel mai nefericit dintre creştini”.
Pr. N. B.: „Preoția este o culme peste care nici un necaz nu poate fi
stăpân”, spunea Pr. prof. Teodor M. Popescu. Eu mi-a însuşit spusele
lui A. Largent, din Les Devoirs du Pretre, cum că: „preotul ori este
cel mai fericit dintre oameni, ori este cel mai necăjit dintre creștini”,
căci preotul moral și cult se regăsește în sfânta sa misiune și în felul
acesta este „cel mai fericit dintre oameni”, căci aflarea sa în afara
acestui cadru îi atrage consecința de a fi „cel mai necăjit dintre
creștini”.
E. C.: Trebuie să fie preoţia o vocaţie? Care sunt atuurile care ar
trebui să definească un preot cu vocaţie astăzi?
Pr. N. B.: După cei 60 de ani de viață pe care i-am trăit și după cei
35 de ani de slujire preoțească, am ajuns la concluzia că un preot se
formează încă din pântecele matern prin împărtășirea mamei, prin
participarea copilului la slujbele Bisericii, din pruncie, prin
împărtășirea regulată, prin ascultarea și înțelegerea predicilor din
perioada școlii primare și generale, predicând încă din timpul
seminarului teologic, deprinzând aspectul critic al predicilor ascultate,
studiind mereu, creând predici personale și publicându-le încă din
perioada studiilor superioare și publicând cărți cu tematici neabordate
încă de alți autori. Dorința de a fi, cu adevărat, „sarea pâmântului”
(Matei V, 13) pentru a putea fi cu succes și „lumina lumii” (Matei V,
14) este necesară, căci fără aceasta nu poți face nimic. Rugăciunea
deschide sufletul predicatorului și îl predispune meditației profunde
din care izvorăște inspirația. Eu nu pot să spun precis în cât timp am
elaborat o temă anume, știu că am scris continuu, în ultimii 20 de ani,
atunci când am fost inspirat și când timpul mi-a dat posibilitatea să
fac aceasta, fructificându-l.
Fără viață morală, iubire creștină, smerenie, dărnicie, nu poți
fi creator de valori care să dăinuiască în timp. Cultura religioasă,
completată de cultura generală, formează fondul necesar exprimării
predicatorului. El nu trebuie să facă parade cu cunoștințele profane,
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dar este nevoie să le folosească în argumentarea temei, spre captarea
auditoriului și convingerea lui.
Recomand tuturor predicatorilor și pedagogilor să citească și
să-și însușească Arta oratorică (Institutio Oratorica), scrisă de
Marcus Fabius Quintilianus. Aici vor găsi principiile de bază ale
retoricii și expimări celebre: „Oratorul trebuie să se caracterizeze
printr-o disciplină morală și o cultură formatoare a spiritului…
Orator nu poate fi decât omul corect… Oratorul trebuie să fie în
primul rând un om moral”.
Mihai Eminescu avea certitudinea că „împărăția cuvintelor
este cel mai frumos tărâm. Nu poți fi scriitor..., dacă nu ești prieten
apropiat al cuvintelor. Ele au viața lor. Sunt ca niște ființe vii, au
chip, au înțeles riguros al lor, au fiecare un glas, un timbru și o
anumită întindere. Autorul trebuie să le cunoască foarte bine pe
fiecare, să le iubească, să le poată chema pe nume ... Atunci cuvintele
îl vor iubi și ele și vor veni la chemarea lui, să-i tălmăcească limpede,
bogat, frumos, sunător gândul și simțămintele... Ortografia este
demnitatea vestimentală a cuvintelor. Cuvântul e titlu de noblețe al
omului. Cuvintele trăiesc, cuvintele rămân. Este o neobrăzare, este
rușinos să le lași într-o ținută necuviincioasă”. (Apud V. Russu
Șirianu, Mărturii despre Eminescu, vol. editat de C. Ciorbă, Editura
Humanitas, București, 2013, p. 351-353). Alexandre Vinet (17971847), moralist elvețian, face îndemnul: „Cântărește de trei ori
cuvintele tale și de șapte ori ceea ce scrii”. (Apud Alexandru Țiclea,
Vorbirea și arta oratorică, Editura Universul Juridic, București, 2015,
p. 35).
E. C.: Ce ne puteţi spune despre cărţile dvs?
Pr. N. B.: Am scris Rolul preotului în procesul de cultură la sate,
Sfântul Ierarh Nicolae - Arhiepiscopul Mirelor Lichiei - viaţă, minuni
şi acatist, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul - viaţă, minuni şi acatist,
Sfânta Bisericăn„Teiul Doamnei Ghika” (coautor cu diacon NicolaeGeorge N. Barbu).
Cartea Codul bunelor maniere în raportul om-biserică am
scris-o în urma unor discuții pe care le-am avut cu câțiva intelectuali,
care doreau să știe cum să se comporte la botezuri, cununii,
înmormântări etc.
Am scris Catalogul Sfinţilor şi drepţilor din Biserica
Ortodoxă, cu etimologii şi derivate (coautor cu diacon NicolaeGeorge N. Barbu), având deplină încredere în ajutorul sfinților,
cărora le-o aduc ca prinos de recunoștință.
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Am un sentiment de prețuire maximă pentru oamenii culți și
de aceea am elaborat lucrarea Membrii Academiei Române: Ierarhi,
Preoţi, Diaconi, Teologi nehirotoniţi şi Profesori la Instituţiile
Teologice (coautor cu avocat Mihail-Constantin N. Barbu),
considerându-i, întâi pentru mine, ca repere vrednice de urmat.
Volumul XII din Enciclopedia Marilor Personalităţi din
istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de
pretutindeni - 16 vol. (la care sunt coautor) îmi aparține aproape în
totalitate, are încorporat în el Catalogul Sfinţilor şi drepţilor din
Biserica Ortodoxă, cu etimologii şi derivate și poartă subtitlul de
„Înalți Prelați, Teologi și Sfinți ai Poporului Român”. În perioada
anilor 1999-2010 cât am colaborat, în calitate de coautor, la
elaborarea celor 16 volume ale acestei Enciclopedii, am avut marea
bucurie şi cinstea să lucrez alături de cei 111 coautori, oameni de
înaltă ţinută şi cultură. La debutul lucrării, eu eram cel mai tânăr
dintre colaboratori și am avut multe de învățat de la cei cu care
lucram, mă sfătuiam, devenindu-mi, vremelnic, colegi. Deși am fost
singurul preot din colectiv, nu m-am simțit stingher printre domniile
lor, deoarece mă copleșeau cu modestia și delicatețea, foarte mulți
devenindu-mi prieteni. Din cele 7605 pagini ale acestei enciclopedii,
523 de pagini îmi aparțin. Din cele 2318 medalioane, 112 medalioane
le-am formulat eu, argumentându-le cu operele acestora, până la cele
mai elementare articole și punând la dispoziție întreaga bază a
bibliografiei critice, dând posibilitatea cercetătorilor să aprofundeze
temele. Poetul și filosoful Ion Văduva-Poenaru, coordonatorul
general al Enciclopediei, om de o rară capacitate intelectuală și de o
bunătate copleșitoare, mi-a fost prieten sincer până când s-a retras
discret, „ca roua dimineții”, din viața pământească.
Cu prilejul elaborării Enciclopediei, am stat de vorbă cu
Înaltpreasfințitul Bartolomeu Anania, Înaltpresfințitul Gherasim
Cristea, Părintele profesor Constantin Galeriu, Părintele profesor
Dumitru Stăniloae, Părintele profesor Dumitru Popescu, Părintele
Arhimandrit Teofil Pârăianul, Părintele Arhimandrit Ilie Cleopa etc.
Era emoționant să le auzi ultimele păreri. Multe din spusele acestora
nu le-am publicat încă, poate că vor vedea lumina tiparului cândva.
Cele scrise în Enciclopedia aceasta sunt mărturii puternice, căci
neamul românesc se sprijină pe repere trainice, vrednice de urmat. La
nivel european și mondial avem piscuri de cultură ce rivalizează cu
cele mai luminate minți.
Aducerea la biserica noastră a moaștelor sfinților Epictet și
Astion constituie un plus de încărcătură harică pentru toţi oamenii
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credincioşi și de aceea nu am putut să tac şi am scris cartea Sfinții
Mucenici Epictet, preotul și Astion, monahul - viață, slujbă și acatist.
Volumul 150 de predici şi cuvântări cu materiale folositoare
în alcătuirea acestora - Anexă DVD cu poezii și nuvele în
interpretarea autorului și cântări religioase interpretate de
prezbitera Aurelia Barbu are 1472 de pagini format A4. Lucrarea a
fost realizată și publicată la propunerea colegilor mei de la Seminarul
Teologic din Craiova pe care mi-au făcut-o la întâlnirea de 35 de ani
de la absolvire. Am folosit la elaborarea acestei lucrări materiale
scrise încă din anii de seminar și am lucrat la ea aproape 3 ani. Fiind
pasionat de poezie și nuvelistică am dat curs unor creații de acest gen
în această carte și am publicat aici o parte dintre acestea și le-am
înregistrat și pe dvd-ul anexat. Amintesc poeziile: Doamne, dă-ne har
spre slujba Ta!, Am mers acasă, Hristos în școală, Ce mare e marea!,
Doamne, orânduie-mi cărarea!, Testament, Mi-a plecat statornicia
departe, Sporește-mi, o Doamne răbdarea!. Dintre nuvele amintesc
Întrebare perpetuă şi Cum de mai iei pensia Mărie?
Am scris cartea Fii de preoți - persoane marcante - dicționar,
ce cuprinde 338 de personalități marcante, din dorința de a demonstra
faptul că tagma preoțească a dat lumii și poporului român cei mai
valoroși și mai puternici fii în cele mai multe domenii posibile, ei
fiind: diaconi, preoți, arhierei, medici, juriști, avocați, procurori,
judecători, notari, ingineri, economiști, ofițeri, scriitori, poeți,
folcloriști, traducători, jurnaliști, redactori, geologi, arheologi,
epigrafiști, numismați, paleobotaniști, agronomi, statisticieni,
paleografi, muzeografi, cronicari, editori, autori de manuale,
publiciști, bibliografi, etnologi, eseiști, muzicologi, critici literari,
reporteri, inventatori, savanți, învățători, profesori de toate materiile
și nivelurile, cercetători științifici, oameni de știință, istorici,
diplomați, politicieni, filosofi, pictori, arhitecți, compozitori, actori,
soliști, primari, deputați, prefecți, inspectori, doctori în științe,
doctori docenți, academicieni, miniștri, prim-miniștri etc. Din
familiile preoţeşti s-au ridicat în decursul istoriei şi se ridică şi astăzi
numeroase personalităţi, factori incontestabili în dezvoltarea culturii
româneşti şi internaţionale. Pentru a demonstra rolul puternic pe care
l-a avut și îl are Biserica noastră în societate, am ținut să arăt faptul
că 56 de membri ai Academiei Române sunt fii de preoți și că 67
dintre membrii Academiei Române sunt ierarhi, preoți, diaconi,
teologi nehirotoniți și profesori la instituțiile teologice.
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Cartea Atitudini religioase ale oamenilor de știință, cultură și
cârmuire (412 pagini) am scris-o pentru a arăta clar faptul că prin
cele 393 de atitudini se demonstrează incontestabil marele adevăr:
Credința este o adevărată cunoaștere și poartă în ea o origine
indemonstrabilă. Dumnezeu este mai presus de întreaga realitate a
creației și dincolo de tot ceea ce eforturile omenești pot desluși în ea.
Sentimentul religios ţine de conştiinţă. El nu este un produs al omului,
ci o zestre cu care a apărut pe lume, depăşeşte timpul şi spaţiul istoric,
înlăturând toate barierele materiale pentru a se uni cu Dumnezeu,
izvorul său, depozitul nesecat şi tainic. Viața omului e o imensă mare
de lumină și de adâncuri. Omul este unica creatură a lumii văzute
care se roagă, manifestându-și în acest fel credința în Dumnezeu.
Rugăciunea constituie pentru suflet hrană, pâine, respirație, de aceea
în toate timpurile omul a simțit nevoia să-și hrănească ființa sa
spirituală. Prezența lui Dumnezeu nu este materială, tangibilă,
măsurabilă. Harul și supranaturalul sunt de ordinul interiorității. Îl
întâlnim pe Dumnezeu, în mod tainic, pe calea rugăciunii. Prin harul
lui Dumnezeu, raționalitatea umană crește dincolo de limite. Puterile
rațiunii umane prin har sunt divinizate. A trăi ca fiinţă umană este în
sine un act religios, căci viaţa familială şi munca au o valoare
sacramentală. A fi sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi religios.
Omul, care a fost creat după chipul Creatorului, poate deveni la
rândul său creator de valori. Cultura este educaţia spiritului ce se
raportează la intelect şi morală. Ea ajută spiritul să se ridice mai
presus de natură, cucerind-o, organizând-o şi dominând-o, căci
Dumnezeu din iubire vrea să uşureze viaţa omului, relevându-i
mijloace moderne şi tehnice. Viaţa religioasă nu se închide în forme
rigide, ci se îmbracă în forme noi, acomodându-se locului şi timpului,
dar respectând principiile şi regulile morale, care niciodată nu se
învechesc. Supranaturalul este forma divină a culturii. Fără
descoperirea harică de sus a marilor adevăruri, îmbrăcate în haina
putinței noastre de înțelegere a lumii, nu ar fi putut fi păstrată de-a
lungul veacurilor ideea de Dumnezeu. Dumnezeu este Izvorul
Suprem al cunoașterii, reazemul și suportul întregii existențe. Marea
comoară, pe care omenirea civilizată şi-a adunat-o pe pământ în
decursul istoriei, este cultura rezultată din strădania acelora care s-au
învrednicit de inspiraţia divină creatoare de valori. Din preaplinul
inimii, oamenii de ştiinţă şi cultură au grăit şi au scris, aducând astfel
prinosul recunoştinţei lor lui Dumnezeu. Renașterea spirituală dă
echilibru sufletesc. Viața care palpită tumultuoasă în jurul nostru este
plină de mistere insondabile, ce nu pot fi pătrunse de mintea noastră
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omenească în scurtul ei drum. De-a lungul istoriei floarea cea
misterioasă a existenței a fost desfăcută de oameni petală cu petală, a
fost descifrată prin intuiție și discernământ, ca să i se afle taina ființei,
misterul. Gândul omenesc a smuls cu emoție din adâncul sufletului
floarea sa, punând-o lângă floarea cea misterioasă a existenței.
Cercetându-L pe Dumnezeu și lucrarea Lui, omul merge pe valurile
istoriei învăluit de vâltori, calcă pe valuri ispitind tainele, îndoindu-se,
ridicându-se și strigând. Bolta cerească orientează reflexia omenească
spre înălțimi, ca o chemare spre infinit. Suntem legați de cer prin
credință și prin har, dar trăim ca pasageri efemeri cu picioarele pe
pământ. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este posibilă fără darul
devenit vizibil al iubirii lui Dumnezeu. Ştiinţa, făcându-L cunoscut pe
Dumnezeu oamenilor, s-a înălţat smerindu-se. În operele marilor
oameni curge nectarul divin, gustat de sufletele lor. Încă înainte de a
începe să scriu pe tema aceasta am fost conștient de spusa Sfintei
Scripturi: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte” (Ioan
VI, 60), dar am urmat şi urmez îndemnul: Omule, „sapere aude!” „îndrăznește să cunoști!”
E. C.: Aş dori să încheiem această discuţie dorindu-vă multă putere
de muncă şi rugându-vă să amintiţi o poezie scrisă de dvs şi pe care
o îndrăgiţi cel mai mult.
Pr. N. B.: Cu referire la scrisul meu din domeniul poeziei, aș putea
afirma că îndrăgesc poezia pe care am scris-o în anul 1994, inspirit
fiind de Dumnezeu, într-o zi de vară, pe schela bisericii din
Retevoiești, când pictorii realizau icoana de pe bolta turnului
principal, Pantocratorul. De la această înălțime am cerut: „Doamne,
dă-ne har spre slujba Ta!”
Dorul firesc de locurile natale mă determină să spun că am la suflet
poezia inspirată în anul 2012, în casa ridicată pe locul părintesc de la
Retevoiești – Argeș, într-o zi de toamnă, când ceasornicul își făcea
trecere de miezul nopții:
Am mers acasă
Am mers acasă să pun pruni,
Să pun cireş lângă aluni,
Să pun un piersic lângă păr
Şi să revăd al meu ogor.
M-am odihnit în casa mea,
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În vise tata îmi zâmbea.
Iar mama cu icoana sa
Chip prea frumos îşi arăta.
Trecut-a timpul ca părerea,
Pomii-n grădină au îmbătrânit
Şi alţii-n locul lor acuma
Cu bucurie am sădit.
O să rodeşti, mândră grădină!
Şi să mă chemi să te culeg,
S-aleg din tine un fruct în tihnă
Şi viaţa mea s-o înţeleg.
Rodeşte pomul, roada lui
E-ndemn în cuget, poţi să spui,
Ca să rodeşti şi tu ceva.
Că trece viaţa, nu-i aşa?
Şi ce-ai lăsat în urma ta?
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IRONIM MUNTEAN

SUB ZODIA OCHIULUI
Cel de-al doilea volum al tetralogiei
(Vulturii de Noapte) Noaptea străinului, Editura
Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, Bucureşti,
2004 extinde viziunea supra lumii creatorilor,
implicându-şi protagoniştii – Andrei Rogujiv şi
Mira în această istorie: „nu facem decât să
relatăm, nimic mai mult, dar, spre uimirea noastră,
ne descoperim, ne redescoperim, iată, implicaţi (s.n.) în toată
povestea asta: noi, care începusem să înaintăm din capul locului pe
vârful picioarelor în această istorie, acum, uite, ce constatăm: abia de
izbutim să menţinem o oareşce distanţă faţă de eroii noştri. Ne
strecurăm în minţile acestor inşi ciudaţi, suciţi. Aidoma unui spiriduş,
ne furişăm, răzbatem între ei, în ei amestecându-ne. Dar există o
limită. O limită, care nu se cade să fie depăşită, nu e voie, nu se
cuvine. Iar şi iar, însă, spre mirarea noastră, strâmbăm din nas... în
direcţia unor asemenea restricţii, păşim peste ele şi...” (p. 242).
Istorisirii din perspectiva personajelor Aura Christi adaugă vocea
auctorială, rememorarea, evocarea, confesiunea în tiparul
bildungsromanului, a romanului cronică, în care foamea de poveste se
îmbină des cu analiza abisalului, a straturilor de adâncime ale fiinţei
umane, a eului profund (ca şi Marcel Proust) în romanul său ciclic: În
căutarea timpului pierdut. Marea temă rămâne relaţia maestru –
ucenic, nevoia de maestru, într-o epocă de criză a modelelor care îşi
abandonează vocaţia pentru succes politic, ahtiaţi de putere, bani,
ascensiune în ierarhia socială. Sculptorul Rogujiv este frecventat de
numeroşi discipoli, constituindu-se trinităţi spirituale, cum este cea a
surorilor Elvira – femeia ochi şi Olga Bahmutieva – femeia şarpe (cu
care petrecuseră un grup de şapte – opt prieteni la mare) care îl
vizitează frecvent pe Andrei la atelier, reluându-se prin vechiul
„triunghi”: Chiobaş – Andrei – Alexandra şi în trinitatea harnică:
Andei – Mira – Rita care îl impulsionează silindu-l să se azvârle în
fiinţă, să se dăruie drumului re-ales la fiecare răscruce destinală, cu
încăpăţânare doctă, incoloră, însetată, vie” (p. 267). Îşi reproşează că
petrece prea puţin cu fiul lui, Săndel (care continuă să-l viziteze după
separarea de Dorina Romanovici) împrietenindu-se cu Rita şi cu Mira,
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Andrei având ca model pe Cristian Prepeliţă deţinătorul artei de
păstrare a echilibrului deplin graţie familiei alcătuite din fiica sa
Valeria – Rica şi soţia Natascha. Marii teme îi asociază, firesc, viaţa,
viul, foamea de a fi, existenţa; moartea, durerea, suferinţa, boala,
singurătatea, efemeritatea umană şi veşnicia artei, a creaţiei – Timpul
are în percepţia Rusnacului o multitudine de elemente: curge iute, sau
destinaţie necunoscută se agită, îşi pierde „măsura, tactul, ceasurile”
are uneori senzaţia că se „dă de-a berbeleacul”, imită tot ce mişcă,
respiră; „copia oamenii, se ţinea de ei, le repetă gesturile, pripa”;
capătă personalitate uneori având ritm lent, lin, şerpuitor, alteori linii
de schimbări, această respiraţie a lui Cronos are trăsături,
caracteristici de o stranietate bulversantă: „duhul timpului merge pe
urmele duhului lumii” (p. 476); relaţia cu Dumnezeu, iubirea, ura,
raportul dintre artă şi realitate.
Eposul Aurei Christi încheagă într-o viziune complexă din
evenimente, biografii, jurnale, confesiuni, mărturisiri, descrieri
(peisajul hibernal montan şi marin estival, citadin şi rustic este văzut
prin ochiul – un laitmotiv obsedant, dar explicabil – subiectiv),
dialogul ce imprimă viziunea scenică, notele poematice dense,
elementele lirice din universurile proprii risipite în roman, sau alese
din Homer, Goethe, Rilke, digresiunile eseistice, meditaţiile
personale, adesea în apropierea lui Platon şi Aristotel, a stoicilor, a lui
Kant şi Hegel, Schopenhauer, dar mai ales Fr. Nietzsche, sub pecetea
căruia aşează romanul prin amplul motto extras din Aşa grăit-a
Zarathustra din care reţinem: „Nimeni nu-mi povesteşte nimic nou:
de aceea mă povestesc eu mie însumi”. Romanciera face parte din
familia nietzscheenilor (volumul Nietzsche şi Marea Amiază este
încununarea aurorală a două decenii de muncă asiduă). Personajele
romanului sunt construite pe fundamentul filozofiei lui Nietzsche,
atât maestrul Rogujiv sau Cristian Prepeliţă, cât şi Mira construinduşi destinul preiau în structură, mentalitate elemente ale gândirii ale
sfântului de la Nils Maria Mirei aflată la răscruce destinală
înconjurată de vechi table sfărâmate (p. 118) i se cerea scrierea altora
noi cultivarea voinţei de sănătate maestrul considerând-o pregătită.
Dorul de exaltare a lui Nietzsche susţine dorul de elenitate al
sculptorului evident în seninătatea, extazul şi puterea râsului, ca şi în
dorinţa de celălalt paradis. Andrei preia pledoaria lui Nietzsche
pentru sufletul de sud şi revigorarea sufletului, teoretizarea
supraomului ne-aparţinându-i exclusiv, fiind precedat de Goethe
(Faust II). Andrei face exerciţii de înstrăinare săvârşind un pathos al
distanţei faţă de Olga şi Elvira Bahmutieva. Crede că trebuie să „Fii
ce eşti” cum acţionează filozoful preluând versul anticului poet grec
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Pindar şi pictorul Prepeliţa aparţine familiei nietzscheene, dar cu toţii
susţin acest model, comun fiindu-le şi Cervantes, Shakespeare,
Dostoievski, Tolstoi, Rilke, Th. Mann, H. Hesse, dar şi uriaşii
renascentişti Leonardo da Vinci, Michelangelo.
Titlul romanului se clarifică într-o stăruitoare autoscopie a
Mirei ce-şi surprinde: „lăcomia mea de noapte... de noaptea străinului
care stă cuibărit în sufletul nostru, ne pândeşte, e mereu cu ochii pe
noi, nu ne scapă din ochi, ne spionează, da-da, ne spionează fiecare
gest, fiecare gând. Sunt flămândă de noapte, de străinul care o
guvernează şi uite trec prin ea, mi-e până la leşin frică de ea, de el...,
dar mă târăsc după urmele străinului, îl amuşim, îi simt mirosurile...
anticipez apropierea lui... Cine este acest străin?... Şi dacă străinul
sunt eu?” Ea, Mira, locuită de dispoziţii inegale ce-i modifică stările
sufleteşti şi îi diversifică duhul, imaginaţia şi după un potop de
imprecaţii, sudalme îndreptate împotriva nu ştiu cui, iată am noroc:
descoperirea unui străin, care mă urmăreşte, dăruire du-mă pe mine,
oferindu-mă fără să se târguiască cu nimeni, fără să-mi impună
lucruri străine firii mele” (p. 256). Această prezenţă o simţise şi-n
copilărie „ea simţea prezenţa cuiva, o prezenţă străină”, insinuantă,
dominatoare, căreia începea să i se supună, atentă, dornică să
priceapă ce se adastă, ce se cere de la insignifianta fiinţă care este ea,
cine este străinul din noaptea trupului ei... (p. 409). Şi sculptorul
meditează la existenţa unui glas lăuntric, „vocea străinului din mine”
din postadolescenţă sa simţea locuit de altcineva, cu timpul devenise
o entitate metamorfozată în esenţe, în răscruce a văzutelor şi
nevăzutelor. Senzaţii „stranii îmi dădeau ghes... cred că una din cele
mai întunecate perioade ale vieţii mele, a fost şi cea mai luminoasă
(s.n.). Această noapte străină” o descoperă şi Mira în jurnalul
Sandrei, prima iubită a lui Andrei, dispărută tragic în tinereţe / care o
ajuta de dincolo: Să te tratezi cu cruzime pe tine cu însuţi; „Taci,
retrage-te în sine însuţi şi scrie; Fă exerciţii de înstrăinare de lume, ca
să te poţi apropia altminteri de legile ei strâmte”; „Luptă ca să împaci
spiritul cu lumea; gâlceava înţeleptului cu lumea n-a început ieri, nici
alaltăieri. Găseşte calea de mijloc”. „Să faci tot posibilul pentru ca
existenţa ta să nu apară – în ochii tăi indecent de tineri – ca un
simulator de zbor. Tratezi tinereţea ca pe o limită, ca pe un noroc, ca
pe un avantaj pentru care trebuie necontenit să lupţi” (p. 591)
Compoziţional, romanul este alcătuit tot din nouă capitole,
fiecare dintr-un număr diferit de secvenţe narative exprimând o sete
nepotolită a Aurei Christi de a povesti, de a istorisi basme exemplare
despre oameni, de a construi destine, biografii spectaculoase din
perspectiva narativă proprie sau a personajelor-reflector, cu
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procedeele artei moderne, într-un corp epic de idei, problematic şi
incitant, stârnindu-ne la dialog, la reflecţii.
La fel de evidentă este virtutea romancierei de a face ca
şuvoiul epic să curgă pe multe planuri, al trecutului (evocat,
rememorat) şi al prezentului (analizat, forat în abisurile existenţialului)
al realului ori imaginarului (pentru care supapă e visul cel mai
adesea). De altfel raportul dintre viaţă şi artă, dintre ficţiune şi
realitate este frecvent abordat de Aura Christi. Relatând o istorie
privată (cu cele două surori Elvira şi Olga Buhmutieva) sculptorul
făcea elogiul marginalităţii, al turnului de fildeş, împotriva căruia se
vitupera insistent în ultima vreme punându-se implicit accentul pe
inevitabilitatea intruziunii artistului în treburile cetăţii. Cei care se
retrăgeau în turnul de fildeş, pentru a beneficia de condiţii propice
exersării meseriilor, erau taxaţi uneori, adeseori, drept laşi – ceea ce
era cu totul fals, opţiunea pentru meseria aleasă era cea adevărată.
„A-ţi urma drumul, a-ţi afirma voinţa de constructor al propriului
destin – (s.n.) acesta (spunea sculptorul) e singurul făgaş ce merită să
fie urmat” (p. 199).
Pasionată de lumea creaţiei Mira considera, ca toţi minerviştii
că: „noi nu suntem regii, zeii, sclavii” (p. 234) ajungând capabilă să
ia hotărâri însemnate, de a proceda cum îi dicta conştiinţa, la mijloc
erau pulsiunile instinctului cultural” (p. 235). Pe Zambru Baltag
„unul dintre cei mai curaţi oameni cunoscuţi de mine vreodată
(spunea Mira) îl apreciază toţi, scriitorul considerând că eroii lui fac
parte din fiinţa lui de carne” ligamente, nervi, oase şi dacă sunt prea
mult reţinute acolo sălaşul trupului de spirit şi carne, ele se răzbună,
se răscoală, intoxicându-l” şi deşi Mira o consideră o teorie atipică, o
socoteşte adevărată, „întrucât numai el, creatorul, ştie ce i se întâmplă,
ce mecanisme complicate se declanşează în timpul scrisului, în ce
măsură el însuşi e în stare să le controleze, să le supravegheze” (p.
355). În faţa realităţii, a existenţei, artistul se simte copleşit de
misterul ei, care nu ni se dezveleşte decât într-o măsură foarte mică,
spre norocul nostru; tocmai de aceea se păstrează... foamea noastră
de a fi, lăcomia de fiinţă (s.n.), echilibrul existent între, ca să zic aşa,
cele văzute şi cele nevăzute (p. 491). Artistul caută întruna acel
dincolo de dincolo, sondându-şi sufletul „cu candori şi dragi năluci
viteze” iar cineva / îi azvârle iarăşi în trup / ţărm de jar şi de carne /
limită de sânge a unei lumi”. „El vede cum sufletul / - ca nebunii –
stă gură cască, / ca şi cum brăzdat e de o enigmă, / şi, orbit de uriaşa
lumină neagră, / cântă, se cutremură, cântă.” (p. 509 – 510).
Tema relaţiei dintre maestru şi discipol rămâne predominantă,
alte ipostaze configurându-se, nevoia de modele resimţindu-o întâi
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nepotul său, Theodor Volceakovsky obsedat de o frază: „unde se
termină ura lor, începe străinătatea mea”, un tânăr ciudat, la 25 de ani
pe care-i avea, se află la o răscruce destinală, în dezacord cu părinţii –
Lucreţia şi Gia – lucrând temporar, ca hamal, spre dezamăgirea
părinţilor şi el absolvent de psihologie frământat de contradicţii,
neputând delimita hotarul dintre iubire şi ură (Ura e reversul iubirii /
Iubirea e reversul urii) trăind cu senzaţia de om-cârtiţă (semnul din
zona lombară asemănător unei cârtiţe, explicată de mamă prin
întâmplarea din grădină, când culegea prune şi peste picior îi trecuse
cârtiţa) şi asemuindu-se cu Gregor Samsa al lui Kafka, o gânganie.
După plecarea părinţilor în concediu sapă un tunel în casă, o
subterană în camera lui împărţind indivizii în trei categorii pe lada
poveştilor spune de Ilia, bunicul său aviator) fascinat de tribul rar al
celor aleşi de Dumnezeu, prin care îşi exercită forţa şi pune la
încercare capacitatea, meseria de a fi viu, folosindu-i ca pe
instrumente de exercitare a voinţei Lui de putere, a voinţei de
modelare, dar şi unicii şi singularii. „Osia lumii” se menţine graţie
lor, indivizii rari care cunosc „legile lumii , ei înşişi reprezintă Legea,
o încalcă pentru că altfel nu pot fi ei înşişi, „se iau cu cerul la trântă
purtând un continuu dialog cu Dumnezeu, substituindu-i-se şi
dominând asemenea Lui, de-a pururi şi în vecii vecilor (s.n.) p. 40. În
forul lor lăuntric există aur pe care-l exploatează la maximum, e stors
de conţinut, ca în basme aproape, el se multiplică, se răsfrânge în
afară, ţâşneşte”. Prin ei, unicii Dumnezeu justifică existenţa lumii
întregi, o transcede, o apropie cu câţiva milimetri, de zonele
absolutului inamovibil. Homer, Pindar, Shakespeare, Cervantes,
Dostoievski, Nietzsche, Rilke, Beethowen, Goethe şi alţi câţiva
alcătuiesc lumea invocată de poeţi, filozofi, axa lumii – axis mundi.
Peste toate categoriile de indivizi domneşte: „Unul-singurul care
conţine Totul” (p. 40). Templierul Templierilor are bătăi de cap cu
indivizii rari cu unicii – oameni superiori – sunt imprevizibili în
esenţe, şi au acces la esenţe la care ajung iute, ca fulgerul, existenţa
pentru ei fiind un pretext pentru a fi în spirit, în zodia de fier a
esenţelor. La întoarcere părinţii sunt consternaţi de catastrofă, dar
analizând minuţios situaţia de dinainte, găsesc explicaţii în relaţiile cu
fiul lor, grav afectate de lipsa de comunicare în familie. Toate se vor
corecta în vreme Theo găsind în Andrei-maestrul Scarlatti sfătuitorul
apropiindu-se de Galaxia, căutând sensul vieţii sondajul sinelui.
Şi Jean Chiriţa, poreclit Rusnacul, absolvent de filologie
promovat şi susţinut de Simion Livrescu, prieten al lui Saşa Cerven
se va apropia de grupul de la Galaxia, cunoscător a patru-cinci limbi
străine, abandonând sfatul profesorului de a urma cariera universitară
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şi retrăgându-se în casa la curte din Centrul Civic şi făcându-şi mâna
în traduceri din clasicii literaturii universale. Traduce din ruşi,
locuieşte cu o iguană, nu prea are prieteni. Se apropie de cercul
minerviştilor, în Zambra Baltag scriitor găseşte un afin monarhiei,
Rogujiv simte vârsta junelui nărăvaş cu o personalitate excesivă, se
bucură că acest vlăstar de viţă nobilă, tobă de carte, este alături de
organizaţie şi va munci pentru impunerea fundaţiei, a revistei şi a
editurii. Participă la descuţul la Galaxia, pregăteşte traduceri din ruşi
şi îl vrea maestru pe sculptor. În drum spre casă în preajma Foişorului
de Foc gândeşte la atracţia exercitată asupra-i de Andrei Rogujiv:
amestecul întâlnit în cazuri foarte rare dintre o maturitate în pârg şi...
o mare copilărie... Acest aristocrat în spirit, un bărbat copt... un artist
la vârful carierei... felul inimitabil în care devine brusc luminos, cald,
copilăros... E viu. Şi-aici stă performanţa: să fii în aşa zisa plină
maturitate, a ajuns la vârsta de fier -, să te încăpăţânezi să rămâi un
mare copil...” (p. 374). „Brusc leşină şi se trezi a doua zi la spital,
după ce fusese călcat de caii speriaţi, alegându-se cu o comoţie
cerebrală, dar rămase în viaţă, cu migrene, şi cu dorinţa de a cere
enorm de la mine, aproape nimic de la cei dimprejurul meu, şi totul
de la un ucenic”, obsedat de ideea sinuciderii: „Cred că sinuciderea e
şi un mod de a regăsi puritatea pierdută, candoarea originară, al cărei
vârf e atins când suntem în pântecul mamei. Moartea voită e şi o
modalitate... de a te contopi cu puritatea divină... eu cred că
Dumnezeu e un veşnic copil, e copilul cel mai curat şi cel mai mare
dintre noi. Mi-l imaginez stând undeva pe marginea lumii şi jucânduse cu ea, cu făpturile ei, remodelându-le, împuns de un superior spirit
ludic” (p. 458). În discuţia cu sculptorul îşi dezvăluie trecutul,
mărturisind că „...n-am veleităţi de scriitor. Scrisul e o altă meserie”,
traduce, vrea să i se consacre şi ea fiind o artă, care nu e bine plătită.
Se va înscrie şi el în proiectele Galaxiei cu traduceri din literatura
rusă. El încearcă să găsească în nopţile agitate, în somnul care-i
ocolea mintea febrilă, echilibrul, visând la o urbe muzicală.
Aura Christi recurge la procedeul rafinat al tehnicii
rezumative spre a-i aduce pe protagonişti în fluxul epic al volumului
al doilea Andrei Rogujiv, Mira, Cristian Prepeliţă „stâlpii epicii ai
tetralogiei, dar şi pe Saşa Cerven”, un basm real derulat în plină
modernitate, curgând cu ajutorul naraţiunii învăluitoare, circulare,
prin care îşi fascinează cititorul ce urmăreşte rătăcirile, înălţările,
angoasele, căderile, năzuinţele, eşecurile eroilor acestui roman,
însoţindu-i, judecându-i, iubindu-i, amestecându-se cu ei prin
labirinturile lor epice prin care rătăcesc, suferind sau bucurându-se cu
ei. Dacă Rogujiv gustă din solitudinea lui de artist care se situează pe
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margine, dar împins de pictorul Cristian Prepeliţă prietenul său, intră,
la un moment dat, în social, dar mai ales în relaţia aparte cu Mira,
care şi-a abandonat meseria de profesor, stă ore întregi în atelierul
sculptorului Andrei, observându-l clipe îndelungate pe durata cărora
cei doi se vor lăsa prinşi în mrejele unei pasionate iubiri în ciuda
diferenţei de vârstă. Constată, cu ochii minţii, rememorând
dialogurile cu Miroslava e de „o frumuseţe discretă, dar evidentă
pentru un ochi (s.n.) pentru care a privi e o meserie”, de o tinereţe
stridentă, provocatoare, neruşinată şi „somatic vorbind, fragilă, dar e,
în acelaşi timp, fermecătoare, absolut fermecătoare” care îl fascinează,
„în sufletul şi în mintea lui s-a instalat nevoia de ea, şi această nevoie
explicită se cerea exprimată, limpezită” (p. 111). Îi scrie Mirei
scrisori neexpediindu-le, nu-s scrisori de dragoste, în ele rezumă teme,
motive, preocupările fixate în „Sculptorul”: om – creator – zeu,
raportul dintre realitatea prim versant – realitatea de gradul doi,
socotind-o pregătită pentru ipostaza de discipol, având timp şi
aflându-se între esenţe! Mira ezită, dar întâlnirile lor au periodicitate.
O vizitează şi descoperă uimit picturile Ritei, mama Mirei,
propunându-şi în tăcere să-i lanseze lucrările expunându-le la
Fundaţia „Galaxia” iniţiată de Cristian Prepeliţă ca şi revista şi
editura, unde şi Mira va lucra, fiindcă oricât de bine se simţea în
mansarda vilei lor, simte nevoia redescoperirii oamenilor, dincolo de
himerele din mansardă simte nevoia de a trăi în lumea fantastică,
propunându-şi să nu se înstrăineze de oameni, aceşti „veşnici copii”
să fie mai bună, mai caldă, mai generoasă, să zâmbească mai des „Iar
zâmbetul ei avea ceva din seninătatea dimineţilor. Sculptorul o
îndeamnă cu versul goethean: „Să-ţi construieşti viaţa ca pe o
operă”. Ajunge să aleagă din viaţă, mereu, adunarea de sine, fuga în
sfera ei exersându-şi ochiul interior şi după ce percepuse iniţial că o
făptură străină se instalase în timpul psihic, constată că ea şi străinul
aveau un trecut comun. Ulterior în trupul psihic lasă să treacă doar ce
îi menţinea starea de vraja, dar ce anihila sentimentul difuz al
timpului. Incendiul izbucnit la vilă, moartea lui Denisov, chiriaşul
bolnav de plămâni, cele două intrări în apartamentul incendiat,
ancheta condusă de interesantul căpitan Smolenescu, posibila acuză a
Mirei, atacurile din presă, publicitate cu o anumită ritmicitate sunt
privite cu o neştirbită reticenţă, detaşându-se de întâmplările
neplăcute, nefaste, lăsând să intre în lumea sa psihică doar ce o
interesa, să beneficieze de situaţiile favorabile pentru a învăţa, a citi,
a scrie, a se lăsa pradă reveriilor în cochilia-mansardă, loc ideal
pentru intelectualul pur sânge şi spre a se întâlni cu Andrei. Împreună
noi, noi doi” (p. 568). Constată că înlăuntrul ei s-a instalat o altă
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fiinţă, care trăieşte clipa şi soarbe din ea vraja, care nu seacă ci se
intensifică.
Se plimbă împreună, cinează, se ascultă ore întregi, îşi arată
fiecare toposul în care trăiesc, se bucură că au afinităţi privind
anticariatele, librăriile, sălile de expoziţie, bibliotecile, arhitectura, se
apropie tot mai mult unul de altul făcând „să fie unul prin celălalt”,
nedespărţiţi. Discuta cu Andrei despre iubire şi Rogujiv o iubeşte,
luptă pentru ea punându-şi la încercare răbdarea.
Îi vorbea pasionat despre proiectele sculpturale care după
opinia lui Hegel este un „drum al reîntoarcerii spiritului în sine din
ceea ce este masiv şi material.” Îi plăcea să-l privească pe Andrei
lucrând şi stătea ore întregi pe fotoliul acoperit cu o pătură din păr de
cămilă (cum făcuse pe vremuri, absentă, Elvira Bahmutieva) răsfoind
un album, dar de fapt, îi urmărea cu admiraţie, îi încuraja. Acasă, în
mansardă, are constant în faţă chipul lui Andrei, iar bărbaţii întâlniţi
la sediul revistei sunt comparaţi cu sculptorul. Deşi luciditatea ei şi
voinţa funcţionau perfect, percepe vrăjită tot ce i se întâmpla şi era
îndrăgostită de lume, de sculptor şi de ea însăşi.
În cochilia de acasă priveşte cu ochii larg deschişi ochiul
cosmic (ochiul laitmotiv al scrisului Aurei Christi fiind nu numai un
organ al privirii, al descoperirii, ci şi oglindă a sufletului, deschis spre
lăuntric, spre interiorul intim). Cugetă la singurătatea de acolo,
rotundă, vie, uriaşă şi e deosebită de solitudinea umană. Se întreabă
dacă rugile oamenilor ajung la singurătatea lui Dumnezeu şi recurge
la poeţi (care au acces la esenţe, alegând în acest sens câţiva psalmi
primiţi de la mama sa în care descoperă inefabilul, din diamantul
şlefuit de meşter: „Eu nu văd decât o aură / pe care nu pot să o prind /
s-o gust, s-o descriu, s-o alint!” (p. 572)
Poezie în stare pură pluteşte peste momentul iubirii dintre
Mira şi Andrei, pregătit aluziv de fata-femeie descriind un tablou al
mamei sale înfăţişând un fals bătrân, „un bărbat stând pe scaun în faţa
unei tinere, un bărbat foarte frumos ale cărui riduri se împuţinează pe
măsură ce juna îl priveşte.
Cei doi irump de pe pânză, diferenţa de vârstă dintre ei
dispare şi se apropie unul de celălalt, iniţiativa căutării aparţine
tinerei. Andrei îi soarbe orice cuvânt, înregistrează provocările şi
ezitările Mirei care mai nu vrea (mai se lasă / îşi simte schimbările
apărute în „trupul ei de animal tânăr”, e atentă la senzualitatea uriaşă
dinlăuntrul ei ce-i dă semne că-i vie, e la pânda, în aşteptare, mai e
foarte puţin şi... Se sărutară îndelung, meticulos, înfocat.” S-au iubit
îndelung, „s-a înfruptat din bucuria ei de a se dărui, de a fi stăpânită,
de a pluti în voluptate”, transformând-o în pământul lui de carne”,
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admira, iubea tăria lui bărbătească, de care îi era teamă. De care
încerca să fugă de fiecare dată când reluau hârjoana erotică. Îl dorea
până la uitare. Simţea nevoia să se piardă în el, pentru a se regăsi pe
ea însăşi.
Se iubeau, iar şi iar, până redeveneau un singur trup / Unul /
Care din oboseală se destrăma în două trupuri. / Iarăşi. / Şi iarăşi /
Pentru a se reuni. / Ca să se despartă / Pentru un trup / Pentru moarte
/ Pentru viaţă. / ... Se iubeau. Da. Se iubeau. /
Acuplarea era o împlinire, un vârf al sentimentului ce-i unea”
(p. 517). De un lirism cotropitor, o proză intens poematică.
Lângă Andrei, care dormea, Mira rememorează întâmplarea
din studenţie când un medic străin o salvase de la înec „şi o posedă,
ea însăşi dorise realmente să fie iubită, să se debaraseze odată şi odată
de virginitatea ei detestată.” (p. 533), dorinţa împlinită de un bărbat
cu experienţă.
La înmormântarea lui Denisov Leonid, Mira rememorează
scene din anii copilăriei petrecuţi la bunici, asistă la un spectacol
erotic cu şerpi, prinşi în dansul demonic, fascinant, senzual, voluptos.
Şi bunicul Crantor Tudorakis (mort în primul volum) este
evocat în pagini memorabile, acest paladin al singurătăţii, lovit de
câteva cutremure existenţiale, adâncit în el însuşi, ascunzându-şi viul
sufletului dar făcându-i Miroslavei toate poftele şi împărtăşindu-i
tainul de poveşti despre „Dumnezeu, despre morţii Văii Frumoase,
care se amestecau printre cei vii, din alte asemenea nimicuri, cu care
îşi topea timpul, lăudându-se, jucăuş, că are timp destul... Avea timp
cât cuprinde” p. 414. Romanul se încheie cu plecarea la munte, la
prietenul lui Andrei Sveatoslov Timaru sculptorul de cai vii.
Noaptea străinului este un roman complex, un roman de idei
dens, un epos al relaţiei maestru – ucenic, al vieţii şi morţii, al iubirii
plenare, al căutării de sine, cu propensiune ludică, înclinat
apolinicului, luminii sufletului, dar şi negurosului dionisiac,
descifrând subteranele fiinţei, nebulosul abisal, eul profund al
creatorului în artă, radiografiind feminitatea (ilustrativă este relaţia
adulterină a avocatului Claudiu Petrescu cu studenta Laura Pintea)
complicată, răvăşitoare sau aducătoare de echilibru, armonie
(Natascha soţia lui Cristian Prepeliţă). Un roman analitic, introspectiv,
dar şi cu har evocativ, îmbinând epicul rotund, cu intrigă tensionată
(ancheta lui Smolenescu pentru elucidarea morţii lui Leonid Denisov)
cu poematicul mătăsos (iubirea – lui Andrei pentru Mira) şi
numeroasele descrieri – de neuitat cele montane şi marine – dar şi
cele urbane (priveliştea Bucureştiului, iarna şi vara) sau rustice
(Valea Frumoasei).
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Dar stâlpii de susţinere ai epicului romanesc sunt personajele
de o impresionantă diversitate şi complexitate, fiecare găsind în Aura
Christi un portretist rafinat care s-a implicat „niţel prea mult, fără
acoperire câteodată, exagerat – suntem conştienţi de această limită,
ne-o asumăm pe de-a întregul... am vibrat alături de eroii noştri” (p.
561), surprinşi în tuşe caracteriale, sau în portrete (fizice şi morale)
ample, simbolice.
Arta construcţiei arhitectonice, rotunde, expresivitatea stilului
în care topeşte epicul, liricul şi dramaticul (funcţia dialogului şi
viziunea scenică) sunt elementele ce dau rezistenţa prin timp
romanului.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

VOCAŢIA DRAMATICĂ A POPORULUI EVREU
IEREMIA: PLÂNGERILE SAU O ANTICIPARE A
TEATRULUI EXISTENŢIALIST CONTEMPORAN
Plângerile lui Ieremia, cele care au inspirat în majoritatea
limbilor planetei substantivul nominalizat – ieremiadele –, ocupă un loc
aparte în literatura universală. În cele ce urmează vom căuta să
demonstrăm caracterul dramatic al acestei scrieri care ni se pare că
anticipează teatrul existenţialist contemporan, în ceea ce are acesta mai
bun.
Potrivit formulei lui Sartre ce poate fi fixată pe faţada
edificiului pe care îl patronează – omul este aventura propriei sale
imposibilităţi. Aceasta înseamnă că fiecare om, dintotdeauna, este
spaţiul unei existenţe prinse în nemiloasele menghine ale neputinţei.
Spre onoarea omului însă, sunt foarte puţini aceia care se complac în
respectivele menghine, cei mai mulţi – şi Prometeu a fost cel dintâi –,
au tins să se descătuşeze.
Ieremia trăieşte şi el un sentiment asemănător. Cu accentele
schimbate, în favoarea lui, graţie iudaismului care îi călăuzeşte demersul.
Iudaismul este nobila concepţie care nu-l lasă pe om în bătaia tuturor
furtunilor, a tuturor desperărilor, a tuturor neajunsurilor. Dincolo de
toate, în timpul feluritelor dezastre, evreul nu este niciodată singur.
Evreul ştie că există El, că El le ştie pe toate şi, în consecinţă, nimic din
ceea ce i se întâmplă nu este fortuit, Cel binecuvântat, dacă îl supune
încercărilor, n-o face fără intenţia de a-i revela ceva esenţial. Numai că
acest ceva esenţial nu i-l aduce pe tavă, ci el, evreul trebuie să-i
desluşească tainicul înţeles.
O asemenea mentalitate – eminamente intelectuală – a sporit, dea lungul vremurilor, inteligenţa fiecărui evreu, preocupat întotdeauna să
distingă ce se ascunde dincolo de aparenţe. Performanţa a mai fost
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înlesnită şi de faptul că, iarăşi, în tot decursul istoriei, acest popor a fost
singurul care n-a cunoscut analfabetismul. Instituirea faimosului Talmud
Tora, studiu al Torei, încă de la o vârstă fragedă, a înlăturat flagelul
amintit.
Am făcut toate aceste precizări fiindcă iudaismul merită să fie
cunoscut prin numeroasele lui aspecte înaintate, pentru fiecare dintre
cele mai avansate timpuri, faţă de care n-a fost cu nimic mai prejos.
Dimpotrivă, a ocupat o funcţie constant emulativă.
În acest luminos context, rolul lui Ieremia se dovedeşte a fi
extrem de important. Iar desfăşurările lui emoţional-spirituale, de o
actualitate care-l face unul dintre cei mai preţioşi contemporani pe care-i
cunoaştem.
De ce este atât de preţios Ieremia?
Şi de ce spunem că Plângerile sale au un foarte pronunţat
caracter teatral?
E preţios pentru că în toiul celei mai cumplite desperări, trebuie
să ne pătrundem de adevărul că nu suntem de izbelişte.
Că putem fi loviţi, putem fi chinuiţi, putem fi la un pas de moarte,
sau chiar să-i trecem hotarul, dar tot ce ni se întâmplă are un tâlc, iar
descifrarea lui depinde de fiecare din noi.
Nu-l descifrăm? Vina ne aparţine. Înseamnă că nu facem tot ce
trebuie în acest sens. Sau, mai grav, că nu suntem pregătiţi pentru
încercarea la care suntem supuşi. Dar cum nu există încercare ce ni se dă
înainte ca Domnul să nu ne verifice posibilităţile de îndurare, înseamnă
că ceva este în neregulă cu noi. Şi, avertizaţi, trebuie să eliminăm cauza.
Îl descifrăm? Atunci să ne bucurăm împreună cu povestea
noastră rezolvată, problemă care dansează alături de noi, poate chiar
cu o frenezie mai mare decât aceea de care suntem noi capabili. Şi
dansează mai frenetic, deoarece ea însăşi se simţea împovărată de
starea de insolubilitate care permanentizându-se devenea o sursă
suplimentară de nocivitate.
Cea mai elocventă şi mai universală dintre cele cinci plângeri ale
sale, şi cea mai teatrală, în acelaşi timp, este cea de a treia.
Ieremia se vede pus în cea mai paradoxală dintre stări. E
conştient că răul, mai bine zis suferinţele, de care are parte, acum, Îi sunt
datorate Lui: „Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua Lui”. Dar
concomitent el ştie că evreul, şi acesta este unul dintre atributele cele
mai importante ale întregii seminţii, are facultatea de a analiza tot ce se
petrece cu el însuşi, până când desluşeşte obârşia răului, moment de la
care dominându-l, prin deplina cunoaştere, stă în puterea lui de a-l
transfigura în contrarul său, în bucuria binelui.
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Următoarea propoziţie: „El m-a dus, m-a mânat în întuneric şi nu
în lumină”, pare să-i adâncească durerea. Dar el ştie că această mânare
în întuneric şi nu în lumină, depinde de el ca să devină înaintare în
strălucire. „Numai împotriva mea Îşi întinde şi Îşi întoarce mâna, toată
ziua” ascunde un sens căruia trebuie să-i dea de capăt. Altminteri se
poate declara repetent faţă de sine însuşi. Şi nu-i o stare recomandabilă.
Mai ales pentru un evreu, pentru care ocuparea locului întâi este o banală
îndatorire.
Când exclamă: „Mi-a pregătit carnea şi pielea şi mi-a zdrobit
oasele”, nu ne putem reţine gândul că în felul acesta Dumnezeu Îi
pretinde să se apuce de o totală înnoire. O fac atâtea vieţuitoare, an de an,
de ce nu şi-ar impune-o şi lui însuşi? Ne schimbăm veşmintele zilnic, de
ce nu ne-am primeni şi lăuntrurile, măcar din când în când?
Intensitatea creşte: „A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat
cu otravă şi cu durere”. Şi te plângi pentru această favoare? Pentru că
favoare este! Din pietrele zidului poţi să aşterni drum încotro simţi
nevoia. Din otravă se prepară cele mai benefice leacuri. Iar durerea, nu
intră durerea în compoziţia tuturor sentimentelor omeneşti? Nu este ea
aceea care imprimă trăinicie tuturor, în formă de liant dintre părţi care
altminteri nu s-ar uni niciodată?
Totul pare insuportabil: „M-a făcut să locuiesc în întuneric, ca
pe cei morţi de mult timp”. Abia te vei bucura mai intens când vei
avea din nou parte de lumină. „M-a înconjurat cu un zid, ca să nu mai
ies”. Dar zidul oricând poate fi prefăcut într-o casă confortabilă.
Toate acestea aduc cu altceva... „Să tot strigi şi să ceri ajutor,
căci El nu-mi primeşte rugăciunea”. Toate acestea aduc cu un privilegiu.
Şi nu cu orice privilegiu, ci cu cel suprem: privilegiul gândirii!
Năpăştile se înteţesc: „Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mia strâmbat cărările”. Bine, omule, dar eşti atât de naiv încât nu vezi
avantajele? Ieşi din expectativă şi apucă-te de treabă! Ţi-e astupată calea
cu pietre cioplite, deci fiecare te poate răni. Ridică-le bucată cu bucată.
Şi cu atenţie. Zici că ţi-a strâmbat cărările? Stă în puterea ta, şi dacă n-o
ai acum, o vei dobândi muncind, să le îndrepţi!
Ameninţarea e iminentă: „Mă pândeşte ca un urs şi ca un leu întrun loc ascuns”. Şi ce-i cu asta? Sporeşte-ţi şi tu vigilenţa. Antreneazăţi trupul ca să reziste la o eventuală luptă. Dezastrul se amplifică:
„Mi-a abătut căile, m-a rupt în bucăţi şi m-a devastat”. Văd că nu
numai că n-ai murit, dar ai şi o energie considerabilă. Poate căile ţi lea abătut, pentru că nici una nu era cea bună. Poate te-a rupt în bucăţi,
pentru ca tu să le reuneşti mai inspirat. Poate te-a devastat pentru că
nu erai prea bine întocmit.
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Vaietele nu contenesc: „Şi-a încordat arcul şi m-a pus ţintă
săgeţii Lui. El a făcut ca săgeţile din tolba Lui să intre înlăuntrul meu”.
De ce nu te gândeşti că ţi-a făcut o onoare alegându-te ţintă? Iar dacă
săgeţile Lui au intrat înlăuntrul tău, e semn că sunt multe cele ce trebuiau
curăţate acolo.
N-a fost exceptat nici de cel mai insuportabil lucru: „Am ajuns
de râsul poporului meu şi toată ziua sunt pus de ei în cântece de
batjocoră”. Ai ajuns de râsul oamenilor? Foarte bine, gândeşte-te că le
faci o bucurie, iar bucuria e nepreţuită. Te-au pus în cântece de batjocoră?
Excelent. Înseamnă că ai devenit o notorietate care îndreaptă multe rele
în felul acesta.
E mereu copleşit: „M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu
pelin”. Şi te plângi pentru atâta lucru? Gândeşte-te că în felul acesta,
cerul gurii tale, va simţi nenumărate arome pe care nu le-ai apreciat când
toate erau cum trebuie. „Mi-a sfărâmat dinţii cu pietriş, m-a acoperit cu
cenuşă”. Poate ce numeşti tu sfărâmat nu este decât curăţat, şi astfel
dinţii tăi vor fi încă mai frumoşi. Iar acoperirea cu cenuşă abia te va
convinge ce frumoase sunt rufele albe. „Mi-a luat pacea şi nu mai
cunosc prosperitatea”. Pacea e bună când ştii cum s-o foloseşti, or tu se
prea poate să nu ştii. Cât priveşte prosperitatea pe care n-o mai ai, nu
înseamnă mare lucru. Oricine în prosperitate se descurcă. Să te vedem
cum o să te descurci acum, când n-o mai posezi!
Tonul se schimbă. Parcă ne-am afla la o răscruce. „S-a dus
puterea mea şi nădejdea mea în Domnul”. Pare a fi o revenire la
luciditate. E semn bun.
Un nou argument: „Adu-Ţi aminte de necazul şi de rătăcirea
mea, de pelin şi de otravă”. De ce-L implori pe Dumnezeu să-şi aducă
aminte de ceea ce vrei tu? Ai cumva acest drept? El ţi-a îngăduit
intimitatea, te-a tratat ca pe un suveran, toţi evreii sunt în ochii Lui astfel
de suverani, dar tu, nu, tu îi râvneşti familiaritatea! Să presupunem că ţio va îngădui. Nu ai să te mulţumeşti. Vei vrea să te lăfăi în familiarism.
Să-i baţi pe umăr şi să-I spui: „Ei, Doamne”, de parcă ar fi vecinul tău de
peste drum. Nu ţi se pare că exagerezi?...
Schimbarea, în bine, este şi mai limpede: „Sufletul meu îşi aduce
mereu aminte de ele şi este mâhnit în mine”. Ai uitat că pentru poporul
din care faci parte, amintirea este una din marile puteri cu care a fost
înzestrat de Domnul? Linişteşte-te. Cât timp o ai, eşti pe mâini bune.
Nimic rău nu ţi se poate întâmpla în viitor.
În actul al II-lea, macazul a fost complet schimbat. I-am auzit
zgomotul specific care-i însoţeşte mişcarea: „Iată ce mai gândesc în
inima mea şi iată ce mă face să mai sper”. Am auzit bine? Speranţa?!
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Bine, dar acolo unde mai sălăşluieşte ea, totul poate fi luat de la capăt!
Felicitări!
„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la
capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă: mare este credincioşia Ta!”
Bine, omule, ai bogăţiile astea în tine, şi te plângi! Se poate?!
Ce brusc a venit dimineaţa în ziua aceasta: „«Domnul este partea
mea», zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El”. Respir din
străfunduri. Şi eu, care eram atât de aspru!
Un mare pas înainte: „Domnul este bun cu cine se aşteaptă la El,
cu sufletul care-L caută”. Ai cheia. „Aşteaptă-L”. Şi caută-L! El doar
atâta doreşte. Adu-ţi aminte că Avrahaam, văzându-I pe cei trei călători
apropiindu-se de casa lui, n-a aşteptat să ajungă Ei la el, ci s-a dus să-I
întâmpine. Aşa trebuie să faci şi tu. Depăşeşte-ţi obişnuinţele. Şi El te va
răsplăti. Aşa a făcut şi cu Avrahaam.
M-am pripit. Deprinderile lui sunt solide. Patriarhul de odinioară
era mai proaspăt sufleteşte. Dar e bine şi ceea ce se petrece acum: „Bine
este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului”. E bine, cum să nu fie bine!
Faţă de vaietele tale de adineaori, e un uriaş progres.
O iluminare: „Este bine pentru om să poarte jugul în tinereţea
lui”. Sublim! Omul capabil de atâta profunzime şi elevaţie poate săvârşi
mi-nuni. Una a săvârşit-o sub ochii noştri. S-a transformat dintr-un
lamentabil plângăcios într-o făptură capabilă să gândească pentru
veşnicie!
Noi raze îmbogăţesc gândul: „Să stea singur şi să tacă, pentru
că El i l-a pus la gât”, şi nu i l-a pus de pomană sau din cruzime. Ştia
El ce ştia. „Să-şi umple gura cu ţărână, dacă în aceasta mai poate fi
vreo speranţă” – fiindcă de atâtea ori vorbele sunt doar o laşitate
disimulată. „Să-şi dea obrazul celui care-l loveşte şi să se sature de
batjocură”. Parcă mai adineaori, aveai oroare de aşa ceva. Mândria ta
suferea. Mândria? Sau, poate, trufia însăşi?!
Din nou surâde înţelepciunea: „Căci Domnul nu leapădă pentru
totdeauna”, cum ar putea să-l lepede pe cel căruia îi predestinează o
mare misiune în lume? „Ci când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de
el, după îndurarea Lui cea mare; căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu
mâhneşte de bună voie pe fiii oamenilor”. Dacă ar fi altminteri, nu s-ar
autodestitui, oare?
În toate există o noimă: „Când se calcă în picioare toţi prizonierii
unei ţări,/ când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Prea Înalt,/
când este nedreptăţit un om în cauza lui, nu vede Domnul?” Şi încă în ce
apreciabilă măsură!
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Dubiile se risipesc: „Cine spune un lucru şi se întâmplă, fără ca
Domnul să-L fi poruncit?” Ai pus degetul pe rană. Dar în felul acesta îi
înlesneşti vindecarea.
Însăşi esenţa ultimă ni se dezvăluie: „Nu iese din gura Celui Prea
Înalt răul şi binele?” Faptul că pui răul înainte atestă intuiţia ta că nimic
nu-i definitiv condamnat, că salvarea e rostul final al acestei lumi.
Întrebarea, departe de a fi retorică, mobilizează: „De ce să se
plângă omul cât trăieşte? Să se plângă oare de pedeapsa pentru păcatele
lui?” Şi asta. Dar Domnul i-a dăruit omului lacrimile, lumina lacrimilor
pentru ca nici o viaţă să nu rămână stearpă, pentru ca toate să înflorească
şi să poarte rod. Fiindcă viaţa, abia udată de lumina lacrimilor, îşi
dezvăluie marile resurse plăsmuitoare de neaşteptate roade.
În aceste condiţii e recomandabil judicioasa cumpănire: „Să
luăm seama la căile noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la
Domnul”. Credinţa în El este chezăşia oricăror potrivnicii.
Să nu ignorăm nemăsurata putere din implorare: „Să ne înălţăm
inimile cu mâinile spre Dumnezeu din ceruri:/ «Am păcătuit, am fost
răzvrătiţi şi ne-ai iertat!»”.
Actul al III-lea al acestei impresionante ieremiade vizează
umanitatea în ansamblul ei. Accentele sunt, din nou, energice,
insatisfacţia nu cunoaşte margini, dar nu mai încercăm nedumeririle din
actul întâi, care ne-a luat prin surprindere: un moment parcă n-am mai
ştiut pe ce lume ne aflăm.
Este o întorsătură nespus de dramatică, fiindcă partea face loc
întregului: „Te-ai acoperit cu mânia şi ne-ai urmărit, ai ucis fără cruţare”.
Acum ştim că Domnul nu se poate face vinovat de nimic. Totul este în
funcţie de interpretarea atribuită faptelor Sale.
Impresia de anxietate se consolidează: „Te-ai învăluit într-un nor,
ca rugămintea să nu străbată la Tine”. Norul acesta oare nu te învăluie,
omule, pe tine însuţi, ca un soi de emanaţie a propriei tale făpturi?
Senzaţia de precaritate este puternică: „Ne-ai făcut o lepădătură
şi un gunoi printre popoare”. Dar, oare, ca să progresezi, nu trebuie să-ţi
exercitezi spiritul autocritic?
„Toţi vrăjmaşii noştri deschid gura împotriva noastră” exclami
îndurerat. Nu ştii tu însă că dispreţul nu-i decât o invidie inconştientă?
Că omul care te dispreţuieşte o face tocmai pentru că se simte mult
inferior faţă de tine?
Constatarea capătă amplitudine: „De groază şi de groapă am
avut parte, de devastare şi de ruină”. Groaza regenerează; groapa inspiră
gânduri înalte; devastarea şi ruina înlesnesc apariţia unor construcţii
mult mai frumoase decât cele anterioare.
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Amărăciunea este iarăşi în largul ei: „Şuvoaie de apă îmi curg
din ochi din cauza prăpădului fiicei poporului meu” – nu te întrista, ele,
aceste şuvoaie pregătesc marile recolte viitoare.
Totul parcă a atins limitele: „Mi se topeşte ochiul în lacrimi,
necurmat şi fără de odihnă,/ până ce Domnul va privi din ceruri şi va
vedea”. Dacă ochii ţi se topesc de suferinţă, înseamnă că vei avea parte
curând, de un văz răscumpărător. Ochii au desluşit contururile lucrurilor;
văzul îţi va revela esenţa lor. Iar în ceea ce-L priveşte pe Domnul, nu-I
purta de grijă; El vede tot ce se întâmplă, până şi acum când îţi pare că te
ignoră.
Durerea e intensă: „Cei care mă urăsc fără temei m-au gonit
ca pe o pasăre”. Şi ce-i rău în asta? Abia ţi-ai folosit aripile şi n-ai
uitat că zborul face parte din viaţa ta.
Alte motive de îndurerare: „Mi-au retezat viaţa într-o groapă, şi
au aruncat cu pietre asupra mea”. Ţi-au retezat viaţa într-o groapă? Ţi-au
dat prilejul de-a te regenera. Au aruncat cu pietre asupra ta? Abia nu teai complăcut în impasibilitate.
Sentimentul dispariţiei se acutizează: „Mi-au năvălit apele
peste cap şi ziceam: Sunt pierdut!” Nici gând! ţi-ai perfecţionat înotul.
Este tipul de perfecţionare pe care omul îl pune în aplicare numai
atunci când este constrâns.
Tot timpul însă ştiai: „Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din
fundul gropii”. Tot timpul ai ştiut că nu eşti singur. Şi astfel ai îndurat
toate mai uşor. Poate, ai fost de bună-credinţă, şi nu ţi-ai dat seama. Tu
nu ţi-ai dat seama. Dar El nu te-a lăsat o clipă nevegheat.
Certitudinea te-a luat în posesia ei: „Tu mi-a auzit glasul: Nuţi astupa urechea la suspinele şi la strigătele mele”. Nu atribui auzului
Său, propria ta înfundare. El n-a scăpat nici unul din cuvintele tale.
Dovada cea mai limpede: „În ziua când Te-am chemat, Te-ai
apropiat şi ai zis: «Nu te teme!»”. Dacă era cum ai preconizat tu, cu
„urechile astupate”, n-avea cum să te audă. Pe când aşa, reacţia Lui
denotă grija cu care te însoţeşte. Iar asigurarea pe care ţi-a dat-o, este cea
mai elocventă mărturie a dragostei pe care ţi-o poartă.
Revenirea la normalitate cât e de întremătoare: „Doamne, tu ai
apărat cauza sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!” Parcă ai fi purtat
pe sus, parcă tu însuţi ai devenit imponderabil şi te mişti pretutindeni cu
uşurinţă.
E bine că-i implori ajutorul: „Doamne, ai văzut apăsarea mea:
fă-mi dreptate”. Nu ţi se pare că pretinzi ceea ce de mult posezi? Nu
Dumnezeu e de vină că tu nu realizezi anumite lucruri.
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Accentuezi: „Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor
împotriva mea”. Sigur că Le-a văzut. Dar, oare, nu ţi-a întărit prin ele,
fiinţa? N-ai devenit astfel mai puternic?
Continui: „Doamne, le-ai auzit insultele, toate închipuirile lor
împotriva mea,/ buzele celor care se ridică împotriva mea şi planurile pe
care le urzeau în fiecare zi împotriva mea”. Cum să nu le audă? Dar ele,
nu te-au restituit ţie însuţi, mai subtil?
Nu este uşor să înduri nedreptatea ce ţi se face: „Uită-te când
stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de batjocură”. Dar,
oare, fără acest îndurerat cântec de batjocură, s-ar fi înălţat vreodată
cântecul tău de slavă adresat Lui? Omul, chiar când este superior repedei abrutizat de un trai prea bun. Pe când supus necontenit săgeţilor muiate
în cea mai cum-plită otravă, batjocura, simte necontenit impulsul de a-L
glorifica pe El.
E firesc gestul tău: „Răsplăteşte-le, Doamne, după faptele
mâinilor lor!” Dar nu ţi se pare că cea mai grea pedeapsă pe care le-a
dat-o Domnul este tocmai starea lor de rudimentaritate, de inferioritate,
care se sufocă dorind să pară altceva decât sunt?
Şi firească sublinierea: „Împietreşte-le inima şi aruncă blestemul
Tău împotriva lor!” Dar ei au nu numai inima, ci întreaga făptură
împietrite prin opţiunea faţă de animalitatea în care se complac. Aşa că
Dumnezeu ţi-a anticipat, în felul Său blestemul.
Cum firească este şi doleanţa: „Urmăreşte-i în mânia Ta şi
şterge-i de sub cerurile Domnului”. Dar cei descrişi de tine n-au avut
cum trăi vreo clipă sub cerurile invocate de tine. Asemeni cârtiţelor de
un fel aparte, ei scurmă în subteranele lor, fără să aibă habar de
înviorătoarea lumină sub care toate înfloresc şi rodesc pline de har.
Nu-i oare întreaga suflare omenească din zilele noastre angrenată
într-o stare conflictuală ca aceea evocată de Ieremia? Nu-i oare destinul
fiecărui popor tributar acestei viziuni? Nu-i oare fiecare om care posedă
facultatea de a cugeta singur, pradă sfâşietoarelor porniri, înfăţişate cu
atâta plasticitate de iluminatul evreu?
L-am numit pe Ieremia un anticipator al teatrului existenţialist.
Constatăm că este infinit mai mult. Este un adevărat precursor. În orice
anticipare există o doză de nesiguranţă – poate da, poate nu. Calitatea de
precursor implică, fără echivoc, certitudinea. Ieremia nu anticipează.
Ieremia precede. În Plângerile sale auzim desluşit propriile noastre
geme-te, intuim propriile noastre convulsiuni lăuntrice. Şi dacă ne
deosebim de el, deosebirile ţin de intensitatea mai mare a trăirilor
noastre, înconjurate şi asediate de atâtea noi primejdii faţă de cele ştiute
de profet ...
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*
Popoarele se definesc şi prin tipul de idealitate umană pe care
îl au în vedere. În funcţie de acest tip de idealitate, fiinţele care
alcătuiesc seminţiile se recomandă pe ele însele.
Poporul evreu, aşa cum era ineluctabil să se întâmple, are propria
sa opţiune. Numele ei? Adam elyon – omul suprem.
Despre acest om suprem vorbesc şi cei trei creatori ale căror
contribuţii le-am analizat. Din perspectiva lui David, omul suprem
este cel aflat într-un necontenit dialog cu divinitatea. Solomon
socoteşte definitorie iubirea de factură cosmică dintre bărbat şi
femeie capabilă să edifice arhetipul amintit în cel mai armonios mod.
Iar Ieremia vede în necontenita luptă cu sine, vegheată de
atotputernicia Domnului, semnul distinctiv al aceluiaşi etalon
superlativ.
Caracteristicile lui majore sunt: înţelepciunea, înţelegerea,
raţiunea, forţa, mustrarea, puterea, dreptatea, judecata, dragostea,
îndurarea. Fie-care în parte şi toate la un loc edifică realitatea de a fi a
omului suprem.
Înţelepciunea este prezenţa Celui binecuvântat în om. Înţelegerea,
capacitatea de a stabili adevărul şi minciuna. Raţiunea, posibilitatea de a
fi echitabil. Forţa, energiile instinctuale îmblânzite. Mustrarea,
conştientizarea punctelor nevralgice. Puterea, alegerea unui ideal
superior. Dreptatea, cumpăna dintre bine şi rău. Judecata, spiritul de
imparţialitate. Dragostea, calea regală a ascensionalităţii. Îndurarea, grija
faţă de semeni. Sunt zece arhitecţi care, împreună, pot dura ireversibil
tipul Adam elyon.
Este, să recunoaştem, izvorul unei emulaţii fără sfârşit. De aceea,
evreul îşi concepe existenţa că pe o permanentă invitaţie la depăşirea de
sine.
Poate exista ceva mai înălţător?
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MIHAELA EMILIA VLADU
IOAN BIANU LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE ÎN
CONTEXTUL GENERAT DE PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Prima conflagraţie mondială, care a
implicat participarea mai multor state europene, dar şi a României, a
fost generatoarea unor transformări radicale pentru societate, a unei
noi viziunii asupra evoluţiei ulterioare a acesteia. Desigur, toate
influenţele s-au resimţit şi la nivelul cultural al fiecărei naţiuni.
Pentru România, momentul intrării în război a însemnat şi
momentul repunerii în discuţie, într-un mod mult mai categoric, a
desăvârşirii unităţii naţionale, astfel încât Academia Română, pe
lângă misiunea sa ştiinţifică, şi-a asumat-o şi pe aceea de a susţine
promovarea prin cultură a unităţii româneşti.
Înfrângerea militară suferită de România în faţa armatei
austro-ungare, în toamna anului 1916, determină refugierea în
Moldova a celor mai mulţi membri, a conducerii Academiei Române,
dar şi a elitei politice şi sociale bucureştene. Întrucât capitala se afla
sub ocupaţie străină, bunul mers al instituţiei, în acele împrejurări, i-a
fost încredinţat lui Ioan Bogdan, ca vicepreşedinte, şi lui Ioan Bianu,
în calitate de locţiitor al secretarului general şi bibliotecar, hotărâre
luată în şedinţa din 25 noiembrie/8 decembrie 1916.
Rămas în Bucureşti, I. Bianu se preocupă de administrarea,
supravegherea şi protejarea patrimoniului cultural al Academiei,
manifestându-şi loialitatea şi patriotismul, două trăsături
fundamentale ale personalităţii sale. Ca şi celelalte instituţii ale
statului, Academia Română a dispus un ansamblu de măsuri necesare
în vederea protejării fondului de carte, rodul unei activităţi de o
jumătate de secol, dar şi a celui ce conţinea cărţile rare, manuscrisele,
colecţiile de stampe şi monede, sau publicaţiile periodice.
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Transferul valorilor culturale ar fi implicat un risc, aşadar s-a
luat decizia ca cea mai mare parte dintre ele să rămână pe loc, având
în vedere că 19 lăzi pline cu documente (manuscrise, cărţi rare şi
monede) au fost transportate la Moscova, odată cu tezaurul României.
Titu Maiorescu, rămas şi el în capitală, s-a opus ideii unei
rezistenţe armate la Bucureşti, propusă de generalul Berthelot, vizând
protejarea valorilor trecutului cultural: „Asta ne-ar mai trebui să
distrugem şi capitala?! Academia are tot trecutul nostru cultural în
colecţiile ei – să nimicim? Ele nu s-ar putea reface niciodată”!, după
cum apare consemnat în ultima consfătuire.
Câteva săptămâni mai târziu, la 23 noiembrie/ 6 decembrie
1916, capitala este ocupată de trupele germane, moment surprins în
însemnările memorialistice, găsite în arhiva lui I. Bianu: „Am văzut
cu ochii mei înecaţi în lacrimi, de la fereastra Academiei, pe aceşti
soldaţi germani”, care denotă tristeţea şi sentimentul de îngrijorare
care l-au copleşit. Cu două zile mai târziu, după instaurarea ocupaţiei
militare, pe străzile Bucureştiului îşi fac apariţia, pe lângă soldaţii
germani, „mulţi soldaţi bulgari […], şi turci, şi honvezi unguri câţiva”,
fapt ce amplifică temerile bibliotecarului Academiei.
Întrucât majoritatea membrilor Academiei Române se
refugiaseră la Iaşi (Petru Poni – preşedinte, B. ŞtefănescuDelavrancea şi dr. Gh. Marinescu – vicepreşedinţi, Iacob Negruzzi –
secretar general, precum şi alţi refugiaţi din teritoriul ocupat), s-a
impus necesitatea funcţionării a două delegaţii, una la Bucureşti şi
cealaltă la Iaşi. În perioada 1916-1918, acestea şi-au îndeplinit
misiunile activând unitar, în ciuda dificultăţilor. Între I. Bianu şi P.
Poni au avut loc schimburi de informări şi consultări permanente
asupra problemelor generate de această situaţie, dar şi de activitatea
lor cotidiană. La Bucureşti, membrii forului academic îşi păstrau
acelaşi ritm, întâlnindu-se săptămânal în şedinţe, în dorinţa de „a nu
lăsa ca viaţa instituţiei să înceteze cu totul”, prezentând comunicări
ştiinţifice şi punând în discuţie diverse probleme administrative şi
financiare.
Din această perioadă a ocupaţiei, în Arhiva „Ion Bianu” au
rămas mai multe caiete, sub formă de jurnal, ce înfăţișează episodic
evenimentele la care a fost martor, dar şi referiri la eforturile de
păstrare a integrităţii colecţiilor de carte şi a bunurilor Academiei,
preluate în administrare.
Deteriorarea sau chiar distrugerea fondului cultural al
Academiei nu era sigura temere a lui Bianu. Cu ceva timp în urmă,
scrisese – într-o broşura intitulată Pentru lămurirea situaţiei. Cuvinte
către români, sub pseudonimul de Ion Frunză –, nişte pagini în care
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îşi exprima punctul de vedere personal privitor la poziţia politică pe
care ar trebui să o adopte România faţă de Rusia. De aici i s-a născut
îngrijorarea că ar putea fi arestat sub acuzaţia de colaborare cu
inamicul, verdict sub incidenţa căruia s-au aflat şi alte personalităţi
ale vremii, mai ales profesorii universitari, dar de care a fost exonerat,
căci solicitase comisiei de cercetare antipatriotică să i se aducă la
cunoştinţă ,,textul întreg al învinuirilor” ca şi numele denunţătorilor.
Din corespondenţa lui Ioan Bianu cu Nicolae Tzigara–
Samurcaş, prefectul poliţiei Capitalei, aflăm despre o situaţie,
înregistrată în ianuarie 1917, care ameninţa integritatea fondurilor de
carte ale Academiei Române, şi anume, tentativa de sustragere a
câtorva sute de manuscrise slavone vechi, de către trupele de ocupaţie
bulgare.
O consemnare făcută de Ioan Bianu, în apropierea Crăciunului
din 1916, cuprinde informaţia că un cetăţean bulgar, în uniformă,
prezentându-se drept profesor la Sofia, şi-a exprimat dorinţa de a
vizita sala manuscriselor.
Bibliotecarul Academiei s-a supus acestei solicitări, fără să
bănuiască ce va urma. Prin această vizită, bulgarii voiseră, de fapt, să
studieze localul pentru acţiunea pe care o plănuiau şi urmau să o pună
în aplicare peste o lună. În ziua 9/22 ianuarie 1917, în jurul orei 16.00,
la Biblioteca Academiei Române îşi face apariţia locotenentul bulgar,
Overchkow, însoţit de o echipă a poliţiei germane, cu intenţia de a
ocupa localul, iar Bianu este „închis în locuinţă cu santinelă la uşă”.
În absenţa lui, bulgarii răscolesc fondul de manuscrise vechi „până la
ora 2 noaptea” şi aleg peste 600 manuscrise slavone, sub pretextul că
fiind slavone ar putea proveni din Bulgaria.
A doua zi, în şedinţa membrilor Academiei Române rămaşi la
Bucureşti, Ioan Bianu, afectat de cele întâmplate, înfăţişează detaliat
evenimentele petrecute în după-amiaza respectivă până noaptea târziu,
care se terminase cu acest jaf al documentelor pe care le adunase cu
îndelungi eforturi. Cu toate că Bianu nu a putut să împiedice acţiunea
ocupaţiei bulgare, fiindcă se afla sub pază militară în locuinţa sa, a
reuşit să anunţe autorităţile române despre derularea evenimentelor,
determinându-le să acţioneze cu rapiditate. În urma intervenţiei lui
Lupu Kostaki la mareşalul Mackensen, reuşesc să rezolve la timp
cazul manuscriselor luate de bulgari, restituindu-le în totalitate
Academiei Române. Astfel, la 29 ianuarie 1917, putea consemna
mulţumit: „[...] pe la 12 ore poliţia militară - sub conducerea aceluiaşi
subofiţer, care a prezidat la luare - a adus înapoi toate mssele
[manuscrisele] luate la 22–23 [ianuarie]. După amiază am controlat,
pus în rând şi aşezat toate volumele la locul lor”. Noaptea în care
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bulgarii au jefuit Academia Română l-a marcat pe Ioan Bianu, care la
orice vizită făcută de ofiţeri sau soldaţi bulgari devenea neîncrezător,
pentru că se temea de ,,răzbunarea lor din cauza neizbândirii afacerii
din noaptea msselor [manuscriselor] slavone”. În urma vizitei a doi
bulgari, un soldat şi un ofiţer, la 27 ianuarie 1917, I. Bianu îi trimitea
lui N. Tzigara-Samurcaş o scrisoare prin care îl ruga să dispună
„oarecari măsuri de supraveghere” pentru a proteja Academia
Română. În scrisoarea de răspuns, din 29 ianuarie 1917, Bianu îi
confirma acestuia instalarea în post a „sergentului de noapte”,
solicitându-i repartizarea unuia şi pentru timpul zilei.
Temerile lui Bianu faţă de intenţiile ofiţerilor ocupaţiei
bulgare, care vizitau Academia Română, s-au dovedit întemeiate. O
lună mai târziu, însoţit de autorităţile militare, a venit un profesor
german care a selectat şi a depozitat, într-o altă încăpere sub sigiliu,
cam aceleaşi manuscrise – peste 600 – care fuseseră luate anterior de
bulgari. Dintre acestea, 305 manuscrise au fost expediate la Sofia, în
iunie 1917, cu motivaţia oficială a predării „cu împrumut” pentru
cercetare, dar Bianu a refuzat să semneze actul de predare, pentru că
nu a fost admisă consemnarea protestului său legat de această acţiune.
Cele 308 volume, care nu făceau obiectul acestui transfer, au fost
restituite Academiei Române, în aprilie 1918, iar cele preluate de
bulgari au fost returnate, trei ani mai târziu, în mai 1920. În şedinţa
din 14/27 mai 1920, I. Bianu anunţa în plenul Academiei Române că
manuscrisele luate de bulgari şi duse la Sofia, în 1917, au revenit la
bibliotecă şi că par „intacte şi bine păstrate”.
Într-o ultimă scrisoare, din 19 noiembrie 1918, adresată de I.
Bianu lui N. Tzigara-Samurcaş, aflat la finalul mandatului ca prefect
al poliţiei, se arată că ,,ocupanţii, ne-au luat trei maşini de scris, toate
câte le aveam”, şi că solicita înapoierea a cel puţin uneia dintre ele, în
cazul în care li se dădea de urmă.
Sub regimul ocupaţiei străine, totuşi Academia Română şi-a
continuat activitatea, chiar şi în forma ei divizată în cele două
delegaţii, prin şedinţe şi comunicări, spre deosebire de Universitatea
Bucureşti care a fost închisă la ordinul ocupanţilor.
Chiar şi în această perioadă dificilă, activitatea lui I. Bianu s-a
centrat asupra muncii de bibliotecar, ocupându-se în continuare de
adunarea, în fondurile bibliotecii, a tot ceea ce se publica, fiind
convins de importanţa tipăriturilor pentru cei care vor studia şi
cerceta această perioadă istorică. Cum cele mai multe tipărituri din
perioada respectivă au fost editate la Adevărul, I. Bianu îi solicită
prefectului N. Tzigara-Samurcaş să dispună un demers pe lângă
această tipografie pentru întocmirea unei culegeri complete „cu tot ce
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s-a tipărit şi se va tipări” acolo, documente importante – în opinia lui
– atât pentru istoria poporului român, cât şi pentru cei care vor studia
istoria „grelelor zile” prin care trecea ţara. Mai adaugă, de asemenea,
că s-a preocupat de obţinerea Gazetei Unice în două exemplare, în
acelaşi scop. După eliberarea capitalei, membrii Academiei Române
s-au întrunit în plen la Bucureşti, la 2/15 noiembrie 1918, în prima
şedinţă, urmând ca în cea de-a doua, din 23 noiembrie/6 decembrie
1918, deschisă ,,după declararea unirii”, să salute unificarea
Transilvaniei cu România, obiectiv susţinut de forul academic chiar
de la întemeiere, vizând unitatea culturală şi ştiinţifică a românilor de
pretutindeni.
După înfăptuirea Marii Uniri, la 1 decembrie 1918, Ioan
Bianu îşi încheie misiunea încredinţată în perioada divizării corpului
academic şi retragerii la Iaşi, reuşind să păstreze integritatea
fondurilor şi chiar să contribuie la creşterea lor, în condiţiile ocupaţiei
străine. Odată cu reîntorcerea membrilor la Bucureşti, Ioan Bianu
propunea în şedinţa din 22 martie/4 aprilie 1919, aniversarea a 50 de
ani de la înfiinţarea Academiei Române, moment care ar fi trebuit
sărbătorit în 1916, dar care din cauza războiului nu a avut loc. Aşadar,
această instituţie, înalt şi prestigios for de ştiinţă şi cultură, sărbătorea
alături de desăvârşirea unităţii naţionale şi împlinirea a peste o
jumătate de veac de existenţă.
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HORIA LUPU

RITUAL
În oraşul meu medieval,
Seară de seară un clopot
Sub cerul mai aproape de cer
Al Transilvaniei,
Oraşul, meu mai frumos cu o zi,
Fulguie umbre
Într-un peisaj al iubirii.
Vinovatul din turn,
Invers
Pipăie scările,
În ochi, clopote,
În mâini, clopote,
În auz, clopote.
CREPUSCUL
Se uită la mine un soare alb.
Pe disc seminţele ploii.
Învirea lui, în altă lumină.
Liniştea - o ramură arsă.
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ELEGIE DE IARNĂ
Mă-ntorc în mine şi mă uit în sus,
Apusu-mi peste umăr, în apus.
M-adun din linişti, şi mă uit în lături,
Tufarii cască vesteji în omături.
Mă aplec pe ape. Şi visez şi cânt.
Seminţele se mistuie-n pământ.
Alb de-ntrebări, lucesc între potire,
În tolba porţii, vremea-i, nici un mire.
PASĂREA PLUGULUI
Doamne, pasărea aceea
prin ochii mei,
stea de argint.
Şi aerul.
Şi cerul.
Mă uit peste umăr
şi strig: Cuvintelor,
sunt!
CLOPOTE FĂRĂ SOMN
Cuvintele, arbori foşnitori
Între două timpuri.
Clopote fără somn.
Prin toate intrăm în viaţă,
Ne uităm în lucruri.
Ne zidim inima, în mâine
Apele, cântec fără anotimp.
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DUMITRU MĂLIN

DIAVOLUL DIN DÂMBUL CRUCII (VI)
Cert este că, din păcate pentru Ana,
și după divorț, necazurile cu fostul soț n-au
încetat deloc. Aproape noapte de noapte
Simion venea la ușa ei, amenința c-o
sparge cu toporul și intră peste ea și peste
copii în casă și-i omoară pe toți. Zdrăngănea ferestrele, nu prea mari,
dar destul cât să încapă, dacă s-ar strecura pe-acolo un slăbănog
precum diavolul acesta de om. Ţinea chibrituri aprinse în dreptul
sticlei spunând că, uite, acum, va pune foc la căsuța aia de lemn.
Bubuia cu ceva, poate o țeavă cu carbid luat de la mină, dar el zicând
că are pușcă și-i va nimeri, de-acolo, de la geam, dacă nu-l deschide
femeia în casă. Asta făcea, de la o vreme încoace, noapte de noapte
Simion, încât Ana și copii săi nu mai erau lăsați să doarmă, era o
teroare continuă. Femeia chema vecine să doarmă cu ea, instalase
drugi groşi de fier peste ușă, încuia cu mai multe lacăte, ca la
magazinele sătești, avea gratii și obloane solide la cele două geamuri.
De bătăile insistente în uși și în ferești ale lui Simion, de zbieretele,
înjurăturile și amenințările sale (cu moartea, numai cu moartea) târziu
în noapte nu avea, însă, cum se apăra.
Într-o bună zi, Ana, care își găsise între timp și un serviciu
bun, îngrijitoare, femeie de serviciu la școala din comună, făcu ceea
ce se va dovedi a fi o mare greșeală. Profitând de faptul că postul de
miliție se afla peste drum de școală și că începuse a se cunoaşte bine
cu cei doi milițieni ai localității (mai ales cu cel mai tânăr, cu care
Simion, dar și lumea, o acuza că se cam ținea!), îl pârî pe fostul său
bărbat la miliţie că are pușcă, că l-a văzut ea cu pușca la ochi
amenințând-o pe ea și pe copii că-i împușcă de la fereastră. Că are o
pușcă mare și grea, din acelea din timpul războiului. Atâta le-a trebuit
milițienilor! Au pus-o pe Ana să scrie pe-un petic de hârtie totul. Era
oricum perioada istorică a denunţurilor de tot felul, iar faptul de a
deține, ilegal, o pușcă sau un pistol, sau orice alt armament nedeclarat,
era fobia autorităților comuniste. Foarte mulți oameni nevinovați au
fost schingiuiți precum Cristos, în beciurile posturilor de miliție de
prin orașe şi de prin comune, numai pentru o simplă delațiune,
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bănuială sau pâră de rea credință a vreunui vecin binevoitor care mai
indica, uneori, și șura, poiata, locul unde cineva ar putea ține pușca
sau pistolul acela. Desigur, unii bărbați, foști soldați, veniți cu pușca
în brațe de la rezbel, o mai dețineau, într-adevăr și acum, ascunsă pe
undeva, mai ales pe la şurele şi coteţele de pe lângă casă, sau la
colibele de la munte, acolo unde-și aciuiau ei animalele vara și unde,
noaptea mai ieșeau la un țap, o ciută, un iepure sau un mistreț, vorba
ceea, hală să fie! Şi, pentru mulţi, un mistreţ sau o căprioară pe an nu
era doar un trofeu, ci chiar o formă de supravieţuire: „Ce inimă, mi-e
foame, vreau să trăiesc şi-aş vrea/ Tu iartă-mă fecioară, tu căprioara
mea” (Labiş).
Cunosc bine povestea unui neam al meu, Toric al Zădufului,
pe care, o vară și-o toamnă întreagă, l-au tot chemat milițienii la post,
aproape zilnic, unde îl băteau şi-l schingiuiau sălbatic fiindcă-l pârâse
cineva, nu se știe nici astăzi cine, că are pușcă. Omul fusese, întradevăr, mare vânător, încă din tinereţea lui, și continua să fie stăpânit
și acum, mai spre bătrânețe, de patima aceasta. De fapt, vorba vine că
era vânător, că el nu avusese, de fapt, niciodată, legal, propria lui
pușcă. Încercase prin tinerețe să-și scoată permis de port-armă, dar nu
reușise. Avea un defect la ochiul drept, nu vedea clar tocmai cu
ochiul cu care trebuia să ochească, și, neieșindu-i bine vizitele
medicale, nu obținuse deci dreptul de a purta pușcă. Mergea, însă, la
toate partidele de vânătoare organizate, cale de şapte sate, era prieten
cu toți vânătorii și, nu știu ce constataseră doctorii la ochiul său drept,
dar ochea al dracului de bine, nimerea aproape de fiecare dată mai
dihai decât cei care se lăudau a fi fără hibe. Bancurile şi laudele
vânătorilor îi erau, de asemenea, foarte dragi. Era lăudăros şi
gargaragiu ca orice vânător care se respectă. Cel mai tare îi plăcea
bancul acesta: Vine bărbatul de la vânătoare şi nevasta, ieşindu-i
bucuroasă în întimpinare îl întreabă: „Ei, cum a fost?”. „Foarte bine.
O lună de zile nu mai cumpărăm carne de acum înainte”. „Aţi
împuşcat un cerb gras”, triumfă femeia. „Nu, mi-am băut tot salariul”.
La fel de mult îi plăcea lui Victor şi bancul următor: Vine soţul,
vânător, acasă, doar după vreo trei zile. Nevasta, supărată, îi spune:
„Să nu minţi, iarăşi, că ai fost la vânătoare! Spune unde ai fost?”. „Să
mă distrez”, recunoaşte franc omul. „Să te distrezi, aşa-i? Şi cu
siguranţă ai stricat şi bani!?”. „Bineînţeles că am stricat”. „Cât?”
„Zece milioane”. „Vai de mine! Zece milioane!? Păi, cu zece
milioane eu trăiam o lună, cu copii cu tot”. „Păi, te cred şi eu că tu
trăiai. Că tu, de fumat nu fumezi, de băut nu bei, p..dă ai!”.
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Marea neîmplinire a lui Toric consta, deci, în aceea că nu avea
propria lui pușcă, să poată ieși când vrea, chiar și singur la câte un
braconaj, că parcă și carnea de furat, ca și cea de fată mare, este mai
proaspătă, mai fragedă și mai dulce. Participarea la război și apoi
demobilizarea îi dăduseră, în sfârşit, ocazia, unică, să-și procure nu
doar o pușcă, ci chiar două puști, arme pe care nu le ținea acasă, ci
doar el știa pe unde, prin pădure, prin vreo scorbură de stejar trăsnit,
învelite-n piele de căprioară și unse bine cu dohot să nu le strice
rugina. Reușise ani de zile, după război, să păstreze puștile acelea şi
să le folosească, în aşa fel încât să nu bănuiască nimeni, nici chiar cei
ai casei că le are. Cu vânătorii ieşea tot ca şi când el n-ar fi avut armă.
Iar acum nu putea pricepe cine l-ar fi putut pârî, aşa, din senin. Dar
nici să se despartă de ele nu se putea închipui, nu putea trăi cu gândul
că le-ar fi predat și nu le mai are, nu mai este el marele vânător
singuratic.
La miliție îl băteau, însă, crunt, la tălpi, la boașe, la stomac,
după ce îl lăsau de acolo nu mai putea mânca zile întregi și pe când
credeai că-și revine îl chemau din nou și o lua de la capăt. Nu se
văieta, n-avea voie nici să spună acasă ce i se întâmplă la miliție, cum
îl băteau cu un simplu creion peste testicule până când i se învinețeau
ca prunele în noiembrie. Dar nu reușeau să obțină de la el nici măcar
o adiere de recunoaștere. Și nu-l băteau doar cei doi milițieni din
comună (dintre care unul Adalbert, ungur desigur, sălbatic ungur!),
cu care se cunoștea și poate l-ar fi lăsat mai moale, dar veneau alții de
la raion, de la regiune, călăi adevărați, a căror meserie asta era –
bătaia și tortura… Dar Toric, nu și nu. Pușcă nu are, nu are și nu are!
Se ruga de el ginerele său, maistru miner și comunist de onoare, să
recunoască. Şi dacă le are (el bănuia, sau aproape știa sigur că le are)
să le predea, „dă-le-n foc să le ardă că ăștia te omoară, într-o bună zi,
ba s-ar putea să mă cheme și pe mine, ori pe femeile și copiii noștri
să-i schingiuiască, poate or afla ceva de la cineva. Nu te mai
încăpățâna, du-te și recunoaște și predă arma, să scăpăm o dată!”.
Socrul, credeai că-i surd, mut și orb. Nu zicea nimic, puteai bănui că
a înțeles ceva și așa va face, dar a ținut-o strâmbă, a suferit așa, luni
de zile până când au obosit și milițienii și toți anchetatorii să-l mai
bată, sau au ajuns la concluzia că omul chiar nu are armă. Era peste
putința unei minți, oricât de jertfelnice, să poată crede că cineva ar
suferi să nu mai poată sta pe fund de exemplu, să-i fie bucile vâlcede
și umflate mereu o vară și-o toamnă, de câte bastoane și vergele luase
și să nu predea acea blestemată de pușcă dacă ar avea-o. Și, totuși, așa
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s-a întâmplat. Toric a mai trăit ani și ani și, de-abia pe patul de
moarte, a spus că așa-i, el deținea cu adevărat două puști, dar nu a
spus nici atunci nimănui unde le are ascunse, a lăsat să se înţeleagă,
doar, că oricum să nu le fie teamă că nu le va găsi nimeni prin
acareturile lor, nu le vor găsi, de fapt, nicăieri, ci doar, poate, dacă ar
tăia și ar spinteca toate pădurile din jur. Cu el în mormânt a dus taina
sa și a puștilor sale. Aşa fusese Toric, neamul meu, un om vicios şi
pătimaş. De unele vicii sau patimi încercase din răsputeri să se lase,
dar nu prea reuşise. De pildă, nu reuşise niciodată, oricât se căznise,
să se lase de fumat. La un moment dat i-a spus nevestei sale că a găsit
într-o carte de rugăciuni, un acatist (aşa-i zicea el!), o rugă pentru
vindecarea de patimi. Şi de câte ori îi va veni poftă să fumeze, va citi
rugăciunea aceea, şi poate va reuşi. Aşa şi făcea: citea şi de câte
douăzeci de ori pe zi acatistul cu pricina, dar, nevasta îl surprinsese
că întrerupea rugăciunea la jumătate şi se ascundea după casă să
fumeze.
Avusese apoi, evident, şi patima băuturii. Pe asta o mai
potolise încet, înspre bătrâneţe, dar l-a biruit, iarăşi, chiar în preziua
morţii sale. S-a întâmplat că-l lovise un fel de gută, de paralizie, pe
când se afla undeva, într-un vârf de munte, la una dintre colibele la
care familia Zăduf îşi ţinea, peste vară, animalele. Veniseră ai săi să-l
coboare acasă, în sat. Pe locul rău, pe unde urcau cărările spre colibă
precum pe un perete de casă, l-au coborât pe bătrân pe un cătur, o
creangă deasă tăiată dintr-un carpen. O dată ajuns la un drum
forestier, de acolo l-a preluat soţul unei nepoate să-l coboare cu
motocicleta. De-abia l-au aburcat vreo trei bărbaţi în şa. Dar când
motocicleta a trecut prin dreptul bufetului din sat, Toric i-a poruncit
nepotului să oprească. L-a rugat apoi să se căznească în ce fel o şti şi
să-l dea jos că vrea să mai intre o dată în acel bufet şi să mai bea un
pahar de monopol. Degeaba a încercat să-l refuze, sau să comande să
i se aducă un pahar la botul calului, cum se zice. Nu! A ţinut morţiş
să-l bea pe scaun, în bufet, între ceilalţi cheflii. Nepotul a fost nevoit
să strige numele câtorva bărbaţi din local, să vină, să-l ducă pe braţe
şi să-l aşeze pe un scaun, apoi, după ce şi-a băut ştampălul de
monopol să-l urce din nou, cu chiu cu vai, pe motocicletă şi să-l
paraşuteze cumva acasă, unde, chiar a doua zi, a fost silit să îmbrace,
după cum zice, întotdeauna la prea lungul prohod, nimicitoarea
cămaşă a morţii.
De cea de-a treia mare patimă a sa, şi cea mai dulce, Victor sa lăsat cel mai uşor. Cum? Chiar el povestea cu umor amar, cui avea
vreme să-l asculte: „Măi, omule bun, m-am străduit mult să mă las de
vânătoare şi n-am reuşit. M-am căznit să mă las de fumat şi n-am
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reuşit. M-am jurat şi blestemat de un milion de ori că mă las de
băutură. Şi n-am prea reuşit. Dar nici nu m-am gândit bine şi hotărât
să mă las de f.tut şi am şi reuşit!”. Asta după ce tot satul ştia şi
povestea că Victor, în tinereţea lui, fusese mare crai. În primul rând
că, însurat fiind, fuseseră implicaţi, el, un frate de-al său holtei şi un
alt bărbat însurat din sat, într-un necaz vesel nevoie mare. Fuseseră în
mod repetat, toţi trei deodată, iubiţii aceleaşi fete din sat. Sex în grup,
cum se zice azi. Fata era o mânză bună, darnică peste poate, în sensul
că nu scotea pe nimeni din cei care o solicitau cu mâna goală. Avea
un singur mic şi neînsemnat defect, era foarte slabă de picioarele
dinapoi. Cum o atingea vreun bărbat, cum cădea pe spate. La un
moment dat Salvina, c-aşa o chema pe prea cucernică, a rămas
gravidă. Cine dintre cei trei să fie acum tată!? Cei doi însurăţei se
străduiau să-l convingă pe Tinel, holteiul de frate al lui Victor, s-o ia
de nevastă. Ăstuia nu prea-i venea, însă, la îndemână ştiind cum se
înfruptaseră toţi trei din borcanul cu smântână. Norocul lor că acel
copil s-a născut mort şi au fost salvaţi toţi. Iar Tinel, de atunci, a prins
aşa o spaimă de însurătoare încât tot holtei a murit la optzeci de ani.
Obişnuia să spună celor care-l întrebau de ce nu s-a însurat
următoarea poveste: Cică un tătic se plimba cu băieţelul să de cinci
ani pe un câmp. La un moment dat băieţelul observă prin apropiere o
ciurdă de vite. Copilul începe a pune întrebări, la fel ca toţi copiii:
„Tată, ce sunt alea cu coarne ascuţite şi uger mare?”. „Ce să fie, măi,
nişte vaci”. „Şi ăia mai mari de lângă ele?”. „Ăia-s nişte boi, n-ai mai
văzut boi!?”. Copilul se gândeşte o clipă şi apoi întreabă din nou:
„Tată, boul este bărbatul vacii?”. „Da, puiuţ, boul este bărbatul vacii”.
„Şi atunci taurul ce-i?”. „Taurul este amantul”. După încă o clipă:
„Măi, tată, dar taurul nu se însoară niciodată?”. „Nu, măi, numai boul
se însoară!”.
Acum Simion, fusese şi el însurat, fusese bărbatul Anei, cea
care l-a pârât la miliţie că ar avea puşcă. Dar nu se știe, nici azi, dacă
a avut sau nu blestemata aia de puşcă. Dar după ce fosta nevastă l-a
reclamat la miliţie cum că ar avea, după ce a depus pâră scrisă în
acest sens (apoi l-o mai fi stimulat și pe milițianul cel tânăr cu ceva
damf de jumară umedă), desigur că nu i-o fi fost nicidecum, nici lui,
mai moale, acolo, la miliţie, decât lui baciul Victor. Și poate că asta a
pus capac tuturor scrâşnirilor și amenințărilor sale în legătură cu Ana.
S-a hotărât, deci, l-au împins păcatele, la ce putea fi mai rău. A
așteptat-o într-o dimineață pe Ana, la marginea satului, pe o movilă,
un dâmb, unde era ridicată o troiță, o cruce mare de lemn, acoperită
cu șindrilă. Acest loc era botezat de altfel, de către locuitorii satului,
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Dâmbul Crucii. Aici preotul lor cel bătrân ținea slujbe, cu diferite
ocazii, la praznice, la rugi pentru recoltă, pentru ploaie sau pentru
oprirea inundațiilor, pentru ocrotirea oamenilor și vitelor de orice rău,
orice calamitate. Aici, chiar aici, într-un loc de foarte multe ori sfințit,
a hotărât diavolul din mintea blestemată a lui Simion să se răzbune
cumplit și definitiv pe dragostea lui, pe sfâşierea inimii lui, pe femeia
lui cea tânără și frumoasă.
Într-o zi, foarte devreme, pe la cinci dimineața, atunci când
Ana mergea la școala din centru să curețe și ațâțe focurile pentru a fi
cald pe când vor veni copiii și vor începe lecțiile, Diavolul de Simion
era acolo, pregătit, în Dâmbul Crucii. Ana îl zări ca pe o umbră
hidoasă, care coboară fără grabă dâmbul și se postează în mijlocul
drumului, se gândi la ce putea fi mai rău și intră la prima casă ce-i era
mai la îndemână și unde găsi poarta descuiată, așa cum o puteai
nimeri, de altfel, la mai toate casele. Așa era obiceiul satelor de
munte, nimeni nu încuia de nimeni, nimeni nu fura de la nimeni, toți
se cunoșteau, se ajutau și se omeneau între ei. La casa la care năvăli
Ana n-o găsi trează la ora aceea decât pe găzdoaie, pe Sava lui Butoi,
o femeie voinică și curajoasă. De îndată ce Ana i-a spus că avusese
impresia că-l zărise pe Simion coborând de pe Dâmbul Crucii, că-i
era frică de el deoarece tot amenință că are de gând s-o omoare, Sava
se încordă și se sumeți: „Dă-l dracului, tu, de nemernic, că-l iau de-o
mânecă și-l trântesc de cruce ca pe-o momâie. Să îndrăznească numai
să se lege de noi și-apoi i-arătăm noi amândouă, de nu va mai
îndrăzni, în veci, să se lege de tine. Hai cu mine! Fără nici o frică!”.
Ies pe poartă și înaintează încet spre Dâmbul Crucii, unde,
într-adevăr, în mijlocul drumului, Simion le așteaptă împietrit ca o
statuie neagră și rea, dar care nu credeai că are vreo intenție
blestemată, este cu mâinile în buzunare, pare beat, orb sau nebun, în
lumina cețoasă a zorilor. Mai degrabă o caricatură de om, o ciuhă, o
sperietoare bună de pus în cânepă să n-o prade păsările. Când să
treacă prin dreptul lui, Ana se fereşte mai pe la marginea șanțului, dar
Sava se duce, hotărâtă, direct spre el, întrebându-l: „Pe cine aștepți tu,
măi, Simioane, la ora asta în mijlocul drumului? Să nu te pună
diavolul să faci vreo prostie că te strâng de gât așa să știi! Dă-te la o
parte din calea noastră și lasă-ne să trecem, auzitu-m-ai!? Diavolul nu
zice nimic, o vorbă nu scoate, îşi dă doar haina de molton la o parte și,
de sub ea, scoate un cuțit lung, din acela de înjunghiat porcii. Se
repede apoi năuc asupra Anei, cu un răcnet de bestie, și începe s-o
lovească. Tot curajulSavei piere când a vede sclipirea cuțitului înroşit,
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împietreşte și ea, nu mai poate face nici un gest, nici măcar să fugă
înapoi, acolo rămâne, neclintită, aproape fără să mai aibă respirație,
în timp ce vede cum loviturile de cuțit cad înspre trupul Anei. Cam
peste tot, și nu una-două, ci după cum vor stabili legiștii mai târziu,
nu mai puțin de douăsprezece, dintre care, cam jumătate tot în piept
și-n burtă. Apoi, ca într-un ritual sălbatic, Simion azvârle cuțitul jos,
lângă trupul însângerat al Anei, se întoarce spre Sava și zice: „Du-te
și spune-le oamenilor din sat că mi-am omorât curva!”. Apoi o ia
încet, fără nici un fel de grabă, pe prima uliță ce urcă spre dealuri,
spre Podireu, și se face nevăzut. De-abia când îl pierde din vedere
Sava reușeşte să fugă în casă, să-și trezească bărbatul și să vină
împreună, înapoi, să vadă ce-i cu Ana. Dar pentru această femeie se
sfârșise totul – necazuri, suferințe și spaime, deznădejde, speranță și
așteptări, doruri, dragoste și mângâiere, brutalități și tandrețe. Toate o
lăsau acum în pace, nimic n-o mai înfiora. Nimic, nimic, nimic!
Virgiluț, fratele Anei, care era acum milițian, subofiţer, la
Turda, veni, împreună cu alți colegi criminaliști, cu câini și alte
instrumente de căutare, scormoniră pe toată Valea Ulilor, prin toate
acareturile părinților, fraților, rudeniilor lui Simion, îi luară urma cu
cânii, dar o pierdură la râu. Pe criminal parcă îl înghițise pământul.
Nimeni nu l-a mai văzut, pe nicăieri nu s-a mai arătat. Au trecut trei
zile, Ana a trebuit să fie înmormântată, s-a adunat lume ca la potop, a
venit tot satul, toate neamurile. Nu era o înmormântare obișnuită, o
moarte oarecare, era ceva crunt, ceva înfiorător, ceva de groază. Până
și noi copiii, care ne țineam de fustele mamei să nu ne pierdem prin
mulțime, aveam un fel ciudat de-a înțelege acea moarte, acea mare
nenorocire ce i se întâmplase mătușii noastre Ana. Numai un lucru
nu-l prea pricepeam când auzeam femeile bătrâne şuşotind între ele:
„Ai auzit, tu, că diavolul a așteptat-o pe Ana Morăriţei în Dâmbul
Crucii şi acolo a omorât-o!?”. Cum adică, păi noi știam că diavolul se
teme, fuge de cruce! Altfel cum, de ce ne mai făceam noi cruce largă,
peste tot pieptuţul nostru îngust, dacă nu pentru alungarea celui rău!?
Exact a doua zi după înmormântarea Anei, lângă unul dintre
podețele de la calea ferată pe unde trecea mocănița, a fost găsit trupul
neînsuflețit al lui Simion. Intrase, probabil, încă de cu seară, sub acel
podeț, aşteptase ascuns acolo, ora când știa că trebuie să vină
mărfarul, pe la cinci dimineaţa, aproape aceeași oră la care el o
ucisese pe Ana. Își pusese gâtul pe una dintre șine, iar roțile trenului
îl despicaseră, în așa fel încât trupul i-a rămas sub podeț, dar capul îi
alunecase mai departe, câinii milițienilor l-au aflat la câțiva metri de
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terasamentul de piatră. În buzunarele largi ale scurteicii avea o foaie
de hârtie, dintr-un caiet cu pătrățele, pe care scria cu creion chimic,
înmuiat în gură, cu litere, urâte, tremurate, neghioabe: „Ana mea
dragă, am stat sus, cocoțat pe Masa Mărgăii, știi tu stânca aia înaltă și
lătăreață din vârful coastei de peste râu, acolo de unde se vede ca-n
palmă tot satul nostru, dar și satele învecinate din jur. Acolo am stat
până când ți-am văzut întreaga nuntă, până am fost sigur că tu ești
mireasa aceea frumoasă, dar cam singură, din mijlocul mulțimii de
oameni care veniseră să petreacă alături de tine. Am văzut apoi c-ai
plecat însoțită de ei, te-ai dus din curtea noastră nu ştiu unde, am
crezut că te duci să mă cauţi pe la crâşma din sat, până când mi-am
dat seama că a trecut o noapte și tu n-ai mai ajuns, nici până în zori
înapoi, acasă, la viaţa noastră, la copiii noștri. Atunci m-a apucat
disperarea, am coborât alergând înspre râu și înspre Dâmbul Crucii,
să te găsesc și să te duc eu acasă, să ai grijă de fetița și de băiețelul
nostru. Iar eu să nu mai beau, să nu te mai bat, să nu mai fiu gelos și
rău, să mă duc și să vin de la mină, să câştig bani cu care să putem
trăi în linişte şi pace, să te iubesc și să mă iubești, să fim veșnic
fericiți şi împreună…”.
Sau:
Finalul acesta, cu foaia de hârtie cu pătrăţele, creion chimic şi
scrisoare de adio, l-am născocit eu, vrând să par un povestitor talentat
şi cu imaginaţie bogată. Am confundat, dinadins, ca-n balada
populară „Mioriţa”, moartea cu nunta, numai cu gândul să-mi închei
povestea, pentru dumneavoastră, într-un fel, cumva, fericit. N-am
reuşit, văd bine! Atunci să vă spun adevărul până la capăt, cum ar
zice astăzi nişte politicieni foarte mincinoşi: de fapt Simion, Diavolul,
n-a scris nici un bilet, el era miner, avea doar patru clase, nici nu prea
ştia să scrie. El, ce-a avut de scris, a scris crunt adânc şi definitiv în
trupul nenorocit al Anei. Apoi a stat, într-adevăr, pe Masa Mărgăii,
trei zile. Sau cel puţin aşa îşi închipuia lumea din sat. Că a stat acolo
până ce-o fi văzut de acolo, ca-n palmă, întreaga înmormântare a
femeii sale. După care, adevăratul final al acestei poveşti l-au scris
roţile mocăniţei în alergarea lor lacomă şi neoprită spre depărtările
vieţii şi ale morţii, cele care există din totdeauna şi vor exista, cu
siguranţă, pentru totdeauna…
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Cimitire marine
Decembrie – nu, în niciun caz iarnă.
Doar ploi şi o oarecare derută.
Atlanticul –
îngrămădeală de nori cenuşii,
limbi despicate cu spume la gură –
niciodată sătul de complot
niciodată exasperat de propria-i fire.
Albită de cutremurul naşterii
o mână de nisip în sandale.
Bolnavă cum numai singurătatea poate fi
alungită peste promontorii –
alge, şuviţe marine, vanitoase pulberi
compun, recompun mişcarea fluidului.
Undele cumpănind se pleacă
şi binecuvântează morţii,
fenicieni, romani, arabi –
Marocul, aură pe cucuiul Africii.
Noi ori străvechi cimitire culcate
în pante domoale. Nicăieri mai frapantă
proximitatea mării cu moartea.
Pietre şi funia apei – un tot omogen,
mută în velur anotimpul solemn.
O femeie dansează blues
Oraşul zumzăie la unison cu întâmplările,
turnul cărămiziu tânguie a patra cântare.
Steaua Aldebaran a piratat geamătul nopţii
şi speranţa se tot frânge în două, în şapte –
femeia răsuceşte julitura de cupru în păr,
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ochii îndreptaţi hăt, departe.
Rabdă şi înţelege
mişcarea norocoasă de molecule în tine,
tiparul în care intri cu osemintele toate
aşa, ca într-o misterioasă răscruce –
odată cu ceasul cum se desparte în ore,
odată cu linia dreaptă a palmei.
Amintirea cafelei o găseşti pretutindeni:
bănuţul auriu răsfrânge cupola luminii,
cu dâra neagră zvâcnetele inimii.
La radio se vorbeşte despre ţinutul gloduros
al psalmilor, iadul cu toţi dracii în amonte,
îmbucătura de sânge a morţii.
Ea visează sarcofagele ninsorii.
Doldora de stihuri şi de singurătate,
o femeie calmă, tăcută,
dansează blues şi îşi cântă.
Dincolo de Gibraltar
După ospăţul furtunii plaja rămânea alertată,
fără să le pese cute adânci, miasmatice.
Crabi rătăciţi aproape de faleză cuibăreau
fericiţi în sandalele mele puse la uscat –
aşa aduc ei, întotdeauna surprize.
Mă uit în depărtare pe sub borul de alge,
o culoare bolnavă de prearoşu luneca în siaj;
putea fi un om cu rechinul în spinare
sau femeia peşte,
ciudăţeniile şi ţeasta Africii preocupă şi azi cercetătorii.
Un pescăruş tăvălea noroiul crăpat.
Să fi fost unicul martor luptând în zadar? –
Magma oceanică vuia, răscolea haitele umede,
o, de n-ar fi fost atâta nostalgie într-un gând,
atâta îndoială în apusuri care frâng…
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La echinocţiu plaja îmbătrânise rău de tot.
Avea şanţuri adânci, abia îşi ţinea formele precare.
Într-o noapte a primit sărutul unui val monstruos,
tânăr şi zănatic cu safir în coapse.
Eu – eu am rămas cu nisip în sandale.
25 Janvier
Un paradox acest 25 janvier
prin miezuri de nopţi şi zile cu trup răvăşit.
Pe fereastră lumina nordului Africii
se sparge în ţăndări ca marea;
o prinţesă sub forma lunii pline
alunecă din tablou şi se-nclină.
În grădina de-alături frunzele uriaşe,
hălci de carne lapislazuli, albul torid
încât cerul aproape posedă ţărâna.
Fără vine, fără prihană, natura
prăbuşită în confuze calendare.
Absenţa copiilor, lipsa prietenilor,
discordanţa tranşelor timpului
asmut nervii cu suferinţa în flux.
Visez nămeţi prin care se hârjonesc leoparzii,
anghile ţepene adulmecă şira spinării.
Cu funia inimii în coarnele plugului
desţelenesc încremenirea foilor albe –
rânduri încet purtate prin strane
ţin aprinsă o candelă…
Aş vrea lumea iernii în lumea verii
şi dacă ar fi să aleg, ce e mai bun din fiecare
într-un poem pregătindu-şi statornicia.
Dimineţile de iarnă
Mă abonasem la cheia pe care dacă o răsuceşti
în cap te cuprind basmele cu soboli complici,
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labirinturi de rugi şi Ofelii sub ape. Ninsese potolit.
Dintr-un pom de Crăciun răsărit ca stare de spirit
a coborât Crist, înalt, descărnat, ca după tăcerea de cuie
îngropată acolo. Un brad răstignit.
Cu destinele în frâu şi un săculeţ de şofran
săniile husky zburau pe lângă noi la discreţia butucilor
din sobă. Eva refuză mărul întins de Adam.
Cineva de sus scutură liliac înflorit peste aşternutul
femeilor ascunzându-şi deruta în somn; ca să înfrunte
The Hunters in the Snow al lui Brueghel…
Era o lunecare, o curgere şi o sfârşeală pe gheaţa
prevestitor de subţire, în mare tandreţe zorii
cu lumina tulbure şi udă.
Foşnet de săpat adânc în paraclisul visului.
Dimineţile de iarnă somnoroase şi tranchile.
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CRUCEA
În fiecare dimineaţă,
lângă pat,
mă aşteaptă o cruce
mai mare sau mai mică,
mai grea sau mai uşoară,
totdeauna alta.
Împodobite cu spinii răbdării
state de lumina dragostei
crucile mă trezesc,
mă răscolesc
şi îmi arată drumul.
Doamne, învaţă-mă să le duc
pe toate
până la dealul Căpăţânii
că iată
un cântec de lebădă
mă urmăreşte,
crucea devine minusculă
iar eu în neştiinţa mea
o prind în lanţul lui Iuda
şi o agăţ la gât.
Uneori
se agaţă de cruce
neputinţele fiului meu
şi atunci crucea plânge
iar puterea lacrimilor o adun
în căuşul palmelor
însetate de rugăciune.
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IMAGINÂND MUZICA
Cu toate simţurile încordate
Ascult cum lucrurile prind contur
Păsări mari ce vin dinspre cetate
Risipind tot cerul împrejur
Prin poarta mea trec cai de mare
Cu ninsori de alge pe obraji
Iarba se destramă în sclipiri lunare
Şi mă privesc cu suflet împăcat
Copii cerşetori de minuni
Sădesc în fântână cuvinte
Pe drumuri rătăcesc păuni
În căutare de veşminte
Plouă cu gene de silfidă
În inima pietrei cioplită de râu
Ori tălmăcită într-o piramidă
Zeiască şi rotundă ca un brâu
Timpul creşte în arbori devine povară
Şi arborii sunt grei de timp
În mine e atâta pace
Că aş putea să înfloresc lăcrimând
REMEMORĂRI. ODA DE FRUNZE
mă soarbe măreţia
acestui declin solar
aburindu-mi fereastra
cu arome de vin
şi de miere
din căpiţe uitate de câmp
răzbat miresme
precum o putere
iată începe ora vântului
ora de frunze
troienite
prin lumina crepusculară
în stol răvăşit
rămâi
să privim împreună
beţia culorilor
risipită în frunze
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nicicând mai fireşti
şi mai multe
un popor migrator
peste pământul reavăn
de urme
REMEMORĂRI
o seară uitată
în ostrovul copilăriei
cum se izbea de poartă
vântul străin
şi nimeni
nu alerga în întâmpinare
numai umbrele
mari şi înfricoşătoare
prevesteau timpul
eram lebădă
în visul zăpezii
se adunau troiene
ameninţând
lebede albe
lebede negre
şi
cenuşiul...
TIMP
spre ziuă mâinile mi se răcesc
parcă stelele toate au trecut prin ele
în drumul lor către o altă noapte
poate că în iarna aceasta voi îngheţa
şi gândurile întrupate în ninsoare
se vor aşterne ca un vis ciudat
peste zâmbetele trecătorilor.
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ION DULUGEAC
PARADISUL DECĂDERII (II)

...Ce să fac, doamnă Silvia, vă pun şi eu
mâna pe ţâţă...
...cânta după ureche, mama spunea că a
încercat şi cu lăutarii...
Coborând repede din maşină, bărbatul a înşfăcat cele şase pungi cu
lucrări şi a urcat la etajul trei cu liftul de la director. Brâncoveanu era
cunoscut acolo de toată lumea, fiind unul din cei mai vechi clienţi ai
tipografiei. În această unitate lucrase peste 300 de titluri de cărţi din cele
peste 460 de titluri tipărite în editura sa, din anii „90 până la momentul
respectiv.
― Să trăiţi, domnule director, ce mai faceţi? îl întâmpină liftiera.
― Sărut-mâna, tanti Anca, bine fac. Uite, pe aici, cu treabă. Merg
la legătoria de artă unde am de făcut câteva lucrări, de această dată pentru
mine personal.
― Este nea Nelu acolo! Vă serveşte, că este băiat de treabă, nu?
zise femeia vioaie către companionul său în vreme ce urcau cu hărăbaia
veche ce trosnea din toate încheieturile.
Cu zgomotul său metalic şi dogit liftul făcu câteva zeci de secunde
până la etajul trei, unde femeia îi deschise politicos grilajul şi uşa,
făcându-i loc să iasă din cabina albastră.
― Mulţumesc, doamnă Anca. O zi bună vă doresc! îşi luă rămas
bun bărbatul.
― Vă doresc mult succes la doctoratu lu‟ matale.
― Mulţumesc mult.
După acest mic dialog bărbatul se îndreptă spre uşa atelierului de
legătorie unde se făceau lucrări speciale atât pe vremea lui Ceauşescu, cât
şi acum, mulţi oameni de vază ai societăţii fiind beneficiarii unor astfel
de lucrări.
Din câţiva paşi făcuţi pe un culoar întunecos Ioan a ajuns la uşa
legătoriei, pe care a deschis-o şi a intrat cu pungile de lucrări. Încă de la
intrare bărbatul a fost întâmpinat de Nelu, şeful legătoriei de artă.
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― Salut şefule, vă aşteptam. Am pregătit şi câteva mostre de
material pentru coperţi pe care aş dori să le vedeţi.
― Sigur că am să le văd, dar mai întâi îţi predau lucrările pentru
că... trebuiesc debitate un pic, dragul meu! îi zise Ioan, vesel.
― Da, nici o problemă. Silvia, te rog, să vii să preiei lucrările de
doctorat ale domnului inginer! Este comandă specială de la domnul
director Soare... se adresă el unei femei din apropiere.
― Sigur şefu. Acum le preiau şi le dau lui Marin să le rotunjească
la dimensiunile standard, apoi le lipesc cu clei şi le pun la presat.
― Când crezi măi, nea Nelule, că sunt gata? îl chestionă
Brâncoveanu.
― Dacă fac textul cu titlul şi siglele mâine, le aveţi poimâine. Dar
dacă le fac textul poimâine, le aveţi răspoimâine. Dar am să vă dau
telefon când sunt gata!
― Dar, vă rog să-mi scrieţi textele pe care trebuie să le culeg, ca să
fac matriţe şi pentru înscrisurile de pe copertă, care vor fi cu... folie de aur.
― Textul este integral cel de la pagina a doua din lucrare, la care se
inserează textul de la pagina întâi, aşa că uite aveţi aici tot materialul ce
trebuie cules. Aici sunt cele două texte care apar pe coperta întâi, dragă
domnule! le arătă Ioan cu seriozitate, deschizând una dintre lucrări.
― Mulţumim. Asta-i tot, domnule! concluzionă amabil maistrul
Nelu.
― Aştept deci să mă sunaţi, bine? concluzionă Ioan în timp ce
scoase două hârtii de câte o sută de lei pe care le-a introdus în buzunarul
de la piept al femeii care stătea cu lucrările în braţe, alături de cei doi.
― Ce faceţi, şefule? Nu-mi trebuie nimic, vă rog, vreţi să rămân
fără serviciu? întrebă jenată şefa atelierului de legătorie pe linia de corp
de carte.
― Ce să fac, doamnă Silvia, vă pun şi eu mâna pe ţâţă, zise acesta
râzând, moment în care făcu din ochi către Nelu, şeful de secţie.
― Aoleu bre, păi la mine te-ai oprit! Ai matale trufandale, nu?
― Da, dar nu am nici-o legătoreasă şefă, răspunse Ioan, râzând.
― Hai, şefule, acum mă faceţi de batjocură, femeie bătrână...
― Nu, doamnă, eu te respect şi am făcut o glumă să nu se prindă
meşterul Nelu că te-am şpăguit, aşa că... asta-i viaţa.
― De mă află domnul director Soare, mă dă afară, recunoscu
legătoreasa supărată.
― De ce să te dau afară, măi Silvia? spuse Soare care apăruse pe
uşă fără ca cei din atelier să-l vadă.
― Domnule director, s-a-ntâmplat şi i-am pus mâna pe ţâţe din
greşeală. Dar a fost un simplu accident, pe cuvântul meu!
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― Hai măi Silvia, nu te jena de domnul inginer, ai auzit, a fost din
greşeală. Este om însurat, şi apoi el are o vorbă: „o dată nu se pune”,
rosti directorul pufnind în râs şi se adresă inginerului. Ce mai faci,
domnu‟ inginer? continuă protocolar Soare, un tip de 60 de ani, micuţ şi
rotofei, care lucra la această tipografie de când terminase facultatea.
― Am terminat lucrarea de doctorat şi am adus-o la legat, graţie
bunăvoinţei dumneavoastră, domnule director tehnic.
― Fiţi atenţi Nelule cu lucrarea lui nea Ioan, că vine cu caii peste noi şi
ne calcă-n picioare, spuse Soare râzând.
― Sigur, şefule. Tot timpul am făcut lucruri bune pentru dânsul.
― Aşa să faci! Să nu mă faceţi de ruşine, da? îl dojeni directorul pe
şeful de secţie, care era de altfel una din secţiile de elită ale fabricii.
― Ştiu exact ce avem de făcut şi-apoi nu am uitat că domnul este
prieten cu dumneavoastră…
― Eu am plecat domnilor. Vă las să discutaţi între dumneavoastră
şi aştept un telefon domnule Neluţu, completă Ioan, după care întinse
mâna şi dădu noroc cu toţi cei trei din grup, între ei fiind şi Silvia, căreia-i
făcu complice cu ochiul.
După ce-şi luă astfel rămas bun, Ioan s-a întors pe călcâie şi a
părăsit atelierul, mergând spre culoarul de la lift.
Ieşit din holul întunecat, bărbatul a luat-o la dreapta, spre locaţia
tipografiei Cromoman, proprietatea prietenului şi vecinului său de la
Mogoşoaia, Tache Buzatu.
Privind în geanta de piele, pe care o deschise în apropiere de uşă,
verifică dacă are materialul cărţii corectate de curând şi care urma să fie
tipărită la prietenul său.
Deschizând uşa tipografiei Cromoman, urmărit de zgomotul
metalic al uşii trase de un arc gros pentru a nu rămâne deschisă, Ioan
Brâncoveanu se îndreptă cu paşi apăsaţi direct spre biroul lui Buzatu.
― Salut Tache, ce faci maestre? îl chestionă el pe amicul său,
intrând în biroul înţesat cu zeci de tablouri.
Om de afaceri, Buzatu era şi un mare iubitor de artă, fapt
demonstrat de ambientul din spaţiul său de lucru unde-şi petrecea de
altfel cea mai mare parte a timpului.
― Bună, domnu Ioan! Luaţi un loc... Ce vă aduce la mine? salută
elegant Tache.
― Am venit cu textul corectat al cărţii „Caii de Sport”, căruia i-am
dat şi BT.
― Foarte bine, căci am reparat computerul în care am textul
lucrării, deci se poate lucra azi. Sunt multe greşeli în text? continuă Tache.
― Nu cred, în total sunt doar vreo 25-30, dar sunt greşeli minore.
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― Foarte bine, pentru că am putea să o terminăm azi şi să o bag la
paginat, iar mâine să vă tipăresc cartea, maestre, nu?
― Eşti un adevărat prieten, conchise Ioan.
― Să ştii că sunt, nu ca alţii, rosti cu amărăciune în glas Tache
Buzatu.
― Ce vrei să spui, prietene? întrebă curios Ioan.
― Nu spun nimic, trag şi eu concluzii. Prietenul tău, domnul
Ţăruşanu, care tipăreşte ziarul Tricolorul împreună cu Vladimirescu şi
PRM-ul, nu mi-a plătit de şase luni, astfel că am de plată peste 500 de
milioane vechi, deci 50.000 de lei noi.
― Vrei să-i dau, un telefon? Am discutat cu el acum două zile, la
Mogoşoaia, şi m-a rugat să-i fac o emisiune de sport la... Cosmos TV,
unde se pare că este patron.
― Ce fel de emisiune? întrebă curios Tache.
― Emisiunea se numeşte ,,Cronica Microbiştilor” şi este
programată la o oră de maximă audienţă, la 19:30, lucru care mie, sincer,
îmi convine.
― Succes, dar fii atent cu banii, căci domnul senator este cam
zgârcit şi tare greu se desparte de bani...
― Am stabilit că nu vreau bani, aşa că... nu am ce să-i cer, dar nu
are voie să se bage în politica emisiunii mele, asta este condiţia pe care iam pus-o.
― Şi crezi că va respecta acest lucru?
― Sigur, aşa trebuie să facă, pentru că altfel, mă retrag. Stai să-i
dau un telefon, continuă Ioan şi scoase aparatul pe care tastă numărul
senatorului.
După câteva secunde, acesta răspunse.
― Alo, tată, ce faci măi, senatorule... pârât?
― La Senat, măi cap de cal, da‟ de ce mă deranjezi?...
― Te deranjez pentru că faci prostii de care mă lovesc eu. Am de
luat bani de la cineva, care a zis că nu-mi poate plăti pentru că are de luat
peste 50.000 de lei de la tine.
― Cum aşa, cine este personajul ăsta, măi băiete, că eu nu sunt
dator la nimeni, se auzi vocea contrariată a bărbatului de la celălalt capăt
al firului.
― Am fost la Tache Buzatu, vecinul nostru, care-mi datorează
20.000 de lei şi nu poate să-mi achite datoria, pentru că tu ai să-i dai
50.000 explică Ioan făcând cu ochiul lui Tache.
― Băi Calule, am dat ieri prin bancă 32.000 de lei, aşa că mai am
cam...21.000 de lei, pe care-i achit săptămâna viitoare.
― Da?... Foarte bine. Dar banii mei, când mi-i dai, măi...
senatorule?
79

― Ce bani mă am să-ţi dau eu ţie, dragul meu?! se miră Ţăruşanu.
― Banii pentru întreţinerea celor doi cai vreme de doi ani, cât i-ai
ţinut la mine...
― Măi, dar mare pişicher mai eşti! începu să râdă senatorul. Vrei
banii pe caii care de fapt erau ai tăi, nu?
― Nu, dragă! Caii erau pe numele tău, tu te-ai încărcat de glorie,
aşa că trebuie să plăteşti băiatule, răspunse sec şi destul de acid, Ioan .
― Mă, să ştii că am să iau pensia şi am să-ţi plătesc.
― Numai şmecherii faci, băi, tată. Nu vrei să-mi dai banii, te dau
în judecată şi când am să te prind, am să te şi bat, răspunse bărbatul în
glumă.
― Deci, îl baţi pe tac-tu, mă copil nerecunoscător?!
― Da, mă tată nepăsător, care m-ai părăsit după naştere şi m-ai
recunoscut când eram mare editor şi ţi-am tipărit o carte... pe gratis.
― Păi, aşa trebuie să se poarte un fiu cu tatăl său, nu? continuă
senatorul.
― Hai, că te las. Dar te aştept pe la mine, la Academia Ecvestră.
― Bine, mă, am să fac pe dracu-n patru şi am să vin să-mi dai... un
whisky.
― Te aştept cu drag, măi senator amărât ce eşti, răspunse Ioan.
― Te salut şi pupă-ţi soţia şi familia, încheie Ţăruşanu.
― Mulţumesc la fel. Te aştept, răspunse Ioan, apoi închise
telefonul.
După ce a pus astfel capăt discuţiei cu Ţăruşanu, a controlat tastele, apoi
a introdus aparatul în tocul special de piele ce-l purta la cureaua de la
brâu, pe tot timpul zilei.
― Am rămas surprins de dialogul tău cu Ţăruşanu, chiar eşti fiul
lui ?
― Nu! Este o glumă, pe care a lansat-o el, la o petrecere.
― Dar cum aşa?
― El a fost coleg de clasă cu mama, care mi-a povestit că nu era un elev
prea deştept, dar tatăl său, un doctor celebru în Mogoşoaia, a fost cel
care l-a susţinut. Tot mama mi-a spus că Ţăruşanu cânta la clarinet, fiind
un tip meloman, de altfel.
― Cum, a fost şi muzician? întrebă Tache mirat.
― Nu, a fost muzicant, adică cânta după ureche, mama spunea că a
încercat şi cu lăutarii să cânte, pe la nunţi. Pur şi simplu îi plăcea muzica
şi îi plăcea să cânte ....
― Da? N-am ştiut şi n-aş fi crezut ... se miră Buzatu, contrariat.
― Pe vremea aceea, în zonă era un violonist foarte bun, unul Ion
Chioaşcă. Lăutarul a încercat să-l includă în taraful său pe tânărul
dezlânat şi slab ca un cocostârc, dar nu a reuşit, pentru că tatăl lui
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Ţăruşanu, domnul doctor, nu a acceptat ca fiul său să cânte pe la nunţi şi
botezuri.
― Interesant ce aflu, conchise Tache, care avea acum o mină mai
veselă, după ce aflase că trebuiau să-i intre 32.000 de lei în cont.
― Vezi prietene, cum vin eu, cum se rezolvă problemele. Cred că
ar trebui să fii mai atent cu procesul de producţie al cărţii mele.
― Asta am să fac. Am promis că voi tipări cartea pe hârtia mea, cu
titlu gratuit, urmând să plăteşti tu coperta, dar... acum am să plătesc şi
coperta, după serviciul pe care mi l-ai făcut, întrucât eu nu-mi permit să
mă cert cu Vladimirescu şi Ţăruşanu.
― Nu-i nimic, când mai sunt probleme la decontare, mă suni!
― Să ştii că am să mai apelez, deoarece constat că ai ceva influenţă
asupra multor personaje puternice din România.
― Am, pentru că oamenii mă respectă. Eu i-am ajutat, fără să cer
ceva la schimb, în vremuri când nimeni nu-i băga în seamă. Aşa că este
normal să mă respecte. Şi poate nu numai pentru asta...
― Dă-mi, te rog, materialul de la carte, să-l dau în lucru, rosti
Tache, în timp ce ridică telefonul şi vorbi în secţie cerând să vină Ninel,
omul său de legătură.
― Poftim maestre, spuse Ioan, înmânând cartea destul de
voluminoasă.
― Mulţumesc, domnule inginer!
Uşa biroului se deschise rapid, iar în pragul ei apăru Ninel, un om
la 45 de ani, şef tipograf la firma Cromoman. Acesta îşi roti scurt privirea
prin birou, apoi se adresă şefului său:
― Da, şefu? Spuneţi, vă rog. Aaa!... Să trăiţi domnule
Brâncoveanu, ce mai faceţi, aţi venit pe la noi? continuă bărbatul,
adresându-se lui Ioan.
― Da Ninele, am venit să-mi iau cartea, gata tipărită, răspunse
zâmbind Ioan .
― Păi, nu am primit încă BT-ul, şefu.
― Uite-l aici Ninele, zise Tache. Te rog să-l duci la corectură, apoi
paginaţi şi dacă puteţi, după-masă băgaţi la tipar un tiraj de 3.000 de
exemplare.
― Nu poţi să-l faci în tiraj de 30.000, dacă tot e gratis?
― Domnul Ioan, răspunse Buzatu, o vorbă din popor spune că
„nemulţumitului i se ia darul”, nu-i aşa?
― Da, însă acest proverb nu se aplică la prieteni, răspunse Ioan.
― Ninele, te rog să mergi în secţie, lasă materialele şi vezi ce avem
azi în lucru, să vedem când îl tipărim şi pe domnul Ioan.
― Acum merg şefu şi mă întorc în câteva minute, zise Ninel ieşind
rapid, cu materialul sub braţ, din biroul şefului său.
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― Domnule Brâncoveanu, te rog să mai rămâi puţin, să vedem
când tipărim lucrarea, să stai liniştit, îi spuse pe un ton amical vecinul
Buzatu.
― OK, mulţumesc prietene, am să aştept.
― Ce mai faci domnule la Mogoşoaia? Am văzut că tot
construieşti…
― Vreau să termin 20-25 de camere, pentru a da drumul la hotel,
pentru că din păcate, la restaurant nu fac decât evenimente.
― Am văzut, răspunse puţin trist Buzatu. Sau mai bine-zis am
auzit.
― Cum aşa, se aude zgomotul? Nu cred, pentru că am termopane.
― Ai termopane, dar pe la zece începe noaptea, când probabil se
încălzesc spiritele, se deschid geamurile şi întreaga zonă este inundată de
gălăgia lăutarilor.
― Şi nu-i plăcut, dragul meu? întrebă proprietarul locaţiei.
― Da, este foarte plăcut când muzica-i bună, dar când sunt numai
manele, cum a fost acum vreo trei săptămâni, îţi vine să-ţi iei câmpii frate,
nu alta.
― Am să veghez, să fie mai atent şeful de restaurant cu... decibelii.
― Poţi să-i spui ce vrei tu, că tot nu face nimic săracu‟. El este
sclavul clienţilor săi, nu poate face nimic.
― Vom lua măsuri, maestre, promit.
― Lasă domnule, nu trebuie să iei nici o măsură! zise Tache. Am o
rugăminte însă, să vii mâine să vezi şpaltul final înainte de tiraj, pentru că
nu vreau să fie ceva greşit.
― Când crezi deci că poate intra la tipar?
― Am să-ţi dau un telefon să te anunţ la ce oră intră la tipar, pentru
a veni să vezi materialul final.
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MĂDĂLINA MARDAN

Aspersiune (ploaia mea artificială)
M-au purtat ucigașele intenții
prin fluviile sufletului
sau poate mai degrabă
dorințele au alergat
prin tot felul de
farfurii zburătoare.
Semnul de pretutindeni
al meditației se cuibărește accidental
și se agață de fibrele
înalte ale verii.
În depărtare
lumini astrale
rătăcesc trile
prin cuvintele
nerostite de petale
roșiatice ale
macilor de dor
a mângâierii
neplouate prin căldură.
Cănd mă privește
focul din cuptor
simt o amenințare
haotică ce cade
mâhnită neînțeleasă
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fără a căuta răspunsurile
pline de viață
prin tot felul de stele
ce cad pe-ale vieții drum
Portativ
Respir orice fir
de iarbă adolescentin
pe ale florilor alei
citesc atât de mult
și încep să uit
cum viața mă lovește
peste ale mele mâini
Mă plimb într-un
căruț de copil
să-mi agăț plase cu gânduri
pe crengile goale
deloc grele
dar îngerul vieții
mă pierde din ochi.
timpul... mă obligă
să plec, împușc norocul
cu apa din pistol
simt că timpul v-a tăcea
în clipa când umbrele
se vor crede trup
chiar și atunci când
vor striga: Sunt cu tine frate,
din greșeală!
Pată de culoare
Mângâieri de clopote
se aud din îndepărtare
și infinitul plutește
prin căldura pământului
unde zămislesc semințele
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din omul plin de iubire.
În dimineața zilei de luni
izvoare curate, reci
m-au invitat la plimbarea
prin eternitatea culorilor.
Cu tălpi crăpate
cu brațe obosite
și gândul
îmbibat în simfonia
maeștrilor din codri
ce parcă se hrănesc
cu stelele lui Dumnezeu.
Iau în palme
țărâna etenității mele
mă condamn să
visez într-un anotimp
fără trecere
într-o Românie
a strămoșiilor mei.
Admir bogăția
curcubeului divin
ce șade prin
lanurile de zâmbet
ale cerului.
Se aud sonatele lui Beethoven
printre fierbintele spicuri
prin sângele aprins
ale macilor scăldați
în valurile României.
Voalul spicelor de grâu
dansează hore în neștire
cu Bacovia iar marea
holdelor parfumate
respiră adâncuri profane
prin zâmbete de cer
acolo unde șed
luceferi ai
cuvintelor potrivite.
Pași cărunți
de îngeri răsună
în zilele de sărbătoare
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prin lacrimi de rouă
ce încă mai dorm
pe pianul munților
Făgărași. Clipe înaintează
fără somn prin
urme ale salvărilor
comuniste.
Timpul ne mai obligă uneori
să ne colorăm viața
cu amoruri și
scrisori pierdute.
Chiar dacă rămân doar eu
și poate petalele ce
îmi împodobesc ale
mele inimi îmi
mai țin de urât
doar câteva sunete ale lui Chopin
ce cad zâmbind
pe ale mele picioare
pe foaia de hârtie
ce nu demult umbra
cerului împodobeau cometele lunii
împrăștiate în palma mâinilor
fragede și bine modelate.
Zămislesc cărări
prin cerul dragii mele
Românii unde aud
bătăi surde de inimi
ce bat în libertate
se aude bum bum
și se aprind scântei
e sunetul ce zace
în turnul ciocârliei.
Tablouri agățate
pe crengile stejarilor miros
a esențe vechi de vară
prin bolta cu gustul iubirii
dar zbor poeți și vioare
prin genurile liricii Românești.
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GEORGE TERZI

SFÂRŞITUL UNUI POET DUBIOS
De când am murit e pace în România
Cred că eram un tip dubios
Serviciile secrete se interesau de mine în fiecare seară
Dădeau rapoarte, se primeau rapoarte
Numai eu ştiam conjugarea verbului a simţi
Numai eu înţelegeam răsăritul şi apusul
Dar mi-a intrat un cui în talpă
Cuiul fundamental prezis de Einstein
Am dat apoi în starea de triunghi şi am murit,
Lăsând pe toţi cu gura căscată
S-a vorbit la moartea mea, ca şi la alţii
Uite domnule a murit, vai, era o valoare
Şi m-au dus la cimitir
Printre mii de oameni de neînlocuit
POEM DE ZIUA MEA
Profundul violoncel al nopţii
Azvârle întunecata sa jubilare departe, peste zare.
Imaginea de ceaţă a lucrurilor îşi dizolvă formele
În fluviul de lumină albastră
Muzeul de artă tresare sub paşii poetului
Picturile curg înapoi în pensule
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Imaginile fug pe câmpuri răzleţe
Împiedicându-se de fluturi călători
Personajele principale ţin discursuri despre
Vreme
Şi despre căderea în păcatul picturii,
Autorii fug speriaţi de moartea criticii.
Dar nu, nu acesta e poemul căderii mele,
Am ceva pentru voi, prieteni din toată lumea,
O sărbătoare de iunie sub care mă nasc
Aseară m-am întâlnit cu mine și arătam obosit
Dacă am noroc voi muri de o boală celebră
Si se va vorbi de ea la televizor
LINIA IMAGINARĂ
Când am tras acea linie imaginară
Toţi câinii din oraș au început să latre
Toate bunicile au încremenit cu nepoţii de mână
La birtul din colţ zeii au ieșit plictisiţi la o bere
Puteam să le stric infernul cu linia mea imaginară
Sau să-i fac să se iubească nebun
Dar ceea ce trebuie să se întâmple se întâmplă
Așa că dimineaţa asta e o dimineaţă tristă
Banală, plictisită, nici măcar nu merge la școală
E vacanţă și totul e asemenea vacanţei
Singura preocupare sunt fenomenele normale
Cum ar fi privitul în ochii minţii
Şi mersul pe catalige
Pentru a analiza lumea de sus
Când am tras acea linie imaginară nici nu am știut
Că doamnele visează la iubirea veșnică,
Când ești copil te uiţi după fetiţe
Când ești bătrân te uiţi după doamne-doamne,
Pentru o doamnă am oprit odată apele și munţii
Am oprit poeţii și criticii literari
Am oprit câinii să latre
Ea m-a lăsat să-i pup mâna
Care brusc s-a ofilit și doamna a murit curând
Toate femeile sărutate de mine se ofilesc
Apoi se întristează și mor devreme
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IERI
Azi dimineață am desenat pe cer
Triunghiuri, pătrate şi cercuri
Soarele străluceşte complice
Eu ştiu că ştiu ce nu ştiu
Nimeni nu întreabă nimic
Sunt pierdut în consoane diverse
Iar în calendar este miercuri
Am un gând colorat, ca o tavă
Luminând diferit în reflexe ciudate
Triunghiuri, pătrate şi cercuri
Fac tumbe raţionând ecuaţii
Ca fluturii-n flăcări de becuri
Şi moartea priveşte din spate
Fugiţi de mine, prieteni
Fugiţi acum, când se poate
Eu ştiu că ştiu ce nu ştiu
Dar nimeni nu-ntreabă pe nimeni
Şi nimeni nu caută să vadă
Cum moartea priveşte din spate
CATEDRALA
Pe câmpul timpanului se va construi o catedrală
Picturile vor curge maestuos pe pereţi
Judecata de apoi va trece prin sala unde
Credincioșii se vor așeza cuminţi să primească smoală
Dacă e din mâna Domnului cu plăcere
Totul va fi dominat de legea cadrului
Şi a perspectivei hieratice
În centru Hristos va domina axial
Peste gândurile noastre nespuse, firești
Culegând nebunia spirituală
Nebunia veșnică, nu cea trecătoare
Subtila cunoaștere a dogmelor va fi centrul
De unde izvorăște prostia ca un fluviu de foc
Din când în când va veni un înger cu apă,
Cu bere și mici cu muștar
Vom mânca graţios micii și pâinea
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Orice vine din mâna domnului e spirit și taină
Chiar și plictiseala, chiar și sexul neprotejat
Pe câmpul timpanului catedrala râde subţire
Clopotele sunt doar pentru iniţiaţi.
Hei, tu, cel care nu știi cu ce se mănâncă astea
Fii fericit, gândul tău colorat
A ajuns până la Domnul
Şi încă mult mai departe...
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MARIAN NENCESCU

LUCIAN BLAGA, VICTIMĂ A EPURĂRILOR
STALINISTE

La 29 decembrie 1948 printr-o „decizie
ministerială” (nr. 323563, din 27 decembrie 1948), publicată în
Monitorul Oficial (partea I, nr. 303) Lucian Blaga era „eliberat” din
funcția de profesor la Universitatea „Victor Babeș”, din Cluj, pe care
o deținea din 1939, fiind numit pe un post similar la Institutul de
Istorie a Filosofiei, al Academiei R.P.R., Filiala Cluj, în realitate,
fiind încadrat pe funcția de cercetător științific, iar nu pe aceea de
„profesor la institut” cum suna înștiințarea comunicată de
conducerea Institutului de Istorie și Filosofie (director C. Daicoviciu),
la data de 28 aprilie 1948. Semnificația acestei numiri intempestive,
în fapt o „o epurare ideologică”, este identificată de unul dintre
biografii poetului, Ion Bâlu, în Directivele N.K.V.D. pentru țările din
orbita sovietică (Viața lui Lucian Blaga, vol. IV, Ed. Libra, București,
1999, p. 60) ce recomanda ca: „În toate școlile elementare, dar mai
ales din licee și facultăți să fie eliminați profesorii de valoare, iar pe
locurile lor să fie numiți oameni cu un nivel de pregătire slab sau
mediocru”.
Și cum Blaga era perceput de noile autorități drept un adept al
„filosofiei mistice, idealiste și anti-naționaliste”, iar poezia sa
„decadentă, opusă orientării promovate de P.R.M.”, epurarea sa a fost
văzută ca „un mod combativ de acțiune, o formă de demascare a unui
dușman de clasă”, executată, e drept sub formula „blândă” a
transferului. Cum nu avea de ales, Blaga acceptă noul post, fiind
„orientat” de către conducere să studieze „gândirea românească în
Transilvania secolului al XVIII-lea”, fiind adesea „ajutat” și
„îndrumat”, prin „opinii și recomandări” pentru a clarifica „diversele
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aspecte” ce ar fi putut impieta ideologic concluziile blagiene.
„Epopeea” celor 2 ani și jumătate (ianuarie 1949 – iunie 1951) când
Lucian Blaga în calitate de „profesor” a elaborat studiul Gândirea
românească în Transilvania (text apărut în 1966, la Editura Științifică,
sub îngrijirea lui G. Ivașcu) este reconstituită amănunțit, pe baza
documentelor aflate în arhiva actualului Institut de Istorie și
Arheologie, „George Barițiu” din Cluj-Napoca, ca și a Fondului
Lucian Blaga de la B.C.U., Cluj, de profesorul Eugen S. Cucerzan, de
la U.B.B. Cluj, în lucrarea În trecerea timpului. Documentar Lucian
Blaga 1949-1951 (Ed. Ecou Transilvan, 2013).
În esență, Eugen Cucerzan publică un număr de 40 de
„referate și rapoarte de activitate”, semnate, când „profesor Lucian
Blaga”, când simplu „L. Blaga”, ce redau succesiv, într-o cadență
aprape bilunară, activitatea de „profesor la Institut” a lui Lucian
Blaga și care reflectă, la o lectură subtextuală, o teamă cvasiparalizantă a filosofului Spațiului mioritic de a nu greși cu ceva în
fața noilor autorități, reprezentate în principal prin Pavel Apostol, la
data respectivă șeful/directorul Secției de filosofie a Institutului de
Istorie și Filosofie clujean, condus de la centru de profesorul C.
Daicoviciu. Pentru a evita, probabil, contactul direct cu Pavel Apostol,
perceput mai degrabă ca un „adversar”, Lucian Blaga preferă să
comunice direct cu conducerea bucureșteană a Institutului, pe care o
ține la curent „periodic”, cu „mersul muncii sale”. Semnificativ este
și faptul că atunci când, în cadrul „sectorului filosofic” se constituie
două colective menite să „prelucreze”, sub formă de referate,
comunicări și studii datele referitoare la „istoria filosofiei și istoriei
sociale din Ardeal”, Lucian Blaga preferă să lucreze în „grupa a 2-a”,
alături de D. Popovici, P. Hossu, I. Bunea și Gh. Muntean, iar nu
direct cu „biroul” condus de Pavel Apostol (alcătuit din D.D. Roșca,
T. Mocanu și Andrei Roth). De altfel, antipatia este reciprocă de
vreme ce, la rândul său, Pavel Apostol informează „centrul” că
Lucian Blaga, „în ciuda indicațiilor”, a întocmit o monografie despre
Petru Maior „cu totul greșită”: „Lucian Blaga se încăpățânează să-l
prezinte pe Maior ca pe un telolog oficial”. În consecință, „lucrarea
d-lui Blaga este îmbibată până la saturație cu convingeri și vederi
idealiste, reacționare având și multe elemente rasiste”, susține Pavel
Apostol (Raport de activitate din 31 martie 1951, reprodus în Adenda,
op. cit., p. 115 și urm., Fond B.C.U., Cluj-Napoca, nr. 4773).
Referatul menționat este într-un fel apogeul carierei de
cercetător științific a lui Lucian Blaga, întrucât, pe baza referințelor
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lui Pavel Apostol, se propune pensionarea sa, pe motiv că „materialul
prof. Blaga nu ne este de folos pentru întocmirea unei monografii
publicabile” (ibidem, p. 122). De altfel, propunerea lui P. Apostol
este întărită într-o Notă către „tov. Constantin Daicoviciu”,
nesemnată (nedatată, inedită), în care, probabil, același (acum) „prof.
dr. Pavel Apostol”, a întocmit și Raportul din partea Secției de
filosofie, adaugă următoarea precizare: „Cred că „chestiunea Blaga”
s-a copt pentru o soluție definitivă. Ocupă o funcție care nu aduce și
nu poate aduce în viitorul apropiat nici un folos Institutului”. În
consecință se propune chiar și un înlocuitor pentru acest post, care va
fi ales dintre două doamne: Elisabeta Axmann sau Aurora Moga,
ambele cu „reale calități pentru munca de specialitate”.
Urmarea acestei „aventuri” administrative este aceea că, de la
1 iulie 1951, Lucian Blaga este numit „bilbiotecar-șef” la Biblioteca
Academniei din Cluj, „un nou pas pe calea izolării și marginalizării
sale sociale” (I. Bâlu, op.cit., p. 105). Cât privește soarta studiului,
din care poetul și gânditorul din Lancrăm a elaborat aproximativ 200
de pagini, avem date indirecte de la cercetătorul Ion Lungu care în
volumul său de memorialistică Pe urmele misterioase ale memoriei
(Ed. Viitorul Românesc, București, 1995, p. 65-68) relatează că, la
cererea lui P. Apostol, s-a constituit în 1951 un colectiv de tineri
cercetători (din care făcea parte și succesoarea lui Blaga, d-na
Elisabeth Axmann (sic!), al cărui obiectiv era acela de a revizui
„critic” materialul elaborat de Lucian Blaga. Atât de temeinic s-a
făcut revizuirea și completarea încât opera blagiană, considerată de
Blaga drept lucrare „personală” s-a transformat într-un text
proletcultist oarecare! Concret, textul publicat în 1966, alcătuit din
211 p. dactilografiate (215 tipărite), despre care Lucian Blaga scria,
în 1951, că l-a scris „cu mâna” și că „va mai da”, a fost înlocuit, de
cercetătorii îndrumați de Pavel Apostol cu un „text B” (identificat și
reprodus, în paralel, de Eugen S. Cucerzan (op.cit., p. 15) și despre
care profesorul D.D. Roșca, în calitate de șef de sector la Secția de
filosofie-psihologie, a institutului clujean nu mai putea afirma, în
1964, când Editura Științifică îi cerea dreptul de publicare, cităm:
„câte pagini a predat concret Lucian Blaga; în arhiva secției noastre
se află 46 p. (în realitate, sunt 51 de pagini, aflate azi în Fondul
Lucian Blaga al B.C.U. Cluj-Napoca – confirmă Eugen Cucerzan –
ibidem, p. 18).
Cât i-au folosit lui Lucian Blaga, pentru elaborarea lucrării
despre Gândirea românească în Transilvania, studierea operelor
„academicianului” Mihai Roller și ale „profesorului-universitar”
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Răutu (Leonte – n.a.), în baza cărora și-a revizuit „problema
terminologiei filosofice a lui Samuil Micu și a filosofiei românești în
general” (Referat de activitate din 1-30 aprilie, 1951, op.cit., p. 5253), sau participarea la „conferințele de marxism” ori la „lecțiile de
limba rusă” (ibidem, p. 54) nu putem ști cu siguranță. La mai nimic,
ar fi răspunsul, judecând după rezultatul final al demersurilor sale.
Pilduitoare rămâne însă strădania poetului de a-și onora munca
științifică de o viață. Restul, vorba lui Blaga, aproape că „nu mai
contează” (I. Bâlu, op.cit., p. 105).
Semnificativ rămâne faptul că, după război, Blaga era
perceput de facto de noile autorități drept un „filosof agnostic”, și,
mai grav, chiar „pretins filosof legionar”, fapt consemnat inclusiv de
Lucrețiu Pătrășcanu în cărțile sale, și inoculat adânc în conștiința
cursanților de la Școala de partid „Ștefan Gheorghiu”. Zadarnic s-a
înscris profesorul Lucian Blaga în A.R.L.U.S. încă din 1945,
participând chiar și la o sesiune științifică organizată de acest
organism menit să întărească cooperarea culturală româno-rusă,
soarta lui didactică fusese pecetluită încă din 16 august 1948, când, în
urma apariției Legii reorganizării învățământului superior, Catedra de
filosofia culturii (deținută de Lucian Blaga) s-a transformat în
Catedra de teorie și istoria civilizației, titular fiind numit fostul său
asistent (suplinitor) Pavel Apostol. Ulterior, respectiv în noiembrie,
același an, Ministerul Învățământului cere Regionalei P.M.R. Cluj să
propună/numească persoane care să predea disciplinele de marxismleninism, respectiv materialismul-dialectic și istoric. În aceste
condiții, Facultatea de Filosofie a U.B.B. din Cluj este practic
divizată, după model sovietic, profilul de Istorie, Geografie, Filosofie,
Pedagogie păstrându-se distinct, funcția de pro-rector fiind
încredințată, prin delegație, profesorului D.D. Roșca, iar separat
funcționând și o catedră de materialism dialectic și istoric condusă
de... profesorul Pavel Apostol.
În aceste condiții se pune întrebarea dacă înlăturarea lui Blaga
de la catedră a fost o urmare a uneltirilor asistentului său, Pavel
Apostol, care dorea să-i ia locul, sau soarta lui Blaga era stabilită deja,
în cabinete mult mai înalte. Mărturiile unor contemporani îl prezintă
pe Pavel Apostol/Paul Erdossy (n. 16 noiembrie 1918, Arad – d. 8
noiembrie 1983, Paris) drept un filosof cu lecturi vaste, dar cu
convingeri întemeiate pe doctrina materialist-dialectică a timpului. În
mod explicit, Achim Mihu îl consideră pe Pavel Apostol vinovat
direct de excluderea lui Blaga de la Universitate (și, indirect, pe
Constantin Daicoviciu). În acest sens, documentele publicate de
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Eugen S. Cucerzan, par să îi dea dreptate. Lucrurile trebuie privite
însă mult mai complex. Oricât de combativ ar fi fost Pavel Apostol în
articolele sale, publicate în 1948, în Lupta Ardealului, la adresa
profesorului Blaga, acuzat de „filo-academism” și considerat „otravă
reacționară în mințile tineretului studios”, nu ar fi reușit în demersul
său dacă nu ar fi existat cadrul legal al reorganizării vieții universitare.
Cu alte cuvinte, Lucian Blaga, personalitate marcantă a gândirii
metafizice românești, nu ar mai fi putut continua în noile condiții
socio-politice să-i educe pe studenții ce trebuiau, potrivit legii, să-și
însușească modelul de gândire materialist-dialectic.
Interesant este de urmărit și evoluția ulterioară a lui Pavel
Apostol, nume considerat astăzi mai degrabă odios în istoriografia de
specialitate, în ciuda succesului social de care s-a bucurat până în
anii ′70, când a părăsit țara. Considerat când „sicofant” (Vladimir
Tismăneanu), când „odios delator” (I. D. Sârbu), Pavel Apostol a fost,
după mărturiile lui Nicolae Balotă „donjonul central ideologic al noii
Universități din Cluj”. Ulterior, după o scurtă detenție, evident tot din
motive politice, „care l-a ajutat să-și clarifice principiile”, Pavel
Apostol se întoarce în viața publică, continuând „să destabilizeze
instituțiile”, susține Vl. Tismăneanu într-o mărturie fluviu, publicată
pe site-ul Institutului de investigare a crimelor comunismului și
Memoria exilului românesc. Portretul cel mai acid i-l creionează însă
I.D. Sârbu, victimă directă – nu singurul – a mașinațiunilor lui Pavel
Apostol: „Cunosc doctori în filosfie care nu au citit nimic în afara
unor broșuri de circumstanță... și avem membri ai Uniunii Scriitorilor,
care, deși de douzeci de ani au avut condiții de aur să studieze, nu
știu gramatica elementară și îl confundă, să zicem, pe Pavel Apostol
cu Apostolul Pavel”.
Cum nici azi lucrurile nu par să meargă mai bine, nici în
lumea universitară, nici în cea literară, „cazul” Blaga rămâne de
actualitate, fiind și un avertisment pentru ce înseamnă, în viața
publică, „un Caliban dezlănțuit”.
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CIPRIAN IULIAN ŞOPTICĂ

HERMENEUTICA ALTERITĂŢII.
STEREOTIPURI NEGATIVE ŞI POZITIVE
Cercetarea ştiinţifică a alterităţii (a străinului) a provocat atât
fascinaţie, cât şi atracţie, frică, cât şi repulsie, iar la limită groază.
Figura alterităţii stă deci sub semnul „coincidenţei oppositorum”.
Experienţa alterităţii a fost trăită de către navigator, negustor,
războinic şi explorator, misionar şi colonizator, turist, dar şi de omul
de ştiinţă. Astfel au rezultat mai multe ipostaze ale alterităţii cum ar fi:
- Omul arhaic, aşa-zis primitiv, exotic. Exotismul reprezentând
evidenţa simultană a unei asemănări relative şi a unei diferenţe
radicale (Marc Auge) în reprezentarea străinului exotic şi primitiv,
europocentrismul s-a bazat pe diferenţa radicală în favoarea
europenilor. Astăzi, din fericire, o asemenea reprezentare este deşuetă.
- Moartea exotismului: accentul este pus pe propriile culturi şi a
propriului sine.
- Alteritatea prezentă în actul de traducere al culturilor. O
cultură particulară înţeleasă ca alteritate este transpusă în limbajul
general al culturii moderne. Prin intermediul minoritarului, spre
exemplu, ne putem cunoaşte mai bine pe noi înşine.
- Alteritatea internă, care la rându-i comportă două dimensiuni:
altul ascuns din noi înşine şi prezent în conştiinţa
contemporană,
minoritarul dintr-o comunitate (de ex: artizanul, meşterul
popular, rapsodul, arabul), iar în cele din urmă:
Alteritatea cosmică cercetată de noul spiritul antropologic a
lui Gilberd Durand.
Toate aceste ipostaze ale alterităţii se găsesc în întreaga istorie,
în culturile europene şi neeuropene, căci, în esenţă, modalităţile de
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raportare la alteritate, şi implicit de înţelegere a ei, se constituie pe
baza sesizării diferenţelor vizavi de o identitate anume. Însă, de cele
mai multe ori aceste diferenţe sunt reprezentate sub semnul
negativităţii. Apar, deci, stereotipurile negative. Hermeneutica,
metafizica, antropologia socială şi culturală le-a analizat începând cu
cele foarte vechi, până la cele actuale. Astfel:
Pentru vechii greci (din scrierile lui Herodot, Strabon), aflăm
cum cei diferiţi erau stigmatizaţi sub termenul de barbari. Slavii
numeau pe neamurile germanice cu termenul peiorativ de nemec. În
general, figurile negative ale lui alter homo erau întruchipate de străin
şi plebeu, serv şi om vulgar, condamnat şi periculos. Nomadul care
resimte oroare faţă de omul civilizat, faţă de tot ceea ce înseamnă
casă, templu, cetate, oraş, instituţie, edificiu, era la rândul lui
stigmatizat. Europeanul civilizator, întruchipare în mentalul colectiv a
eroului exemplar, stigmatizase pe indianul nord/sud american drept
„păgân”, „sălbatic”, „necivilizat”, „crud”, „tiranic”. Francezul
obişnuit al anului 1572 (facem aici referire la evenimentul istoric
denumit „Noaptea Sf. Bartolomeu”) negativizase până la diabolizare
chipul semenului său hughenot. De asemenea, mulţi dintre europenii
şi americanii zilelor noaste îi taxează pe musulmani drept „oameni
din corturi”, „duşmani ai creştinătăţii”. Dar şi invers, nu puţini
musulmani văd în oamenii din zgârie nori, pe partizanii Diavolului pe
Pământ, iar America este interpretată drept creaţie malefică pe
pământul lui Allah. Ţăranul macedonean este reprezentat de unii
autori britanici moderni drept oameni ca fiind posesori al unui
intelect „imatur”, „neinstruit”. Sunt astfel reactivate clişeele şi
obsesiile etnocentriste ale autorilor vest-europeni, marcaţi profund de
păcatele iluminismului şi pozitivismului. Stigmatizarea levantinului:
tipul antropologic al levantinului fiind unul cu „frunţi înguste, priviri
îndobitocite, urechi protuberante, buze groase”. Principalul lor păcat
fiind lipsa de tradiţii, ei nefiind nici europeni, nici orientali, ci nişte
figuri compozite de o calitate discutabilă.
Toate aceste stereotipuri se reproduc în timp de la o generaţie la
alta, sfârşind a fi, din nefericire locuri comune în mentalul social
occidental. Prejudecăţile etnocentriste sunt apoi reluate, amplificate,
uneori şi cu participarea subiecţilor est-europeni. În orice caz, ele
domină cantitativ toate stereotipurile pozitive. Remarca lui Condillac:
„noi, oamenii, nu ieşim niciodată din noi înşine. Într-un asemenea
univers simbolic existenţa noastră devine cumva autistă. Celălalt,
semenul profund diferit mie, continuă să-mi fie la fel de străin. Fie
îmi conserv indiferenţa faţă de el, fie îl ţin la distanţă refuzându-l”.
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Unui asemenea om, nu-i rămâne astăzi decât exilul sau extincţia
ultimă, definitivă.
O asemenea marcă a interpretării alterităţii a stăpânit permanent
mentalul social de tip fanariot, dar şi pe cel al totalitarismului roşu,
scrie Ştefan Afloroaiei, în Despre refuzul interpretării. Interesant este
faptul că acelaşi autor observă cum acele interpretări ale excluziunii
oricărui tip de discurs s-au consumat sub masca unor ideologeme de
genul: „egalitate şi progres”, „libertate şi echitate socială”,
„schimbare radicală”.
Chipurile pozitive ale celuilalt sunt însă şi ele prezente încă din
fazele de început ale întâlnirii europeanului cu populaţiile străine,
exotice. Iată câteva exemple: Cristofor Columb şi-i reprezenta pe
indienii nord-americani ca locuitori ai unui paradis terestru. Amerigo
Vespuci, în Mundus Novus, idealizează stilul de viaţă al indigenilor
americani. În ambele cazuri avem de-a face cu o transpunere în timp
şi istorie a paradisului ancestral. Reuşita acestei operaţii fiind
amplificată şi de exotismul ţinuturilor mitologizate; procesul de
construcţie socială se continuă dezvoltării unor scenarii utopice.
(Utopia lui Thomas Morus, Cetatea soarelui, a lui Thomaso
Campanella).
Stereotipul pozitiv al bunului sălbatic a făcut la rându-i carieră
în Europa secolelor XVI-XVIII. El s-ar explica, la o primă analiză,
prin „luciditatea” analizei călătorului european sau a antropologului
de mai târziu, dublată de nobleţea şi generozitatea europeanului:
sălbaticul este numit „bun”. Însă, mai curând ar fi vorba de nostalgia
europenilor faţă de un anume ţinut beatific, paradisiac, compensatoriu
faţă de marasmul vieţii cotidiene, ţinut pe care europenilor l-ar fi
identificat cu pământurile descoperirilor geografice din secolele XVXVII.
Astăzi, metafizica şi hermeneutica sunt dominate de o cu totul
altă reprezentare: cea negativă a alterităţii, Ştefan Afloroaiei observă
faptul că semnificaţia negativă a lui alter este ilustrată şi de
traducerile termenului din limba latină: “doar unul din doi”, „doar
celălalt”, „adversarul”, „opusul”. Deseori, întâlnirea alterităţii avea
loc în ipostaza relaţiei dintre nomad şi sedentar (ca în Istorii despre
călăreţi, a lui Borges), sau în cea devenită clasică a binomului
european-indian (Descoperirea Americii, de Tzvetan Teodorov).
Celebra noapte a Sf. Bartolomeu, ca şi îndurerata zi de 11 septembrie
2001 au devenit însemne clare ale demonizării celuilalt şi ale unei
ratări a dialogului şi acceptării tolerante a celuilalt.
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CEZAR VASILESCU

ESEU CU... NAE IONESCU

Din ramura prolifică a Ioneştilor nu putea lipsi
un filosof, consacrat printr-un nume de alint, Nae. La oricare dintre
filosofii noştri un asemenea artificiu ar suna straniu, dar lui Nae
Ionescu îi dă o rezonanţă de corifeu. Prezentarea ca un personaj
malefic i-a sporit faima, exagerându-i-se personalitatea. Dincolo de al încadra în Ioneştii sau brăilenii celebri (născut la 16.06.1890), neam grăbit a-l considera un aventurier extremist de dreapta, ignorândui ştiinţa de carte, titlurile dobândite, inteligenţa briliantă.
Oare e la îndemâna oricui să fii filosof, logician, profesor,
jurnalist, iar în 1930, chiar deputat în parlamentul ţării? Oratoria sa
captivantă i-a adus un succes în epocă la discipoli, dar şi la femei
(aproape uitându-se că era căsătorit din 1915 cu Elena Margareta
Fotino, care i-a dăruit doi băieţi, în vreme de război: 1917, Radu şi
1918, Răzvan). Retorica lui Nae Ionescu, asistentul lui Constantin
Rădulescu-Motru, umplând până la refuz amfiteatrele Facultăţii de
litere şi filosofie, e comparabilă doar cu voga lui Iorga şi Călinescu.
O bursă post-universitară la Götingen poate fi considerată neşansa
carierei, deoarece apropierea de filosofia germană l-a orientat înspre
nisipurile mişcătoare ale puterii, care consemna cu una dintre cele
mai dezastruoase ideologii ale Europei.
Şi dacă pasiunea cu care a militat pentru readucerea lui Carol
al II-lea în fruntea ţării i-a fost, temporar, favorabilă (fiind numit
directorul Siguranţei), cearta cu acesta (din cauza unui sfat de
„specialitate” în legătură cu Lupeasca), l-a aruncat în tabăra adversă,
în acel periculos deceniu 1930-1940. Din apropierea de rege, a rămas
doar vestita-i laudă: „Siguranţă!... Ca şi cum ar exista ceva sigur în
viaţa asta!”. Profesorul Nae Ionescu a refuzat tipărirea cursurilor
deoarece conţineau nişte „împrumuturi nemărturisite” după Evelyn
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Underhull, care tipărite ar fi fost lesne descoperite, umbrind oarecum
aura Profesorului. Mircea Vulcănescu, unul din discipoli, afirma:
„Nae Ionescu a făcut şcoală. A făcut-o chiar înainte de a-şi fi închegat
gândirea în sistem”. Printre admiratori, dacă nu chiar „năişti”, figurau
Ţuţea, Eliade, Cioran, Mihail Sebastian.
Dar imensul nenoroc al lui Nae Ionescu („eternul iluzionist”,
după Argetoianu) a fost beţia puterii. Filosoful şoca de la catedră ca
un hipnotizator, ca un megastar pentru emulii care vor ajunge
celebrităţii mondiale după război, iar în afara ei, ca un invidiat şofer
de Mercedes şi proprietar de vilă la Băneasa („dărmată” din
Moldova). Primele pagini de gazetă alocau spaţii uriaşe aventurilor
sale galante cu divele vremii: Ileana Baston, Ştefania Zottaviceanu,
Maruca Cantacuzino-Enescu (prinţesa a voit să se sinucidă din
dragoste, la despărţirea de curtantul filosof), Cella Delavrancea (în
braţele cărea şi-a dat duhul). Cine n-ar fi râvnit la vilegiatura dintre
două... vile: vila sa de la Băneasa (ocupată după dispariţia ciudată a
filosofului de mareşalul Antonescu) şi cea a Mărucăi de la Sinaia,
unde Nae se furişa în umbra serii de penumbra adulterului
capricioasei prinţese? Cu răsunet în perioada interbelică a fost statutul
său de „holtei” (despărţit în fapt de mama băieţilor săi, dar nedivorţat)
şi prefaţa scandaloasă la cartea lui Mihail Sebastian, „De două mii de
ani”, cu acel teribil epilog: „Iuda să sufere”.
La 15.03.1940, în locul doctorului său curant, a sosit un altul,
care i-a administrat injecţia fatală: Ţuţea şi Petre Pandrea au susţinut
că regele Carol al-II-lea n-a fost străin de tratamentul injectat
(otravă!). Astfel societatea scăpase de acest „canibal de idei”. Lui
Nae Ionescu „trăiristul”, care vieţuise doar jumătate de veac, nu i-a
rămas decât să ne zâmbească mefistofelic, pictat ca un diavol, în
„judecata de apoi” a bisericii metropolitane a Patriarhiei.
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VIRGIL ŞERBU CISTEIANU
UN PEDAGOG DE MARE PRESTIGIU
Scriam într-o carte de-a mea, citândul pe
Nicolae Balotă, că: ,,Nimic nu seamănă mai mult cu
moartea decât uitarea”. Ori de câte ori citesc o carte
monografie despre viaţa unui om care a fost, îmi
amintesc aceste cuvinte. În clipa în care îi uităm pe
cei dinaintea noastră, plecaţi în eternitate, ei mai mor
parcă odată. Ne uităm pe noi înşine. A-i readuce în actualitate, nu le
putem reda viaţa pământeană, dar îi putem reda vieţii. Astăzi, suntem
obişnuiţi, din motive extrem de orgolioase să uităm de cei care ne-au
canalizat paşii în viaţă, învăţători sau profesori şi mai ales, să uităm
de marii noştri scriitori clasici şi contemporani care nu mai sunt între
noi.
Monografia Claudiei Pădureanu despre reputatul profesor,
poet şi om de mare erudiţie culturală Horea Lupu, fost elev al şcolilor
din Blaj şi ajuns dascăl în oraşul care a dat culturii româneşti pe
Mihai Bandac, Andrei Marga, George Popa, George I. Nimigeanu,
Elena Comşulea etc, se înscrie tocmai în această superbă datorie de a
readuce în actualitate, de a-l integra din nou în viaţa publică.
În Argumentul care motivează publicarea acestei monografii,
autoarea scrie: ,,La început nimic nu trădează importanţa întâlnirii
dintre dascăl şi elev”. [...] Aşa s-a întâmplat în cazul întâlnirii mele
cu profesorul Horea Lupu. Elevă în clasa a V-a. Întâlnire
providenţială. Din toate punctele de vedere. În primul rând din punct
de vedere al mentorului, pentru că eram la început de drum, nesigură
de mine, neştiind nimic din cele ce urma să le trăiesc, spre ce
urmează să mă îndrept. Apoi acela, al caracteristicilor personalităţii
mentorului, acesta fiind un umanist, asemenea orientării mele intime,
orientare pe care averam s-o descopăr ajutată de profesorul meu”
(p.7)
Aceste cuvinte plecate din mintea şi sufletul unei foste eleve a
profesorului Horea Lupu demontrează dacă mai e necesar să o
spunem şi noi, calităţile unui mare pedagog care a ştiut prin metode
variate să intre în sufletul elevilor săi, să şi-i apropie, să-i facă să
înţeleagă rostul misiuni lor în viaţa socială şi nu numai, în viitor.
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Oare nu acesta e rostul unui profesor. Să ştie să fie nu numai profesor
ci şi un bun pedagog corelat cu un bun psiholog pentru a putea
pătrunde şi cunoaşte sufletul elevilor săi?
Din paginile cărţii desprindem că, în activitatea lui de pedagog,
Horea Lupu a ştiut să aleagă un principiu de metodă pedagogică cu
validitate pentru toţi foştii lui elevi, atât în sfera vieţii şcolare cât şi în
cea de formare a caracterelor tinerilor vlăstare ale ţării în întregul lor.
Profesorul ştia bine că în viaţa spirituală, pedagogică şi cea educativă
nu există fapte izolate. Ştia bine că izolarea nu este decât rodul
spiritelor simplificatoare, cu înţelegere trunchiată a lumii. Mai ales în
condiţiile în care plehanovismul şi jdanovismul sovietic era în marş
pentru împilarea spirituală a elevilor şi studenţilor din ţara noastră, a
poporului nostru în general. Edificatoare este în acest sens mărturia
altui fost elev al profesorului Horea Lupu, azi pictor şi om de cultură
Mihai Bandac: ,,Despre lume, despre Univers, despre bunicii şi
străbunicii noştri, despre Daci şi Romani, despre România. Aproape
că nu ne ajungeau caitele şi timpul.
Cel care ne-a înţeles poate cel mai bine, ne-a ocrotit şi ne-a
îndrumat, încă din clasa a VIII-a, atât ca profesor de Limbă şi
lieratură română, dar şi ca diriginte, s-a numit şi se va numi
întotdeauna Horea Lupu.
Calm, echilibrat, informat şi plin de tact, găsea de fiecare dată
calea cea mai scurtă către inimile noastre. Aflam de la domnia sa
despre Cronicari, despre Alecsandri, Creangă, Coşbuc, Rebreanu,
Bacovia, Blaga, Sadoveanu, Arghezi, Minulescu, Topârceanu, Labiş,
despre cântecul şi poezia populară românească. Dar şi despre
Rabelais, Dante, Dostoievski, Cehov, Byron, Goethe şi mai ales
despre Shakespeare. În cazul acestuia zăbovea mult, cu amănunte, cu
nuanţe. [...] Brusc, nu mai ştiu cum şi de ce, ne-am trezit că-i
spuneam cu toţii... Shake...
Dar poate cea mai pregnantă imagine şi amintire este legată
de momentul Eminescu - capitol foarte redus de altfel în programa
analitică.
Neputându-şi stăpâni emoţia, lacrima de multe ori, noi cei
din bănci, la rându-ne fiind impresionaţi” ( p.22 şi urm.).
Iată aşa dar, că marele nostru poet a avut probleme încă de pe
timpul eforturilor prieteneşti de stalinizare a culturii noastre de către
ocupanţii ce-au venit nu prin ,,descălare” ci chiar cu tancurile. Iar
această suspectă fobie, chiar isterie eminesciană, pornită atunci, este
continuată astăzi de urmaşii lor, de nefericiţii şi sicofanţii care
vorbesc de marele nostru poet ca de un cadavru ce trebuie aruncat din
debaraua unde este ţinut (Patapievici H.) şi, ca să intrăm în Europa
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trebuie să ne debarasăm de Eminescu (Liiceanu G.). E mare răbdarea
ta Doamne! Poate prea mare! De noi ce să mai vorbim.
Un alt exemplu care reliefează calităţile de mare pedagog şi
psiholog ale profesorului şi dirigintelui său, dat de fostul elev Mihai
Bandac este următorul, poate cel mai edificator, în condiţiile aspre ale
efortului de stalinizare a culturii poporului nostru: ,,După al doilea
Război mondial, la Alba Iulia, în primii ani de şcoală, aveam să aflu
de la doamna învăţătoare, că cel mai important lucru pentru mine, îl
reprezintă nu Ţara şi părinţii, ci o revoluţie şi anume, Marea
revoluţie din Octombrie!”
,,În anii de liceu, la Mediaş, profesorul de literatură şi
diriginte, Horea Lupu, cu mare prudenţă şi tandreţe, acompaniat
strălucit de profesoara de limba franceză, ne atenţiona că în
destinul nostru, cel mai mare rol, l-ar fi avut o altă revoluţie... care
a avut loc în... Franţa, în 1789 şi când umanitatea şi-a câştigat
definitiv dreptul La Libertate, Egalitate, Fraternitate.
În timpul facultăţii, prin anii „60, profesorul şi marele artist
Alexandru Ciucurencu, şcolit la Paris pe malurile Senei, în
Academia de pictură a lui André Lothe, ne recomanda, alături de
ilustrul istoric de artă Ionel Jianu, să considerăm Marea Revoluţie
Impresionistă, de la sfârşitul sec. XIX francez, ca singura ce trebuie
să ne preocupe, câte zile ne va da Destinul.
Vă asigur că asta am făcut şi fac în permanenţă, iar rezultatele

„cercetării“

şi

înţelegerii

de către mine
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a „miracolului

impresionist“, vă invit să le puneţi de fiecare dată sub semnul
limitelor şi imperfecţiunii fiinţei omeneşti
Al dumneavoastră cu deosebită consideraţie, prietenie şi
recunoştinţă, Mihai Bandac
La ville de Savigny sur Orge, 28 aprilie 2000, Primărie,
Sala de festivităţi, Bd. Chaeles de Gaule, Vernisajul expoziţiei de
pictură ANOTIMPURILE, Mihai Bandac. ” (P.24)
Păreri elogioase despre personalitatea profesorului Horea Lupu
mai exprimă în carte şi academicianul Andrei Marga, George I.
Nimigeanu, Elena Comşulea, Mircea Vâlcu. George Puşcariu, poetul
Mircea Ivănescu, Gheorghe Buşoiu.
Claudia Pădureanu nu este la prima monografie, dacă
memoria nu ne înşeală. Ea este autoarea şi a unei excelente
monografii despre episcopul martir al Bisericii Române unite cu
Roma (greco-catolică) Ioan Suciu.
Monografia dedicată profesorului Horea Lupu este împărţită
în cinci capitole unitare, bine structurate, în care autoarea ne prezintă
mărturii şi impresii despre profesorul şi omul Horea Lupu, urmate de
date biografice ale profesorului. Un capitol analitic este dedicat
poetului, iar un altul cuprinde manuscrise şi poeme postume din
arhiva sa. Cartea se încheie cu mărturii ale contemporanilor care l-au
cunoscut pe profesor şi poet.
Personalitatea acestui erudit medieşan, născut în satul marelui
luptător pentru drepturile românillor Ioan Axente Sever, cu siguranţă,
poate fi un exemplu pentru mai tinerii profesori din învăţământul de
astăzi, cam debusolat, în multe privinţe.
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Această carte care înmănunchează întâlnire de universuri,
între dascăl şi generaţii de elevi, o lume din viaţa unui liceu,
combinată cu viaţa extraşcolară, polivalentă, nesfârşită, desfăşurată
în timp, în creştere şi metamorfoze, în înfăţişări mereu inedite; o
lume lăuntrică de adâncimi şi primeniri, cu năzuinţi de cunoaştere şi
nevoi de proprie depăşire, o lume care e în permanentă căutare a
unui absolut. Din parcurgerea filelor cărţii Claudiei Pădureanu
desprindem amintiri despre inteligenţele plăpânde aflate pe băncile
din clasele liceului ,,Ştefan Ludwig Roth” înmugurind curiozitatea
şi ajungând mai târziu personalităţi prestigioase ale culturii
româneşti.
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LIVIA FUMURESCU

SPIRALE AFECTIVE

Pe măsură ce anii se adună în urma noastră,
gândurile, aspiraţiile, bucuriile, dar şi dezamăgirile dobândesc noi
dimensiuni şi claritatea cristalului, îndemnându-i pe cei înzestraţi cu
harul poeziei să transpună în cuvânt simţăminte şi trăiri care să
străbată timpul.
Aceste gânduri ni le-a trezit volumul „Lumina umbrelor”
(Editura Emma, 2014), al poetului Dumitru Dumitrescu, distins cu
„Premiul literar pentru poezie” pe anul 2013 de către Liga Scriitorilor
din România - Filiala judeţeană Hunedoara, care i-a apreciat cele
cinci volume publicate anterior.
Titlul compus din cuvinte cu valoare antonimică sugerează
puterea revelaţiei (lumina) şi a frânturilor din realităţile
înconjurătoare (umbrelor), poetul destăinuindu-se cititorului, într-un
halou de rezonanţe mentale şi afective. Se verifică afirmaţia lui Ch.
Bally, întemeietorul stilisticii lingvistice, care consideră că în
limbajul poetic se reflectă viaţa sufletească a scriitorului, cu emoţiile,
cu sentimentele şi cu impulsurile trăirii.
Prefaţa, semnată de doamna Maria Toma-Damşa, evidenţiază
originalitatea şi individualitatea artistică a poetului, care „îmbină
revolta sfidătoare cu tradiţia şi smerenia”. În viziunea lui Daniel
Marian din postfaţa volumului amintit, poetul Dumitru Dumitrescu
conturează „un univers clădit foarte aproape de suflet”.
Cartea reuneşte poezii cu tematică variată, pendulând între
bucuria şi dezamăgirea sufletului neliniştit sau revoltat al poetului
aspirând spre împlinire. Versurile dezvăluie un evantai de gânduri şi
de simţăminte, reunite într-un univers poetic mărturisitor,
contrabalansând răscolitoarele trăiri ale omului care-şi caută
echilibrul şi liniştea sufletească. Zbuciumul scriitorului în căutarea
răspunsului la obsedantele întrebări ale Eului poetic este transpus
într-un imaginar dialog cu Creatorul, implorat să-i arate calea „ieşirii
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din van, ca să pot evada/ Din propriile-mi temeri”. Răspunsul
concentrează adevărul filozofic desprins dintr-o îndelungată
experienţă de viaţă, căci „Lumina mea, în primul rând/ Trebuie să o
cauţi spre a o regăsi/ În permanenţă... în tine” (Interogaţii retorice).
Tocmai de aceea, Atotputernicul este invocat să aducă „din slava
puterii” bucurii, flori, blândeţe: „Cerne, Doamne, cerul cu sita ta
deasă/...Doamne, cerne viaţa-n... raze de mătasă!”(Cerne). Pendulând
între stări sufleteşti contradictorii, precum statornicia echilibrată şi
neliniştea căutărilor, poetul îşi recunoaşte neastâmpărul în efortul
înţelegerii sensurilor vieţuirii: „Te simţesc, cum că vrei a pleca,/Eşti
un duh îmbuibat, ...fără poftă de-a sta!” (Te simţesc).
Dumitru Dumitrescu îşi concentrează revolta faţă de
nenumăratele realităţi sociale ale prezentului dereglat („Înierbată-n
troscot, holda românească/...câmpul pârlogit.../ Pustiite lanuri...fără
de ţărani”), înfierând vinovaţii („Politrucii vremii cu hoţii la masă/ De
câmpia ţării nici că le mai pasă”), obligându-i pe „...slujbaşii holdei,
relei strâmbătăţi/...la muncă prin străinătăţi” (Turme de purcei).
Alambicate frustrări funcţionăreşti, de când Annele stabilesc bornele
prestaţiilor şi competenţelor, se regăsesc într-o combinaţie sugestivă
în poezia Annebornemise, în care eticul şi esteticul oscilează între
atribuţii stabilite arbitrar şi abuziv, cu ilegalităţi şi demiteri
(„Atârnăm în cuier apăsarea de gânduri, un dosar/ Ne stă-n gât, scos
nervos din sertar”). Indignarea şi dezaprobarea se concentrează întrun aspru rechizitoriu al nedreptăţilor şi neajunsurilor contemporane
(„Durere, scâncet, frig, mizerii.../Ostracizare!” – Eu vă deplâng), care
sporesc dezamăgirea, ceea ce poetul sugerează şi prin reluarea
propoziţiilor negative („Nu-i cum speram/...Nu-i cum credeam/...Nu-i
cum vroiam...” – Câte-ndoieli). Alterarea relaţiilor umane („Ne
uzurpăm unii pe alţii ori ne împungem ca berbecii,/ tot timpul
îndrugăm tâmpenii de când ne-a prins Euforia/...Se-mpuţinează
credincioşii, bat clopotele a litanii...” – Minţiţi fiind) îi stârneşte
îndemnuri cu substrat etic („Încearcă totul, eşti dator/...Nu aştepta să
fii servit/...Refuză ce-i necuvenit/... nu te-njosi” – Pentru-nălţare), cu
convingerea că doar Atotputernicul deschide calea împlinirii omului.
Făţărnicia, falsitatea, cleveteala sunt defecte care afectează
demnitatea şi verticalitatea semenilor, de care autorul se distanţează,
regăsindu-se în imperiul superior al cuvintelor („Nu vreau să fiu
iarăşi carafa/ De bârfe şi venin la ţintă,/ Căci m-am rugat la
Preacurata/ Din chinga lor să mă desprindă. Păzit de vulturul durerii/
Mă‟nalţ semeţ printre cuvinte” – Latră a pagubă). Impostura şi
împăunarea („A dat foc la zări senine/ Cu virtuţi împăunate”),
ipocrizia şi falsitatea prieteniei („prieten întru-ajutorare... coleg de
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suflet... indiferentul... Mi-a pus sare peste rană,/ Mâna să-mi astupe
gura,/ C-o cernea din călimară/ Mi-a făcut iscălitura” – Dintre toţi )
sunt înfierate şi prin sugestive expresii ad-hoc, precum „volbura de
foc, rotocolul de furtună, căciuli de ghindă, saci de vânt” etc.
Demnitatea celui prigonit, care-şi sfidează duşmanii („E prea târziu,
amice, să-ţi satisfac dorinţa,/ Mă sclifosesc la gâde, spre-a-mi urgenta
sentinţa” – Stigmatul) este opozabilă jalnicei domnii a imposturii şi a
ponegririi tendenţioase.
Imaginile urbane surprinse de poet dezvăluie nepăsarea şi
indolenţa autorităţilor în buna gospodărire şi în administrarea
localităţilor („Cârduri de ciori se rotesc croncănind/ Deasupra
macadamelor de gunoi ale urbei/...Trec navetiştii, lanţuri de
oameni...” – Ţipătul). Repetarea întrebării „Ei, şi?” urmată de
precizarea, care întregeşte ideea, dă rotunjime gândului. Neajunsurile
din sectorul sanitar umilesc oamenii în chinuitoare aşteptări: „N-am
sânge şi-aştept de-cu-ziuă,/ Un bon de accept la perfuzii” – Vorobită).
Subiectele fierbinţi din realitate sunt versificate ironic şi hilar,
vizând goana după putere şi senzaţionalul. „Spectacol hazliu la
moartea părtaşă” a regelui Cioabă, trezind imaginea degradării „Ce
lume smintită, ce lume neroadă” ( Coroana regală) sau dorinţa de
îmbogăţire cu preţul pustiirii şi distrugerii, încât „Duhnind a
mortăciune şi-a cianuri.../ Curge-n acizi, la iazul din făgaş./ Curând,
pe munţi nu vor mai fi oieri...” (La Roşia Montană sau Poieni...).
Dorinţa evadării din acest context al degringoladei îl apropie
pe poet de locurile natale, care-i trezesc nostalgii („Satul din
copilărie/ Îl trec rar/ Şi-ngândurat,/ Peste curţi părăginite,/ Printre
garduri şubrezite” – Trecere). Sub apăsătoarea realitate a trecerii
timpului hulpav sugerat de notaţii dureroase („mărăcini... Până-n
pridvorul casei calc muşchi de muşeţel/ E rostuit cimentu-n fisuri cu
vinişoare,/ La fel de tristă-i curtea, pustie şi mă doare...”), poetul
developează secvenţe care-i amintesc părinţii şi ambianţa copilăriei
(„covor de zestre ţesut cu floricele/...tabloul de ginere-mireasă...”Rătăciri). „Singurătatea casei, vremelnicia vieţii”, dar şi „cohortele
de umbre” (Că sunt, ştia...), care îl confruntă cu vieţuirea efemeră,
apropiindu-l de cimitir, îi tezesc sentimentul datoriei faţă de memoria
celor plecaţi în Veşnicie, propunându-şi să cureţe „crucile de piatră/
Mormintele uitate şi-nţelenite – par” (Înţelenite-n pir). Toamna, cu
roadele şi cu bucuriile ei, e percepută olfactiv, căci „Miroase-a
struguri copţi şi-a sâmbure de prună/ Vaporizând miresme de foc...” –
Romanţios cristalul.
Poeziile în care apare iubita, învăluită-n sentimente gingaşe de
afecţiune, pendulează în acelaşi registru liric al regretelor în faţa
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trecerii ireversibile a timpului („Abia ce în lume plecat-au/
Frumoasele clipe tăcute,/ Tristeţe în urmă lăsat-au/ Duioase-amintiri
petrecute” – Tristeţi solitare) şi al căutării absolutului („Mai trece-un
nor, mai simt o floare,/ Ninge-n albastru a mirare,/ Observ că viaţa
vis a fost,/ şi că mă doare!” – Mai trece-un val). Dumitru Dumitrescu
valorifică subtil rezonanţe ale poeziilor populare, reluând versuri în
care apar diminutive şi formule specifice, precum „dor-doruţ, leruiler” ( Cântec) sau versurile scurte, accentuate prin reluări şi formulări
specifice („Am plecat cu zorile/ nouraşi din cer,/ Iată vin ninsorile/
dor şi lerui-ler,/ Sculaţi, sculaţi, boieri mari,/ florile sunt dalbe...” –
Colindul zorilor).
Convins de valoarea creaţiei sale, poetul propune o
confruntare cu cei care-l critică, deşi „Mă îndoiesc că asta vă e voia/
Într-un concurs cinstit, să v-afişaţi/...Nu mă-ospătez la masa literară/
Şi nici nu cred să prind, de voi, vreun loc...” (Confraţilor mei, critici),
fiindcă subiectivismul şi posibile aranjamente exclud adeseori corecta
ierarhizare.
Originalitatea unor expresii şi sintagme din structura
metaforelor („obrazul sufletului, corabia gândurilor, pietrele
destinului, aluatul dospit al tăcerii” – Şipot de var) confirmă
disponibilitatea poetului de a comunica afectiv, într-o formă abstractă,
zvâcnirile sale sufleteşti. Invenţiunilor poetice li se adaugă cele
prozodice, fiindcă Dumitru Dumitrescu stăpâneşte arta construirii
versului care să vibreze în sufletul cititorului.
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DUMITRU TÂLVESCU

DREPTUL LA NEFERICIRE

Liliana Terziu a editat 6 volume de
poezie, până acum și este la primul volum de eseuri. Acest volum de
dincolo de cortina intimității își etalează, ca într-un jurnal îndrăzneț
frământările existențiale desprinse ca un siaj al adâncurilor din suflet.
Acestea se răsfrâng și se răsucesc în nenumărate fațete ale unei
realități la care suntem martori toți, dar pe care ea le cunoaște cel mai
bine: realitatea cotidiană a timpului prezent, femeia și poziția acesteia
în societate, iubire versus sexualitate sau necesitate socială, stările
psihice judecate subiectiv prin prisma trăirilor avute în trecut, cu
reverberațiile acestora într-un prezent neconform (melancolie,
singurătate, iubire…). „Lumea mea este formată dintr-un amestec
eterogen și antagonic de melancolie, visare, iubire, tristețe, anxietate,
mister, tăceri, amintiri, angoase, lacrimi, zâmbete, furie, lacrimi,
oboseală, rugăciuni,…” Acest modus vivendi se pare că este felul
acceptat cu seninatate, în perspectiva unei trăiri dincolo de
conveniențe sociale și anturaje formale. Și tot ea se întreabă, puțin
mai încolo: „De ce să aspir la fericire?” Răspunsul pare dur, dacă nu
ar fi de o sinceritate tulburătoare: „Aici, pe pământ, vreau să trăiesc
pe muchie de cuțit, pe marginea prăpastiei, periculos, intens, incitant,
complet, să ard pe dinăuntru cu o flacără vie și contagioasă, să pot fi,
după caz, tristă, veselă, melancolică, plină de energie, supărată,
exuberantă, entuziastă, amărâtă… Ei, bine, da, asta vreau să fiu, să
am dreptul de a fi nefericită și nu abonată la idealul unei fericiri
iluzorii.” Deziluziile și neîmplinirile, goana după răspunsuri și
explicațiile care caută să badijoneze un suflet extrem de sensibil și
aparent singur, umplu volumul cu un adevărat poem în proză, în care
transpare cu exactitate omul din noi, cunoscut, recunoscut sau ascuns,
supus acelorași nevoi, griji, căutări și sentimente, fie că este bărbat
sau femeie. Din perspectiva Lilianei Terziu, paginile acestei cărți sunt
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un elogiu strict adresat femeii ca parteneră a bărbatului, totodată o
pledoarie în favoarea femeii ca individ, din punctul meu de vedere
mult mai dotată intelectual decât bărbații, mai sinceră și înțeleaptă
decât ei, capabilă să sufere, să rabde, să spere și să renunțe la aproape
tot, pentru liniștea familiei, a mediului imediat. Și summa cum laudae,
capabilă de a da viață, cel mai minunat dar, pentru care și poate
numai pentru atât, să transformăm opiniile despre femei în elogii.

Apoi, cartea dezvăluie trăirile autoarei, indisolubil împletite
cu regrete și speranțe, într-un ghem de presupuse iluzii care se pot
destrăma în urma unui dor permanent și a unei pofte de viață acute.
Am ușoara senzație de deja vu în multe din capitolele acestei cărți,
pentru că, deși ea e scrisă de un OM femeie, mă simt dominat în
calitate de OM bărbat, de aceleași stări, reverii și neîmpliniri, mereu
în așteptarea unor schimbări care întârzie să apară, la fel ca cele
desfășurate admirabil de autoare. Melancolia, melancolicul, stări și
atitudini sunt analizate aproape ca într-un manual de psihologie,
dominant fiind sentimentul de iubire, al căutării ei și în final, iluzia
găsirii acesteia ca revelație, în același registru fiind prezentate și
analizate prin căutare de răspunsuri, prin întrebări, singurătatea,
frumusețea, dorințele, pentru ca, în final, capitolul „Rugăciune” să
dovedească adevărata stare de a fi a Lilianei Terziu, privită doar cu
subiectivism și în directă relaționare cu Dumnezeu, iremediabil și
ireconciliabil iubind. Pentru că, opinez aici doar ca o părere personală,
iubim o singură dată, restul, în cazul în care aceasta nu se
materializează printr-o uniune pe viață, nu sunt decât căutări ale
acesteia. Apoi dăruim dragoste, această stare e maleabilă, apare și
dispare, se însuflețește și piere, durează perioade pe care nu le poti
controla, pentru că ești sub imperiul iubirii, cauți ce încă nu s-a
împlinit, în timp ce lângă tine rămâne doar nostalgia, iluzia regăsirii,
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visele, care se pare, sunt mai puternice decât realitatea pentru că te
poți refugia în ele și să închizi cutia, rămânând deliberat pradă lor și
singurătății. Dar căutând, mereu căutând paleative pentru starea de
bine și mulțumire, în ciuda unei realități din ce în ce mai greu de
acceptat de cei care înțeleg și au găsit adâncul cuvintelor și adevărul
din ele. Așa cum a reușit Liliana Boian Terziu, dincolo de masca unei
femei impenetrabile, care-și ascunde înțelepciunea ateniană sub o
mască aparent afroditică…
Cred că această carte ar trebui citită de toți bărbații. Felul în
care se descoperă Liliana Boian Terziu este comun tuturor femeilor,
celor care înțeleg și celor care încă mai caută răspunsuri. O pledoarie
în favoarea unei lumi mai bune clădită pe sentimente de iubire și
compasiune, pe egalitate și efort comun pentru înțelegere, adaptare și
evoluție spirituală aleasă. Iar dacă acest aspect întârzie să se producă,
nu e decât din cauza celor care continuă să-și facă iluzii în singurătate,
tânjind la fericirea terestră, trăind într-un libertinaj irelevant și fără
finalitate benefică, nici materială, dar nici spirituală. Iar din punctul
meu de vedere, lăsând la o parte aspectul jurnalier al acestei cărți,
tematica abordată și felul în care este scrisă întrunește cu măiestrie un
succes literar de care sunt convins.
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ROXANA PAVNOTESCU

DECA DANCE ŞI COPIII LUI NAHARIN

La începutul lunii octombrie, teatrul de balet Joyce din
New York oferă un program de excepție prin prezența companiei israeliane
de balet modern, Batsheva. Coregraful Ohad Naharin continuă să ne
surprindă cu limbajul său proteic, cu o mare deschidere către improvizație şi
inovație.
Deca dance nu este o piesă coregrafică ci o mișcare estetică sau o
doctrină; sensul ei este reorganizarea și unificarea creației într-un fel de
ritual prin reevaluarea și reîmprospătarea unor lucrări mai vechi. Mișcarea a
început în anul 2000, când Naharin a restructurat dansuri ce au reprezentat
efortul a 10 ani de creație, (de unde și numele de deca) de când a devenit
directorul artistic al companiei de dance Batsheva. Ritualul este oficiat
periodic dar configurația se schimbă mereu. Inovația, vigoarea și reiterarea
ritualului constă în arta de-a restaura şi integra vechiul.
Ultimul deca dance e exersat de o clasă de balerini foarte tineri ce se
mişcă cu siguranța şi perfecțiunea unor artişti veritabili. Dezinvoltura,
lejeritatea şi charisma tinerilor balerini aduc în scenă un aparent haos bine
structurat, un ciné-verité al lumii intrinsece a dansului. La prima intrare în
scenă, par o comunitate de liceeni la repetiția unei partide de dans. De-altfel
ideea de repetiție, improvizație, liber arbitru se instalează cu mult înainte de
începerea spectacolului. Un băiat se agită singur pe scenă, execută haotic
gesturi, posturi, sărituri, la limita între mim şi dans. Mişcarea, pe o bandă
sonoră variată amestecată cu muzica de zgomot a sălii, pune la îndemâna
audienței un dicționar introductiv, pentru a se integra atmosferei și actului
artistic; același complex coregrafic se repetă pe diverse tonalități, întrerupt
pe-alocuri de gesturi, posturi, clişee familiare limbajului lui Naharin. El pare
să comunice intens cu publicul ce-şi caută locurile, stă de vorbă, se plimbă
prin sală şi aruncă câte-o privire curioasă către scenă, de unde băiatul
priveşte provocator către mulțimea efervescentă. Un al treilea ochi priveşte
de la distanță spectacolul împărțit între scenă şi audiență: unii par
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indiferenți la dansul prematur al băiatului, alții îl urmăresc cu interes (pentru
ei spectacolul a început deja).
Naharin este considerat unul dintre cei mai talentați coregrafi ai
lumii; limbajul său, cunoscut sub numele de gaga, aduce o tehnică specială
de preambul al mișcării: balerinii trebuie să-şi asculte trupul înainte de-a
porni cu desfășurarea partiturii. Gaga este un limbaj de simboluri alcătuit
din cuvinte inventate ce asociază zone ale trupului cu tehnici de iniţiere sau
provocare a mişcării.
Coregrafia este ritualizată, tribală, orientată spre grup. Atunci când
se detașează de ansamblu, individul se integrează armoniei lui subtile,
precum excepția care confirmă regula. Structura este minimalistă compusă
din gesturi convulsive, caricaturale sau catarctice. Compozițiile de grup
amintesc de estetica lui Merce Cunningham: motivele sunt vehiculate și
propagate de la individ la grup sau subgrup și invers. Peste acest tip de
structură, Naharin suprapune principiul individuației, prin adăugarea
excepției: există mereu în compozițiile de grup, unul sau două elemente ce
nu se supun pattern-ului coregrafic. Mișcarea exterioară e repetitivă și
sporadică, și nu întotdeauna distinctivă, e adesea un zgomot ce dislocă și
armonizează în același timp structura grupului. Această tehnică se repetă de
la o scenetă la alta ca procedeu artistic și instituie un minimalism de fond,
peste o coregrafie de notație ce surprinde stări, intenții, reacții, posturi
individuale. Elementele de cezură, ce sparg uniformitatea structurii, apar ca
niște noduri de unde mișcarea izvorăște sau în care se termină.
Ceea ce leagă selecția de fragmente cuprinse în deca-dance, din
creațiile anterioare, este întocmai mişcarea sinergică de grup, ce degajă o
forță şi o energie colosală; un ansamblu de posturi-motive se declanşează în
cascadă sau în contrapunct. Dansul transcrie o suită de stări ce se mișcă
imperceptibil de la un fragment la altul: uneori conține un epic concretizat
în idee, gest, sugestie sau metaforă. Propagarea gestului conferă mișcării o
dimensiune ondulatorie sau granulară, susținută deopotrivă de vestimentația
tip uniformă, de multe ori mono sau bicromă.
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Scaunele sunt rânduite pe arcul scenei: dansatorii stau într-o poziție
de meditație cu capul aplecat între mâini. Costume hasidice negre, deșirate,
cu cămăși albe și pălării fedora îmbracă întreaga companie fără variație de
gen. Fondul muzical este un cântec religios, de passover: Echad Mi Yodea.
Suprapus peste un acompaniament hard-rock, ritmul e susținut de
instrumente de percuție electronice. Aranjamentul muzical aparține lui
Naharin în combinație cu grupul Tractor‟s Revenge. Din poziția de
rugăciune, trupurile se aruncă în aer și se cambrează invers, pe spate.
Mișcarea se propagă cu o viteză năprasnică descriind un arc caleidoscopic.
Compoziția e prin excelență plastică în contraste alb-negru, de factură
escheriană. Un set de gesturi ritualice se reiau de câteva ori în jurul
scaunelor; când trec prin poziția verticală, dansatorii recită în cor textul
religios după care se reașează în poziția de meditație de la început. Gestul e
convulsiv, când angular, când rotund, el marchează stări de extaz, de revoltă,
de rugăciune. Trupurile drapate în răsuciri alb-negru devin niște hieroglife
în exercițiu executate cu o cerneală volatilă. Aceeași tehnică a individuației
se aplică și aici: unul dintre balerini se suie în picioare pe scaun, ultimul din
arc se aruncă pe burtă în timp ce toți ceilalți în picioare incantează; apoi
ciclul se reia. Cu fiecare repetiție, protagoniștii își mai aruncă un articol
vestimentar către mijlocul sălii: întâi haina, cămașa, pantalonii, pălăriile și
pantofii; rămân, tot la uniformă, într-un dezabie gri și inform. Din mulțimea
de dezabiați se desprinde un grup mixt de 6 balerini ce execută un fel de
mim, ritmat de un ticăit monoton. Urmează un duet liric de factură
expresionistă pe fondul unei cantate baroce de Vivaldi (Cum Dederit).
Dansul cel mai reprezentativ al serii se desfășoară tot în costume hasidice.
El cuprinde câteva părți: un fond muzical electronic minimalist alternează
sau se suprapune în surdină peste „Somewhere Over the Rainbow” (Harold
Arlen) și aduce întreaga companie pe linia de front a scenei. Un ritm de
sarabandă, deșănțat cu elemente de dans popular ce țin de folclorul israelian
guvernează mișcarea. Ritmul se schimbă brusc, prevalează linia melodică cu
efecte melo; dansatorii rup rândul și ies de pe scenă să-și aleagă partenerii
de dans din rândurile audienței. Toate vârstele și culorile (mai ales roșu!)
pășesc timid pe scenă. Ușor stângaci la început, diletanții, doritori, poate,
de-a se integra actului artistic, sunt cuprinși dintr-odată de un șvung
irezistibil; se dezlănțuie un dans nebun, pe perechi. Ești de-a dreptul uimit
de spectacolul dezinvolt și improvizația de pe scenă, de libertatea și
receptivitatea audienței, sau de meritul balerinilor de-a conduce și induce
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mișcarea, și mai ales de-a le stăpâni emoțiile. Câteva protagoniste la vârsta a
treia se trezesc purtate pe brațe prin aer, manevrate și învârtite ca niște
păpuși bunraku. Linia melodică se schimbă continuu: mambo, cha-cha, jazz,
tango… Deodată, intrușii sunt plasați în puncte fixe, unde rămân o vreme
inanimați, ca niște stâlpi totemici în jurul cărora se grefează ritualul dansului;
balerinii dansează printre ei un cha-cha șarjat amestecat cu elemente de
criminal tangou. Către sfârșit sunt prinși și ei în dans, spre a fi, în final,
arestați în mijlocul scenei și înconjurați de hore amețitoare, folclorizante de
hasidici ce-și flutură în zbor costumele largi ca niște flying monks din Tibet.
Urmează un tango (Sway, Dean Martin), perechile se reconfigurează și după
câteva legănări sunt invitate afară din scenă. Principiul excepției se impune:
rămâne o singură pereche să se legene într-un cerc magic, transpusă, într-o
armonie desăvârșită: un tânăr debutant și o octogenară (după aparențe)
zveltă și neastâmpărată, căreia nu-i lipsește bucuria dansului. Ceilalți
balerini, se auto-cuprind narcisic cu brațele și fedorele se unduiesc nostalgic
cu spatele la scenă. Ca la un semnal, muzica se oprește și cad cu toții
doborâți de o forță nevăzută, pe spate, în poziții vitruviene.

Octogenara rămâne fâstâcită în, mijlocul scenei, să întâmpine explozia de
aplauze.
Este interesantă combinatorica muzicală: temele melodice (cha-cha,
tango, mambo) sunt mereu însoțite de o structură electronică, rock,
progresivă sau de esență minimalistă, ce conferă un ritm interior. Și,
întocmai această structură ce variază în intensitate, scoțând în evidență sau
inhibând linia melodică, este cea care dă linia coregrafică și turnura dansului.
Registrul muzical este variat și compozit: muzică electronică, minimalistă,
cântece populare din folclorul arab și evreiesc (Hava Nagila), cântece de
sorginte cabalică, muzică retro, hollywoodiană, tango, cha-cha, mambo,
cantate de Vivaldi (Fac, ut Ardeat și Cum Dederit), muzică hindu de film.
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Remarcabile sunt și alte scenete: un dans ritualic ce sugerează
practici de inițiere în jurul unei găleți, cuprinde o compoziție de cinci
bărbați drapați în fuste de culoarea orezului ce execută un arsenal de gesturi
obsesiv, în tandem, în cascadă sau ca partituri sporadice individuale.
Limbajul e repetitiv, visceral, agresiv, angular, minimalist. Dacă Martha
Graham (în fapt, fondatoarea companiei de balet, Batsheva) punea în
mișcare grupuri de femei creând suite de o mare expresivitate și dinamism,
într-o structură abstractă cu elemente hieratice, Naharin realizează cam
același lucru cu grupurile de bărbați; dacă ele vor fi conținând și femei, vor
executa același tip de mișcări, cu aceeași vigoare și agresivitate, purtând
aceleași costume. Dacă sensibilitatea artistică a Marthei Graham aduce o
estetică de esență feminină, punând în valoare grația, fragilitatea dar și forța
creatoare și ocultă a femeii, lumea lui Naharin este tipic masculină, cuplurile
bărbați-femei uzează de aceleași structuri coregrafice ca și cele bărbațibărbați, doar că acestea din urmă sunt mai expresive, mai armonizate și mai
ritualizate.
Deși o compilație a unor creații mai vechi, Decadance se impune ca
o compoziție originală, de sine stătătoare ce vorbește de cabală, congregație,
comunitate, frăție și forța lor colosală, dar și despre libertatea de mișcare a
individului în contextul grupului, ca determinantă coezivă a menținerii lui.
Octombrie 2015, New York
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MARIANA TERRA
NEW YORK

DE 25 DE ANI ÎN NEW YORK: RADIO,
TELEVIZIUNE,
ZIAR PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA
AMERICANĂ

„Nu uita că ești român”, acesta este
îndemnul de profundă vibrație patriotică sub care s-a desfășurat, în seara
zilei de sâmbătă, 17 octombrie a .c., la Restaurantul „Bucharest” din
Sunnyside, sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea, de către domnul
Vasile Bădăluță, a „Romanian Voice” în New York: radio, televiziune și
ziar. Aniversarea unui sfert de veac de glas românesc în marea metropolă
americană a strâns laolaltă aproximativ 150 de români, toți animați de
bucuria de a participa la acest important ceas aniversar. Căci împlinirea a
25 de ani de activitate neîntreruptă a singurului trust de presă de limba
română din America este o realizare de excepție cu care ne mândrim, pe
care o celebrăm cu îndreptățit entuziasm și care va rămâne marcată cu
majuscule în istoria etniei române din Statele Unite.
Festivitatea a fost onorată de prezența Excelenței Sale Ion Jinga,
ambasadorul României la Organizația Națiunilor Unite și a soției sale,
doamna Daniela Jinga. De asemenea, a fost prezentă doamna Gabriela
Elena Costache, Consulul General al României la New York, căreia îi
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mulțumim pentru că participă și apreciază activitățile noastre puse în
serviciul comunității.
Cele două săli ale elegantului restaurant românesc au fost ornate cu
mare atenție pentru fiecare detaliu, primindu-și oaspeții cu mult drag.
Banchetul aniversar a fost deschis de domnul Vasile Bădăluță care,
emoționat și fericit, a vorbit despre bucuria de a fi putut aduce
compatrioților săi din diaspora româno-americană un crâmpei al țării
natale, prin informații din actualitatea politică și socială a României, prin
muzică de calitate, prin anunțuri importante din diverse domenii și multe
altele. Dânsul a menționat dificultățile de tot felul prin care a trecut și
sacrificiile financiare inimaginabile pe care le-a făcut de-a lungul anilor.
Ne referim la condițiile din anii `90 când nu existau internetul și nici
telefoanele „deștepte”, iar convorbirile telefonice cu România costau 3-4
dolari minutul. Cu atât mai mult, în aceste împrejurări cu totul dificile,
emisiunile de radio în limba română au continuat timp de câțiva ani, fiind
ascultate cu deosebit interes de românii din mai multe state ale Americii.
Cu umorul care-l caracterizează, Vasile Bădăluță, acest bucovinean cu
suflet mare, a evocat momente comice pe care le-a trăit în timpul
înregistrărilor pentru transmisiile de radio. A vorbit apoi despre emisiunile
de televiziune – „Romanian Voice Television” - și despre publicația
„Romanian Journal”. Drumul a fost presărat cu multe obstacole. Au existat,
din păcate, voci izolate, răgușite și înfierbântate care l-au acuzat de lucruri
neadevărate care l-au mâhnit profund. Cu toate acestea, dânsul a continuat
să coordoneze activitatea de radio, televiziune și ziar pentru că știa că cei
mai mulți români îi apreciază efortul pus în slujba lor. Felicitările primite
au fost și sunt o recompensă sufletească pe care o poartă cu drag în inimă
pentru toată viața.
Sărbătoarea a continuat cu muzică românească, piese cunoscute și
îndrăgite de români, precum și cu piese noi din repertoriul muzical al celor
doi renumiți artiști vocali ai Formației Autentic, Cătălin și Denis care, ca
întotdeauna, au încântat audiența.
Artista de operă și operetă Alexandra Hrabova a delectat spectatorii
cu melodii de mare succes internațional.
Meniul a fost bogat și variat (aperitive, friptură, pește, mititei, pilaf,
murături, sărmăluțe în foi de viță cu smântână, tort), toate pregătite cu
măiestrie de către bucătarii restaurantului coordonați de domnul Marin
Marinică. Vinul, șampania și cafeaua au întregit un festin culinar care a
întrunit aprecierile tuturor.
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A urmat un moment cu totul aparte. Domnul Vasile Bădăluță a înmânat
fiecărui invitat, pe care l-a prezentat audienței, câte o sugestivă statuetă
aniversară.

Deși, modest cum îl știm, dânsul insistase să nu fie lăudat, mulți
dintre români și-au exprimat aprecierea deosebită pentru acest român cu
dragoste de neam și de țară și pentru realizările sale unice în America.
Vasile Bădăluță ne-a adus în case România, a topit distanțele și ne-a făcut
să vibrăm aici, la mii de kilometri, în ritmul țării natale. Iar Restaurantul
„Bucharest”, acest mic „București” deschis de dânsul în New York, a
devenit nu numai un loc de petrecere și de delectare cu mâncăruri
preparate potrivit tradiției culinare românești, dar și un important centru
cultural în care se desfășoară sesiunile bilunare ale Cenaclului literar
„Mihai Eminescu”, cenaclu condus de preotul-profesor Theodor Damian,
sesiunile lunare ale Societății Internaționale „Reînvierea Daciei” (Dacia
Revival), condusă de doctorul Napoleon Săvescu; societatea a devenit,
recent, membră cu statut special consultativ - pentru istorie străveche - la
Organizația Națiunilor Unite (ONU), activități ale Societății Române
Creștine „Dorul”, conduse de inginerul Cristian Pascu, acțiuni ale
românilor-moldoveni de dincolo de Prut, întâlniri cu președinți ai
României, cu senatori și deputați, cu ambasadori și miniștri și multe, multe
altele. S-a subliniat ideea că Vasile Bădăluță este un lider adevărat, căci
știe să-și asume mai multă vină decât are și mai puțin merit decât i se
cuvine. Dânsul este mai puțin un om al vorbelor, ci este mai mult un om al
faptelor. Unic în felul său în diaspora româno-americană, Vasile Bădăluță
a creat o instituție și putem spune, fără a greși, că este el însuși o instituție,
o instituție a dragostei pentru neamul românesc și pentru patria sa,
România, o instituție a sacrificiului nobil pentru o cauză nobilă.
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Din partea domnului Arthur Rosenfield, președintele Camerei de
Comerț Long Island City/Astoria, i s-a acordat domnului Vasile Bădăluță
o diplomă omagială intitulată „Renaissance Man” (Omul Renașterii) în
care se spune, printre altele: „Viziunea sa de a stabili o voce de știri de
încredere și informații pentru compatrioții săi români și moldoveni din
Statele Unite, a început acum 25 de ani.(...) El este singurul român care a
avut o stație de radio de limba română în Statele Unite.(...) Recunoscând
viziunea sa, calitatea de lider și patriotismul dedicat LIBERTĂȚII, Camera
de Comerț Long Island City/Astoria îi înmânează lui Vasile Bădăluță
PREMIUL „OMUL RENAȘTERII”.

Până după ora trei spre dimineață, oamenii s-au socializat, au ieșit pe
ringul de dans, au bătut o sârbă și s-au prins în horă, așa cum e datina la
noi, la români.
John Predescu și Alex Marmara au imortalizat pe peliculă aspecte din
această noapte de mare excepție aniversară.
Pe frontispiciul ziarului Romanian Journal există un motto semnificativ
pentru toți imigranții, „Un bun american nu-și uită originea etnică”,
cuvinte înțelepte aparținând marelui președinte american Abraham
Lincoln. Domnul Vasile Bădăluță îndeamnă pe fiecare compatriot: „Nu
uita că ești român!”. Avem convingerea că imensa majoritate a românilor
stabiliți în Statele Unite se călăuzesc după aceste afirmații-îndemn.
Pentru tot ceea ce acest bucovinean a făcut și face pentru noi, în
America, îi aducem un mulțumesc călduros care să survoleze vibrând
Oceanul Atlantic și Europa de Vest, să ajungă la românii din patrie și apoi
să se întoarcă vibrând, cu un mulțumesc călduros din partea lor, până aici,
la noi, în comunitatea româno-americană.
Felicitări, domnule Vasile Bădăluță!
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VICTORIA FONARI

DORURILE DIN ALBA IULIA CÂNTATE LA
CHIŞINĂU

Toamna a adus în cadrul
Cenaclului Magia cuvântului oaspeți din Alba Iulia. Colaborarea
dintre Alba Iulia și Biblioteca Centrală a BM „B.P.Hasdeu” este una
de durată grație editorului Virgil Şerbu Cisteianu, care a oferit spațiu
în revista „Gând românesc” mai multor tineri din cadrul cenaclului
literar-artisitc. Evenimentul preconizat la 2 septembrie 2015 a fost pe
unda zilei „Limba Română”. Au avut plăcerea să vină cu cărți, reviste,
poezie, muzică, istorie editorul și istoricul Virgil Serbu Cisteianu,
scriitoarele Mariana Moga, Jeni, Voina, Corina Ofelia Corpodean,
reporterul Ana Maria Voina. Am moderat această întrunire în
antuajul studenților de la Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”,
care au venit împreună cu profesoara de limbă și literatură română
Nina Dodon. Oaspeții din Alba Iulia au fost salutați poetic de Nina
Slutu-Soroceanu, Claudia Grama, Galina Furdui.
Înainte de a prezenta colegii din inima României am specificat
importanța de a persevera în cunoașterea limbii române, făcând
referințe la latinitate: „Latina... Imperială / Insistă și în secolul XXI /
Misterul antichității intrigă. / Sensul ascuns în cuvinte / Se adâncește
/ Cunoscând / Stâncă norilor crește / Munții astrali ai latinei / Pot fi
văzuți doar deasupra norilor / Căci numai acolo umbra noastră / Nu
cade pe pământ / Rămâne în zbor”. Având o colaborare frumoasă cu
revista „Gând românesc” și cu editura „Gens Latina”, unde mi-a
apărut volumul de versuri „Aleile de corali” (2012), am avut
predilecția să inițiez festivitatea dialogând cu dl Virgil Şerbu
Cisteianu. Editorul, redactorul, care rămâne deschis spre antologarea
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poetelor din spațiul nostru, a atenționat despre importanța de a
cunoaște cultura românească și de a nu permite greșelilor să ne
împânzească studiile. În acest context a exemplificat dintr-o carte în
limba germană, în care se specifica că Lucian Blaga este un scriitor
transilvănean, fiind o informație furnizată de români. Virgil Șerbu
Cisteianu a atenționat că valorificarea culturii române se realizează
prin traduceri, prin cărți, prin cercetare, dar nu prin discuții dubioase,
care încearcă să diminueze axiologic poezia, arta, cultura. În
bunăvoința de a ne revedea a venit cu mai multe numere ale revistei
„Gând românesc”, în care au avut plăcerea să se regăsească în calitate
de autori studenții și masteranzii de la Universitatea de Stat din
Moldova ce sunt membri ai cenaclului „Magia cuvântului”: Corina
Gantea, Vera Catană, Ana-Maria Cecoi, Georgeta Fînaru, Galina,
Ciubotaru, dar și directoarea Bibliotecii „Alba Iulia” – Elena Caldare.
Dumnealui rămâne un pasionat al biografiilor. Data trecută
venirea lui a luminat biografia lui Nichita Stănescu, din optica
amintirilor din cadrul familiei sale, în această întrunire dl Virgil
Şerbu Cisteianu a venit cu cartea „Învingător de unul singur ” (Ed.
Gens Latina, 2015). Între coperțile acestei cărți este dialogul viu
scanat în interviu cu compozitorul, muzicologul, scriitorul și
profesorul Doru Popovici. Destinul este ștangulat între decepții și
ascensiuni, cenzură și creație, doctrina timpului și dorința de a trăi
libertatea melodică. Pentru a argumenta alegerea făcută de editorautor, pe coperta a IV-a, include aprecierile personalității Doru
Popovici, consemnat în revistele de la Londra, Bruxeles. Una din ele
o vom include în acest articol: „... găsesc în creațiile sale ecouri ale
melancolicei doine românești” (The Evening Star, Washington,
Irving, Lowens, 13.III, 1971).
Scriitoarea Mariana Moga, care a condus 15 ore mașina, a
recunoscut despre semnificația drumului Alba Iulia – Chișinău.
Autoarea romanului „Înaintând prin ceață” (Editura Ecou
Transilvania, 2014), care este cunoscut în SUA, Olanda, Spania,
Germania și Austria, a intrigat prin personajul care „se simte atât de
inutil și gol sufletește”, fiind o carte a stărilor, a dorințelor și a
comunicării. Fiind o îmblânzitoare a cuvintelor (așa o carcterizează
poeta Rafila Maniu), Marina Moga a preferat să explice importanța
tăcerii în scrierea poeziilor, făcând o conexiune cu opinia lui
Francesco Orestano: „Există o artă a tăcerii nu mai puțin însemnată și
eficace ca ata de a vorbi. A asculta și a tăcea, a privi și a tăcea în mod
deliberat, cu fermitate, în chip absolut, este o neobișnuită și prețioasă
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regulă de viață și un mijloc sigur de mari victorii”. Este un reper în a
înțelege cartea sa de versuri „Tăcerea albastră”, prefațată de Cornel
Udrea (apărută la Sebeș, 2013). Tăcerea are multiple conotații de la
suferință, singurătate, opacitate, la creație, toleranță, fericire. Poeta
are secvențe de a defini poetic – „Tăcerea, / îi jefuiește lui Dumnezeu
ultimul strigăt” („Curcubeul speranțelor”). Versurile au forța de a
sensibiliza, ele oscilează între strigăt și tăcere, șoaptă și ton imperativ.
Nimicul în oglinda tonului relevă „Strigăt în cuvinte”:
„Contur al umbrei zero,/ poezia, / golește versuri printre imagini.//
Un moft. / Cuminte, viața îmi publică cartea / într-o ediție limitată”.
Cartea are pulsul ei din trei în trei poezii înflorește „Roza” este titlul
care se repetă insistenent de parcă ar fi petalele de nebuloase de pe
firmamentul volumului „Paradisul” al cărții lui Dante Alighieri.
Aceste 11 „Roze” invită în laboratorul artistului: „Omul, /se află întrun derapaj de refacere. / Nu va putea descoperi fereastra, / atât timp
cât pierde din vedere zidul” („Roza 1”). Discuția despre tăcere ne-a
ghitat pe toți cei prezenți în lumea poeziei.
Poeta Jeni Voina a captat auditoriul prin versurile sale din
cartea „Cântecul dorului” (Sebeș, 2012) care și-a cunocut lansarea la
Biblioteca Centrală B.M. „B.P.Hasdeu”. Plină de dragoste textul său
liric nu se incomodează să preia ritmul etnic, în care își regăsește
rădăcinile. Astfel poezia sa miroase a grâu și a iarbă verde, melodică
ea ne duce în spațiile rustice în care știu să admire răsăritul și care
cunosc semnificația apusului.
Autoarea Jeni Voina valorifică motivele populare, în care
pune accent pe importanța tradiției. Consideră că e important să
depui suflet pentru a obține ceva. Dragostea e cea care oprește timpul:
„Ca omu‟ când e iubit / Parcă-i un pom înflorit / Văz pe min„ de când
iubesc / Anii trec ... io-ntinteresc” (Plânje bietu‟ pământu‟). Își scrie
textele cu fonemele proprii din regiune. Poeta recunoaște că
intenționat își dorește forma respectivă pentru că este învăluită de
misterul straiului neamului curat și dorește să și-l mențină în versul
sufletului său.
Este o autoare ce consideră că versul se împlinește atunci
când e cântat. Colaborarea ei o percepem și în filele cărții. Astfel
„Tăt așa, tăt așa”,„Lângă moara lui Isaac” sunt cântate de Nicolae
Furdui Iancu; „Mere badea pe ogor” de Maria Furdui Iancu; „Toată
sara mândra mea” de Tudor Furdui Iancu; „De-aș putea mereu cânta”
de Mirela Mănescu Felea; alte versuri sunt interpretate muzical de
Ilie Medrea; Anca Maria Mărgineanu; Giulia Medrea; Teodora
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Zărnescu; Ciprian Roman; Maria Filimon, Dorina Narița, Anamaria
Iorga, Cristian Maluțan. Șirul poate continua ceea ce ne
argumentează că poezia a atras nu doar cititori, dar și ascultători.
Îmbărcată în costum popular, cantautoarea Corina Ofelia
Corpodean a multiplicat semnificația verbului românesc prin cântec.
Activitatea sa literară și cea muzicală fiind aprecită la diverse
concursuri, cum ar fi: „Cântecele Marii Uniri”, „Timpul iubirii”,
Festivalul Național „Cântarea României” etc. Competențele ei
muzicale și poetice au fost împărtășite de toți profesorii, studenții,
invitații evenimentului, care au avut ocazia să pășească în timpul
artistic, să simtă respirația versurilor poetei. E greu să descrii
melodicul în cuvinte, dar toți doritorii o pot face în cadrul Bibliotecii
Centrale, deoarece Corina Ofelia Corpodean și-a lăsat CD întitulat
„Dor de tine”, apărut la Studio Level Sound, Alba Iulia.
Reporterul din Sibiu Ana Maria Voina a salutat gazda, fiind
recunoscătoare pentru nivelul înalt de organizare. Dialogul poetic a
fost susținut atât de scriitorii de la noi, cât și de stundenții prezenți la
eveniment. Un cuvânt de mulțumire din partea profesoarei Nina
Dodon a specificat importanța acestor întruniri pentru viitorii
pedagogi, care au avut ocazia să plece cu daruri muzicale și cărți.
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LANSARE DE CARTE
În ziua de 15 octombrie 2015 la sediul Fundaţiei
culturale ,,Negru Vodă” din Făgăraş, sub egida revistei lunare de
cultură, ştiinţă şi artă ,,Gând Românesc” a avut loc lansarea
volumului de versuri ,,Descompunerea-n cuvinte” a tinerei poete
Mădălina Mardare, elevă a Colegiului ,,Doamna Stanca” din aceeaşi
localitate, care este câştigătoarea marelui premiu oferit de
revista ,,Gând Românesc” la ediţia a IX- a, a Festivalului
Internaţional de poezie ,,Nichita Stănescu”, organizat la Bucureşti în
colaborare cu Societateas culturală ,,Apollon” din Urziceni, în luna

martie 2015.
La lansarea volumului au participat iubitori de poezie,
profesori ai Colegiului, scriitori, colegi de-ai tinerei poete, un
numeros public.
Despre volumul de versuri lansat, a vorbit scriitorul albaiulian,
Virgil Şerbu Cisteianu, directorul general al revistei, care a omagiat
prin cuvinte emoţionante lupta eroilor făgărăşeni Gelu Novac, care sa împuşcat în apropiere de satul natal al dânsului fără a se preda
autorităţilor, şi Ion Gavrilă Ogoranu, foşti elevi ai liceului ,,Negru
Vodă”, iar despre lansarea volumului a spus că: ,,Tânâra poetă, a
cărei poezie musteşte de metafore este doar la prima etapă ș i
probabil va urma etapa următoare, în care va trebui să se îndepărteze
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de poeţii de la care a împrumutat anumite modele şi să intre în stilul
ei propriu de a scrie poezie fiindcă are resurse nebănuite”.
Vorbind despre premiul obţinut, domnia sa a spus că acesta a
constat din tipărirea unui volum de versuri, care să fie lansat la
Făgăraş şi Alba Iulia în cadrul sesiunii a IV-a a cenaclului
naţional ,,Gând Româbesc”, când va avea loc acesta. Poeta a mai
primit ca premiu un set de reviste ,,Gând Românesc” şi unul de cărţi
semnate de scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu şi marele muzicolog şi
compozitor Doru Popovici.
Despre calităţile de elevă şi poetă au mai vorbit: Adelina
Graure, profesoară de limba română la Colegiul ,,Negru Vodâ” care a
îndrumat-o pe poetă, afirmând că ea reprezintă o speranţă pentru
poezie, având nu numai talent ci şi preocupare permanentă pentru
literatură, pentru cultură în general. Corina Drăgoiu, directoarea
Colegiului, aspus că Mădălina Mardare este mândria şcolii şi că este
prima elevă care a ajuns la un asemenea standard în literatură, ca la
cei optsprezece ani ai săi să aibă un volum. În cuvântul său, poeta
făgărăşană Sorina Peptea, i-a urat succes Mădălinei şi o aşteaptă să se
aşeze în marea poezie.
Frumoase cuvinte prin care a apreciat virtuţile poetice a

Mădălinei Mardare, au fost adresate şi de Florentin Olteanu,
preşedintele Fundaţiei ,,Negru Vodă” gazda manifestării, care a
remarcat talentul robust, poezia matură a tinerei poete urându-i
succes în continuare. Despre volum au mai vorbit, profesorii Aurel
Aldea, Laura Pestiş, Ion Rainera şi scriitoarea Violeta Motoc,
profesoară de istorie la acelaşi Colegiu şi autoarea unei monografii
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istorice despre Ţara Făgăraşului, precum şi secretara
Fundaţiei ,,Negru Vodă” Maria Bălan. A fost prezentă şi presa locală
la această manifestare, o dovadă în plus de apreciere pentru tânăra
poetă.
Manifestarea a fost presărată cu muzică susţinută de colegii ei:
Stoica Roxana, Boeriu Giorgiana, Langa Ciprian, Dobre Luminiţa.
REPORTER
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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.
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 apare la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL
NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 noiembrie 2015.
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15
INCLUSIV a lunii respective.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost: 15 RON
prin rezervare anticipată.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui
abonament anual fiind de 150 lei, plus 50 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.
E-mail: virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com

130

CUPRINS
Virgil Şerbu Cisteianu – Adevăr şi minciună... / 5
Iuliu Pârvu-Vistian Goia, nu trecem singuri... / 10
Ironim Muntean- Nicolae Ota la 75 de ani / 15
Elena Costache- În dialog cu preotul ortodox Nicolae Barbu /20
CRONICA LITERARĂ
Ironim Muntean-Sub zodia ochiului / 35
LOGOS
Eugen Virgil Nicoară-Vocaţia dramatică a poporului evreu / 45
Mihaela Emilia Vladu-Ioan Bianu... / 54
CATHARSIS
Horia Lupu-versuri / 59
Dumitru Mălin–Diavolul din dâmbul crucii (VI) /61
Aurelia Marin–versuri / 69
Mariana Flămându-versuri / 73
Ion Dulugeac-Paradisul decăderii /76
Mădălina Mardan – versuri / 83
George Terzi-versuri / 7
CRONICA IDEILOR
Marian Nencescu-Lucian Blaga, victimă... / 91
FILOSOFIE
Ciprian Iulian Şoptică - Hermeneutica... / 96

PORTRETE LITERARE
Cezar Vasilescu- Eseu cu... Nae Ionescu / 100
LECTURI
131

Virgil Şerbu Cisteianu - Un pedagog de mare prestigiu / 102
Livia Fumurescu - Spirale afective / 107
Dumitru Tâlvescu - Dreptul la nefericire / 111
CRONICA DE BALET
Roxana Pavnotescu - Deca Dace... / 114
CETATEA CULTURALĂ
Mariana Terra - De 25 de ani în New York... / 119
Victoria Fonari - Dorurile din Alba Iulia... / 123
Reporter - Lansare de carte / 127

132

