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„De la Roma venim, scumpi şi iubiţi compatrioţi din Dacia
Traiană. Ni se cam veştejise diploma noastră de nobleţe, limba
însă ne-am păstrat-o.”
MIHAI EMINESCU
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NICHITA STĂNESCU

81
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Dacă ar fi trăit, la 31 martie 2014, marele poet
Nichita Stănescu ar fi împlinit 81 de ani.
Nichita Stănescu a iubit Ardealul şi ardelenii. A
debutat în revista Tribuna de la Cluj, în chiar anul
reînfiinţării acesteia, 1957, cu poezii.
Ca şi pe Eminescu, ca şi pe Blaga, citiorii şi
prietenii lui ardeleni, îl invocăm ori de câte ori avem
prilejul și îl evocăm atunci când este necesar.
Revista Gând Românesc, de la fondarea noii
serii l-a readus în actualitate în fiecare an. O facem şi de
această dată prin publicarea celor trei interviuri in
extenso, care sunt cvasinecunoscute. Redacţia revistei
noastre îşi propune să aducă o contribuţie modestă dar
necesară la cunoaşterea unor adevăruri legate de viaţa şi
deopotrivă de moartea lui Nichita Stănescu, aşa cum o
relatează mama şi sora lui, cei care le-au intervievat în
urmă cu două decenii: Ovidiui Suciu, Leonida Lari
ajutată de Anatol Ciocanu şi Eugen Zainea
În numerele viitoare vom pune la dispoziţia
cititorilor alte materiale edificatoare şi menite să
lumineze definitiv momente dramatice din viaţa marelui
poet.

G.R.
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OVIDIU SUCIU
UNELE MĂRTURII ALE MAMEI ŞI SURORII
LUI NICHITA STĂNESCU DESPRE VIAŢA ŞI
MOARTEA MARELUI POET
Ovidiu Suciu: Vă rog să ne spuneţi cum scria Nichita
Stănescu? Avea ciorne scrise de mână, bătea la maşină?
Avea un caiet în care făcea unele însemnări mai intime? A
fost prima lui soţie dragostea cea mare?
Mariana Stănescu, sora poetului: La început scria cu
mâna, când eram la părinţi. Cumpărasem mașina lui tăticu de
la prăvălie. (O marcă bună, germană). Acum se află la muzeu.
În prima parte bătea și revistele la mașină. Cu timpul, în ultima
parte, a dictat. A rămas la Doina un caiet – jurnalul lui – pentru
care a fost șantajat. Era un dosar gros, în care Nini – cât a stat
cu Doina – scria diverse însemnări. Ceva era în acel jurnal,
pentru că acolo erau „motivele” pentru care lui Nini i-a fost
frică să divorţeze de Doina. Îl ştiu cum arăta, dar nu știu ce
conținea. Era un caiet studenţesc cartonat. Era un jurnal, în
care scria şi versuri. Nînţelegerea cu Doina a fost fiindcă ea
începuse să-i corecteze poezia: socotea că nu screie bine!
Tatiana Stănescu, mama poetului: Totuși dragostea lui cea
mare a fost Magdalena.
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M-S: Nu poți să-ţi dai seama. Era o dragoste la 17 ani. A iubito foarte mult pe Adriana Enescu. S-au înţeles foarte bine. A
fost perioada lui de maximă creaţie. Pe urmă a fost Mihaela
Mihăiescu, Rodica Dinescu. Au fost foarte multe femei de
foarte bună calitate în viața lui: femei extraordinare, nemaipomenite. Toate l-au iubit, l-au ocrotit, dar în final vroiau
să pună stăpânire pe el. Nini nu suporta și atunci pleca, chiar
dacă ele nu erau cu nimic vinovate. Asta a fost fatalitatea.
Dora venea și stătea foarte mult afară. Ea a avut acces foarte
târziu în casa lui Nini: a avut o tenacitate foarte mare.
Astea nu-s lucruri pe care să le discut, că nu-mi plac...
-

O. S.: Nichita și-ar fi dorit să aibă copii?

M. S.: Foarte mult. Era să aibă cu Gabriela, dar a pierdut
sarcina. Cu Rodica nu a putut să aibă copii pentru că nu era
divorțat și nu putea să aibă un copil în afara căsătoriei.
Legăturile lui au fost cu doamna care nu concepea să aibă copii
în acele condiții.
O. S.: Ce altă dorință mare a avut Nichita pe care na reușit să o împlinească?
M. S.: Și-a dorit să aibă o familie adevărată. A vrut să stea cu
mama, cu mine: să aibă o familie. Şi-a dorit să stea liniștit:
familia să-l iubească, să-l respecte și el să poată să scrie.
A fost foarte chinuit. Nu a avut nici casă, nici mâncare în
ultima perioadă. A fost o perioadă așa de cumplită, încât nu pot
să-mi amintesc că simt că înnebunesc.
-

O. S.:

Dora nu gătea?
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M. S.: Dacă n-avea mâncare…? Vom vorbi despre Dora, dar
nu astăzi... O catastrofă...
În ultima perioadă, când a murit tata, s-a întâmplat ca Nini
să se căsătorescă. A fost o viață cumplită pentru mine. El era
foarte necăjit. Toate astea au grăbit moartea lui. De foarte
multe ori, duminica mă suna și mă duceam cu mâncare. El era
obișnuit, la noi în casă, să fie mâncare. Dora nu s-a ocupat.
Nu spun numai de Dora acest lucru... în ultima perioadă în
care pur și simplu l-au omorât. Făceau presiuni asupra lui. Toţi
cereau ceva. El nu mai avea timp nici să doarmă, nici să
mănânce.
Era un adevărat complot al distrugerii îndreptat asupra lui.
Tot timpul veneau la el tot felul de nechemaţi – inși care naveau nici o legătură cu el: n-aveau nici un fel de respect față
de timpul lui. Eu nu puteam să-mi permit să-i cer cel mai mic
lucru să-mi rezolve, iar ceilalți profitau de el pentru orice. A
fost oribil ce s-a întâmplat în ultimii ani în casă la el...
O. S.: Să ne întoarcem la o dominantă a sa: la
patriotism, ca dimensiune morală esențială a lui Nichita.
T. S.: De mic era foarte mândru că-i român, mândrie moștenită de la taică-su.
Sora: Tata ar fi putut să plece din ţară. Avea prieteni ce lucrau
la Societatea Româno-Americană. Puteam să ne salvăm. De
fapt tata și-a iubit mult și orașul. Nici la București n-ar fi vrut
să plece. Patriotismul lui republican de la Ploiești. A fost
crescut în mare respect pentru familie, faţă de părinți. De fapt,
tata a fost unul dintre cei mai bine educați bărbați pe care i-am
întâlnit vreodată. Toată această educație au sădit-o, mama și
tata, și-n Nini.
-

O. S.: Nichita a fost în străinătate ?
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M S.: La Paris, în Italia, Anglia, Suedia, Iugoslavia, Finlanda.
Germania – de mai multe ori. Avea la Regensburg o doamnă
primăreasă care-l invita mereu; apoi în Rusia, în Basarabia. Cel
mai bine s-a simțit, totuși, în Basarabia, la Chișinău, unde l-au
primit cel mai bine. A fost și-n Monaco.
În America a avut invitaţie, dar în ultima perioadă i-a
fost frică să călătorească cu avionul.
-

O. S.:

Îl marcau aceste vizite?

M. S.: Zicea că cel mai plăcut e acasă. În Iugoslavia, un poet
rus i-a spus: „Ești de-al nostru, ești rus!” El i-a răspuns: „Eu
sînt jumătate român pentru că tata era român și jumătate român
pentru că sînt poet român”. Dacă voiai să-l jignești îi spuneai
că nu-i român... Şi așa a fost o campanie după „Epica Magna”,
cu premiul Nobel. Au inventat despre el că este rusnac,
basarabean, evreu,... fapt pentru care a suferit cumplit. Au
simțit coarda lui sensibilă şi l-au atacat.
În special masoneria, care era cu ochii pe el. Foarte mulți
masoni s-au perindat în casă la el să-l racoleze, ceea ce n-au
reușit. Este evident... Când a fost propus la premiul Nobel, i s-a
spus (nu vreau să spun de către cine): „Fă și tu dizidență că o
să-l iei precis!” „De ce? Sînt mare: poezia mea e mai presus de
orice...” Chiar și Goma (care a venit foarte mult la el) l-a
sfătuit... (Eu făceam de mâncare pentru copilul lui Goma)... A
scris, a publicat, a făcut mai mult decât oricare.
Sînt convinsă că dacă se băga în politica lor i s-ar fi acordat
premiul Nobel... El era așa de mare... Eu niciodată n-am reușit
să spun despre poezia lui nimica. L-am citit o dată, de două
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Mariana Stănescu şi Ovidiu Suciu

ori, de zece ori, de douăzeci de ori. Pentru mine e atât de mare
că n-aș fi îndrăznit, ca soră, să fac o analiză a poeziei lui.
Am avut tot timpul evidenţa că nicăieri n-am întâlnit un
asemenea om. Ce-am trăit lângă el n-o să trăiesc niciodată în
viață. Nu numai că scria extraordinar, dar avea un geniu al
vorbirii, al comunicării, pe care nu l-am întâlnit la nimeni. Atât
de ușor se plimba peste tot, în toate domeniile – filozofie,
religie, matematică. A fost o adevărată minune. De multe ori
mă gândesc că poate a fost dotat cu ceva supranatural.
Nu mă consider un om care n-ar avea personalitate. Totuși în
preajma lui mă simțeam atât de mică şi atât de neînsemnată...
Mă simțeam bine să stau la bucătărie, aproape cu umilință față
de opera lui. (...)
Alături de el eram așa... departe de tot...
O. S.: Pe dvs. nu v-a ispitit poezia, n-ați cochetat cu
ea?...
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M. S.: Domnule, el era atât de mare... Chiar dacă mi-ar fi
plăcut aş fi fost lipsită de şansă...
-

O. S.: În schimb el era precupat de matematică...

M. S: Și eu sunt o cititoare... Mi-ar fi plăcut să fac filozofie.
Întâmplarea a făcut să fac matematică. Dar, după ce el a scris
cum a scris, să fi apărut cineva în familie...! Nu se putea era
imposibil. Chiar dacă aș fi dorit să scriu, după ce i-a apărut
primul volum n-aș fi îndrăznit...
- O. S.: Ați pomenit de anumiți „inși” care l-au strangulat, lau înăbușit pur și simplu... Au existat, însă, și niște adevărați
prieteni – compatrioți morali, cum este Mihai (Bandac)...
M. S.: Au existat, dar ce s-a întâmplat în ultimul an parcă toți
erau rostogoliți pe scări. Se întâmpla un fenomen în Amzei, pe
care n-am reușit să-l contracarăm. Acuma ne dăm seama...
Dacă-l durea un deget eu eram chemată... În ultimul an s-au
întâmplat niște lucruri pe care nu le înţeleg. Chiar eram
îndepărtată de el, sistematic. Nu că nu eram primită... Dar se
întâmpla ceva, acolo... „Porţile”, care erau acolo, erau mai
puternice decât noi, cei care i-am dorit binele... Din cauza asta
s-a-ntâmplat și nenorocirea să moară cum a murit...
O. S.: Care dintre cei din jur i-au rămas prieteni
adevărați, în afară de Mihai?
M. T: În afară de Mihai era doctorul Donoiu, dar nici el n-a
știut când a fost internat Nini la spital. Doctorul Dianu, care
venea de la Spitalul de urgență (prieten cu Nini) n-a știut nimic
de moartea lui. Nici chiar Tomozei – de care îl lega o prietenie
de ani de zile – nu a știut... (...)
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- O. S: Povestiţi-ne cum îl ascundeaţi de admiratoare și-i
lăsaţi mâncarea sub pat, pe care noaptea o mânca...
M. S.: El a stat mult aicea... A avut o perioadă, poate cea mai
bună din viața lui... (...) A stat la mine când a ieșit de la spital,
opt luni de zile. O zi sau două se ducea în Amzei.

Studentul Nichita Stănescu înpreună cu mama şi sora

Pregăteam totul. L-am ținut departe de toată lumea dezlănțuită. A fost ocrotit, s-a simțit bine. A fost o perioadă în care nu
a băut deloc. Coboram la plimbare cu el; ne întâlneam la Cornelia. Mergeam la Gostat – unde-l cunoștea toată lumea:
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cumpăra roșii etc., era fericit că circulă singur cu maxi-taxi.
Lui i-a plăcut numai cu taxi de mic, pe urmă cu trăsura, apoi cu
maxi-taxi. Era într-o formă foarte bună, citea, asculta radio,
scria...
O. S.: Dormea puțin?
M. S: Nu. Perioada aceea dormea foarte mult. Îi lăsam
mâncarea pe tavă în dormitor: plăcintă, sucuri de fructe, etc.
Era foarte liniștit.
- O. S.: Ce adresă aveați atunci?
M. S.: Str. Fagului, nr. 16, apt. 8.
- O. S.: În câte camere locuiați?
M. S.: Două – dacă se pot numi camere: una mică și alta foarte
mică – plină cu cărți, unde este și studioul meu. Aci doarme
mămica. Apartamentul l-am cumpărat tot datorită lui. O vecină
a reclamat că aveam spațiu excedentar (!!!).
Atunci Nini a zis: „Hai s-o cumpărăm, că te ajut eu; să avem și
noi la bătrânețe ceva...” Am plătit, din rata mea de profesoară,
800 de lei pe lună. M-ar fi ajutat Ninișor, dar... n-a reușit să-mi
dea nimic... Și-a dorit foarte mult să aibă și el unde să vină.
Acum e greu: mămica e bătrână, eu am de lucru la școală.
- O. S.: Lui Nichita îi plăcea natura?
M. S.: Cât era tânăr; pe urmă a devenit mai leneș.
- O. S.: S-a legat de oraș?
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M. S.: Nu de oraş; mai mult de spațiu... Era greu să se
deplaseze. Dacă am fi avut condiții bune, dacă aveam mașină
la scară. Dacă ar fi avut și el o casă bună, mașină cu șofer, cum
avea Sadoveanu sau Zaharia Stancu, (...) i-ar fi plăcut și lui.
Mai ieşea cu Donoiu la Cîmpulung. Era o adevărată expediţie.
Duceau cu ei o paporniță cu mâncare, pe care o pregăteam cu o
zi înainte.
- O. S.: Ce-i plăcea, îndeosebi să mănânce?
M. S.: Chifteluțe, dovlecei umpluţi, dovlecei panè, plăcintă cu
mere, plăcintă cu brânză – mâncare de casă; fasole bătută,
piroști, ciorbică cu crenguţă de vișină. Mă sculam de la 4, gătea
și-i duceam mâncarea în Amzei.
N-aveam creangă de vișin dar îi spuneam că iau de la
şcoală, deşi n-aveam nici acolo.
- O. S.: Consuma cafea?
M. S.: Nu era „cafengiu”. Ceaiuri – ruseşti fără zahăr şi ceai
de plante...
Vorbea cu mama câte o oră la telefon, avea răbdare. Îi cumpăra
ciocolată străină; tot ce-i trăsnea lui prin cap îi cumpăra mamei.
Din Iugoslavia i-a adus brăţară și medalion de argint. Avea
pentru mama un adevărat cult. Trimitea bani: să repare
acoperişul, să...
T. S.: Mereu spunea să nu fac economie, să ard gaz, să fie
cald...

15

M. S.: Nimeni nu s-a mai interesat cum o duce mama după
moartea lui. Nu s-a gândit că și eu sînt traumatizată; abia
mergeam pe stradă; n-aveam direcție – şi mama destul de
bolnavă... Trebuia să-și fi dat seama și ei că e nevoie măcar de
un doctor.
- O. S.: Nu v-au dat pensie de la Uniune?
M. S: De la Uniune i se dă un ajutor de 2000 lei. Cheltuieli
sînt. După fiecare parastas, după fiecare comemorare, noi
cădem amândouă bolnave la pat. Sîntem două femei singure.
(...) Alerg după ceaiuri, după doctori; alerg după toate; nu-mi
permit să-mi iau un concediu medical: am temperatură, dar numi permit nici o derogare pentru că trebuie să am grijă de bani
– mulți-puțini câți am, trebuie să-i chivernisesc. (...) N-am mai
fost în Amzei, decât o singură dată...
Aş merge să-mi amintesc de zilele trecute – când cumpăra
Nini câte o sută de lalele pentru Mihaela; sau un coș de flori de
la o țigancă – indiferent pentru cine... Făceam piață în Amzei,
sau pe Calea Victoriei... Mai sînt amintiri care mă leagă... Miaduc aminte doar de lucruri care mă ajută să supraviețuiesc.
Îmi pare rău că n-am putut să-l apăr dar a murit tata subit (...).
- O. S.: La ce vârstă a murit tata?
T. S. : În 74.(e vorba de anul morţii n.r.)
M. S: Suferea din cauza necazurilor pe care le-am avut. A avut
o pareză. A fost operat de ulcer: a murit în spital.
(Mama, Sora – povestesc despre moartea tatălui lui Nichita).
M. S.: Mama a fost mai amabilă cu Dora, pentru că a văzut că
pierdem cu toții. Se gândea că trebuie să aibă pe cineva, că eu
nu mai pot...
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- O. S.: Au fost căsătoriți...?
M. S.: Da.
- O. S.:

Au divorțat...?

M. S.: Nu. El a divorţat de Doina.
După 21 de ani. El n-ar fi vrut să
divorțeze de Doina, ca să nu se însoare
cu Dora...
Noi am fost martorii la divorț.
Nici nu voia să meargă la tribunal.
Vroia să se întoarcă.
Despre Dora se spuneau deja
lucruri grave, legate de o eventuală
„misiune” a ei pe lîngă Nichita.
N-am
mai
văzut
așa
perseverență. Nini făcea treabă în casă
și Dora stătea pe scări de dimineața
până seara.
Dar ea avea misiune...
I s-a spus lui Nini de către persoane importante...
Ea a făcut foarte mult rău. Vina ei este foarte mare...
Pe semne că așa a fost să fie.
Eu am știut destul de târziu de la soțul unei colege care
lucra în diplomaţie. I-am spus și lui Nini, să nu mai aibă de a
face cu ea. Era foarte periculoasă.
Grupul din care făcea parte și care o dirija era a lui Gogu
Rădulescu. El și asociații lui făceau mari presiuni asupra lui
Nini. Dora a desăvârșit totul.
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I s-au plătit toate serviciile...
Dar el nu mai este...
Pe semne că așa se hotărâse la Comana, la Gogu
Rădulescu.
Ori cu ei și dirijat de ei, ori deloc.
Noi n-am putut face nimic...
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POETA LEONIDA LARI, ÎN DIALOG CU
MARIANA STĂNESCU
LEONIDA LARI: Fiecare se simte asigurat de singurătatea
lui/ între asiguraţii de singurătatea lor/ se ciocnesc pahare/ se
pupă obraze/ se dăruiesc flori/ moartea unei plante devine
cadou de sărbătoare,/ până când mă şi întreb/ dacă zeul/ la
sărbătoarea lui/ nu-i dăruieşte zeiţei capul meu/ ca pe o
floare retezată/ şi moartea mea ca pe o amintire de neuitat?
MARIANA STĂNESCU: Da, aveţi dreptate, Nichita în
ultimii ani ai vieţii avea o singurătate numai a lui pe care o
bănuiam. Era partea lui de suflet care nu ne aparţinea, aparţinea numai Poeziei... Da, şi Nichita se confesa încă elev fiind.
Când ajunsese mare, în special după vârsta de 40 de ani,
cofesiunile lui au început să fie foarte dureroase…

De la stânga la dreapta Mariana şi Tatiana Stănescu, Leonida
Lari şi Anatol Ciocanu
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Simţea necesitatea confesării. Era foarte aproape dar şi
foarte departe de noi... Un punct era numai al lui şi noi, ai
casei, probabil că nu am înţeles acest punct, punctul Nichita…
Vedeţi dumneavoastră, în ultimul timp Nichita a fost
numit şi colaboraţionist, cei din masonerie care au avut şi au şi
azi vile, maşini, posturi, premii, salarii uriaşe – necruţându-l!
El, Nichita, nu a avut aproape nimic şi nici nu a cerşit, nu
s-a milogit ca să aibă, să obţină. Dacă ar fi fost colaboraţionist
ar fi avut şi el o vilă, ar fi avut de toate. Dacă ar fi fost ar fi
primit şi Premiul Nobel, cu siguranţă.
Căci şefii cei mari, când li s-a cerut caracterizarea din
partea Uniunii Scriitorilor din Bucureşti pentru Academia din
Stockholm, au scris că e un tip cu suporturi morale şubrede,
cam de tipul acesta. Că tare-i interesa pe academicienii de la
Academia Suedeză cu cine se culcă sau cu cine se cinsteşte
poetul Nichita Stănescu!
Îi interesa poezia lui.
Pe cei de la Uniunea Scriitorilor, în special Jebeleanu, îi
interesa altceva şi, urându-l că era mai talentat decât ei, îl
marginalizau de câte ori venea vreo ocazie. N-a avut locuinţă
mult timp, până aproape de 50 de ani, trăia la mine în cămăruţa
asta mică... pe urmă i-a dat Municipiu, şi nu Uniunea
Scriitorilor, apartamentul din Piaţa Amzei...
Era un timp când îl părăsiseră şi prietenii chiar...
Cred că în aceşti ani de disperare l-a întâlnit Dora; nu-i
port răutate, dar eu, ca soră a lui Nichita, am impresia că
femeia aceasta a fost în viaţa lui Nichita un accident...
Apoi cum Dumnezeu să-l cred eu pe Cristoiu când acesta
scrie cu litere parşive şi neruşinat de mincinoase că „Nichita şi
pe timpul comuniştilor a dus-o bine”.
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Un servitor, un nomenclaturist, într-o emisiune la televiziune, confirmă şi el aceleaşi erori, fără nici o mustrare de
conştiinţă.
Eu am fost mulţi ani umbra fidelă a lui Nichita, am fost
martor ocular la multe din întâlnirile lui cu prietenii, cu colegii, chiar cu cititorii, le ţin minte pe toate. Şi pentru că mai ţin
minte câte ceva, am devenit şi eu incomodă pentru unii...
Doina Ciurea, prima soţie a lui Nichita a fost rugată de
Nichita în timpul vieţii să nu-i publice primele poezii. Nu,
Doina a făcut-o, parcă-ntradins i-a editat volumul Argotice.
Şi încă o mai roagă pe mama la telefon să nu aibă pretenţii la dreptul de autor! E dureros, pur şi simplu, că se întâmplă aşa ceva. Dar poate că şi mama bătrână a lui Nichita ar
vrea să mănânce o ciocolată!...
Da, Nichita nu s-a înregimentat cu nimeni şi la nimic...
Împărţea adesea cu mine şi cu mama cartofii pe care-i aduceam
de la Ploieşti... Da, a dus-o greu, fiindcă nu a lins blidul
nimănui, în faţa nimănui nu s-a căciulit. Au mai circulat bârfe,
pe lângă multe altele, că mai e şi... evreu!
Dar băşica s-a spart repede...
L.L. Astfel – neînregimentându-se, nici în sus, nici în jos,
nici în dreapta, nici în stânga – nu i-au dat nimic?
M. S.: Când s-a auzit că mănâncă la mine, din modesta mea
leafă de profesoară, nu le venea a crede... Pe timpuri l-au
desfiinţat şi Manolescu în România Literară, l-a mai atacat
chiar şi Sorescu cu alambicatul titlu al unui articol: Magnatul
poeziei româneşti şi epoca sa.
Nu, Sorescu nu a fost răutăcios, s-au împăcat mai apoi,
dar Nini era foarte vulnerabil şi suferea nespus... dar nu ţinea
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ură sau pică mult timp... Lui Sorescu i-a spus foarte repede:
Bătrâne, hai să ne împăcăm…”
Da, au vrut să-l înregimenteze, să-l angajeze. Din instinct şi din geniu Nichita nu a făcut-o. Când au văzut că nu le
merge – au început să-l şantajeze. Când au văzut că nu-l pot
mişca nici aici, au început să-l blocheze cu tăcerea...
Veneau la el un timp numai Hagiu cu Pituţ, care i-au fost
prieteni până la moarte. Poate de atâta i-a dorit Dumnezeu pe
toţi trei la el, în nemurire...
L.L.: Geniul lui s-a impus pe cota cea mai înaltă a cerului
şi cu cât trece timpul, cu atât numele lui, clopotul lui, se
aude luminând – răsunând tot mai tare !
M. S. Şi încă o informaţie care stă în spatele unui întreg munte
de efecte. Dacă eu, sora lui, aveam sacramentala grijă ca fratele
meu, poetul Nichita Stănescu, să fie sătul, odihnit, să-i fie cald,
să-i fie comod – apoi el din altă parte nu a simţit acest lucru...
Nini nu a avut, nu a simţit căldura unui cămin în anturajul
ultimilor ani alături de cine a fost.
Să mă ierte Dumnezeu, dar de la moartea lui Nini nu ştiu dacă
Dora i-a telefonat mamei măcar o dată... Au trecut precum
ştiţi, peste zece ani... Nichita a avut de-a face în marea lui
imaginaţie şi chiar în viaţa de toate zilele cu fiinţele înalte ale
planetei.
Dora a nimerit ca într-un gol.
Nichita parcă i-ar fi acceptat dorinţa sau ruga ,,Ia-mă de
nevastă!”. În bunătatea lui, Nini a făcut-o şi pe asta!
O, Gabriela, poeta Gabriela Melinescu a fost cea care ţinea la
el grozav, mai ţin minte cum îl căutam împreună la restaurantul
rusesc de pe Kisseleff, pe la ore cam întârziate...
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Erupea din singurătatea punctului lui propriu, numai a
lui! În ultimii ani de viaţă intrase în încă nu mai ştiu eu ce,
noţiuni străine lui ca poet şi această maşinărie l-a şi zdrobit în
fond, de aici pare a i se trage chiar sfârşitul cosmic...
La afectat până la nebunie pictorul Sorin Dumitrescu, cel
care i-a ilustrat Noduri şi semne, halucinant şi plin de hipnoză
acest Sorin, şi-a băgat în astă carte a lui Nichita mai multe din
desenele pe care poetul nu le-a acceptat. Dar deoarece Sorin i-a
găsit şi hârtie şi tipografie, nu a avut încotro...
Venise, nu ştiu cum, Goma de la Paris, au stat în casă la
mine, vorbeau de toate. Nichita l-a admonestat: ,,La mine în
casă dle Goma, mănânci o tartină şi bei un pahar de vin…
Politică bătrâne, vom face la Uniunea scriitorilor...”
L.L.: Iată un SEMN: ,,Ca şi cum ai vedea munţii plângând/
ca şi cum ai citi în deşerturi un gând/ ca şi cum ai fi mort şi
totuşi alergând/ ca şi cum ieri ar fi în curând/ astfel stau
palid şi trist, fumegând” şi un nod: ,,mai singur sînt, ca
niciodată singur/ n-am ramură cu umbră şi n-am rădăcini/
iubito sînt ca un butuc/ pe care un călău retează scurt/
gîturile păsărilor migratoare/ mă voi înroşi de sângele lor
nezbura/ şi voi striga cât strigă un butuc/ în care s-a înfipt
toporul...
M.S.: „Ce soră ai, Nini! Genială!” Îi spuneau toţi prietenii lui
cît Nini mai era în viaţă. După moartea lui Nichita nu mai
sînt atît de „genială” ca atunci, ne-au părăsit toţi, ne-au uitat cu
excepţia pictorului Mihai Bandac, a lui Cezar Baltag,
Condeescu…
Până şi Tomozei s-a supărat, nici nu mai ştiu pentru ce, el
care a fost unul din cei mai apropiaţi ai lui Nichita...
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Ţin minte pe atunci, acum10-15 ani, mă sculam
dimineaţa pe la cinci ca să le pregătesc dejunul tuturor celor
din Piaţa Amzei, mă gândeam că peste noapte numai
Dumnezeu ştie cine poate mînca la Nichita... Mă duceam acolo
cu genţile pline... de acasă unde mama era obosită şi vlăguită.

Mariana Stănescu şi Leonida Lari la mormântul lui
Nichita Stănescu de la Cimitirul Belu

Noi am crescut nu chiar ca în Paradis, n-am refuzat
niciodată nimic... Cu geamantanele cu care Nini s-a întors de la
Viena după primirea Premiului Herder, îi căram cămăşile să i
le spăl, poate că n-ar trebui să vă spun lucrurile astea dar şi ele
sunt viaţa de ieri a lui Nini, fratele meu...
Nini era ca Pasărea Phoenix – după o masă bună, o vorbă
caldă – îşi revenea imediat şi căuta universul căruia îi era
captiv – cartea scrisă.
L.L: Iată şi versul respectiv despre cosmosul lui personal: Eu
sunt înecat/ în pasărea numită phoenix/ cea care arzând a
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reînviat/ şezi blând lacule/ eu numai în phoenix m-am
înecat...
M. S.: Iată aşa, cel care spunea în tinereţe şi la maturitate, la
toate damele şi la toate fetele îndrăgostite de el că „eu nu sunt
Florin Piersic” nu a putut obţine de la această viaţă o calmitate
normală şi atît de necesară unui om de creaţie, cu atît mai mult
pentru o viaţă zbuciumată ca a lui, cu sufletul fumegând peste
tot, oriunde ar fi fost...
Când s-a întors de la Chişinău, în 1976 ne-a povestit
lucruri minunate, era încântat de Basarabia şi de basarabeni.
Celebra lui frază rostită acolo: ,,De acasă am ajuns tot acasă”
o repeta cu mândrie şi la Bucureşti. I-au fost dragi Damian,
Grigore, Leonida, s-a întors de acolo cu un braţ de fotografii...
Poate că v-am vorbit prea multe. Dar mă doare şi pe mine
când mai bîiguie unii astăzi (tot din cei care au de toate) că
Nichita a huzurit pe timpul comuniştilor, el care nu a avut
nimic (în sens de avere!) în viaţa asta. Dumnezeu să-i ierte că
nu ştiu ce vorbesc!... Sau mai contează că aruncând cu pietre în
memoria plină de lumină a marelui poet român care a fost
Nichita Stănescu pot atrage atenţia cuiva că „uite, mă, ăsta
până şi pe Nichita îl critică! E tare!?”
Pe dracu!... cei care l-au agresat pe Nichita în critică, cei
care mai aruncă glod şi astăzi peste geniul lui – nu vor căpăta
nimic din toatea acestea, doar uitarea. Iar poezia lui Nichita
Stănescu va rămîne la o cotă încă neîntrecută de contemporani
în secolul XX...
Poate că mai şi greşesc... Dar nu cred!
L.L.: Iată încă un vers care este o sinceră confesiune a lui
Nini pentru toţi – şi cei care-l urăsc şi cei care-l iubesc: Eu
nu sînt servitorul nici unui înger/ şi nici aerul de sub aripa
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lui nu sînt/ eu sînt un cîntec/ eu sînt un cîntec/ pe care singur
îl cînt/ veni-va toamna cu dumnezeoaica ei/ de bălegar de aur
printre tei/ veni-va iarna cu băligarul de argint/ al fulgilor
care mă ning/ cînd eu voi fi mereu un singur cîntec/ al
vostru, care-l cînt.
M.S.: O fi el şi strigat acest vers, dar din însîngerata lui
singurătate, din infinita lui durere, din fierbintea lui flacără
interioară care îl devora, care l-a şi devorat...

Mariana Stănescu, Tatiana Stănescu şi Leonida Lari

Nini a iubit viaţa nu în acel sens, cînd se spune ,,îi place
viaţa” ci în acel sens al imensităţii acestei vieţi devoratoare –
viaţa – ,„Leoaică tînără – iubirea”...
Viaţa l-a devorat. Dar nu a putut mînca sufletul lui
luminos. Ni l-a lăsat nouă, ca să ne putem mîngîia cu el...
Învingător a rămas Nichita şi nu noi cei care îl supraveţuim...
Dialogul a fost consemnat de poetul Anatol Ciocanu
,,Şi a fost şi devorat de aceste roiuri...”
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EUGEN ZAINEA

Despre viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu
Interviu cu sora poetului, profesoara Mariana
Stănescu
Eugen Zainea: Ne aflăm în casa doamnei Mariana Stănescu,
profesoară, sora poetului de geniu care a fost Nichita Stănescu,
casa în care de multe ori, şi nu numai în ultimii ani ai vieţii,
Nichita Stănescu chiar a şi locuit îndelungi perioade de timp.
Stăm de vorbă bineînţeles cu doamna Mariana Stănescu.
În primul rând sărut mâna doamnă Mariana Stănescu...
MS: Bine aţi venit.
EZ: Nu ne-am propus în emisiunea aceasta pe care o facem,
Emisiune omagială Nichita Stănescu, să discutăm despre
poezia lui Nichita Stănescu. S-a scris foarte mult despre ea şi
se va mai scrie cu siguranţă zeci şi sute de ani de acum încolo.
Despre poezia lui sunt alţii mai calificaţi decât noi să o
discute.
Eu aş dori să vorbim despre omul Nichita Stănescu. Sunteţi
persoana cea mai îndreptăţită să facă acest lucru. Ca despre
toate marile personalităţi, în jurul lui Nichita există o adevărată
mitologie, care este în ceea ce îl priveşte, extrem de departe,
după părerea mea, de realitatea vieţii lui Nichita, omul. Şi
tocmai de asta aş vrea, în discuţia pe care o avem acum, să
restabilim cumva această imagine a omului Nichita Stănescu,
a vieţii reale pe care a trăit-o el şi care i-a influenţat, evident,
atât creaţia şi mai ales destinul.
MS: E adevărat că este foarte greu să defineşti viaţa reală,
pentru că fiecare om are reperul său de a aprecia alt om. Eu
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pot să vă spun de el din punctul de vedere poate mai mult
sentimental, afectiv, şi faptul că e fratele meu la care am ţinut
foarte mult şi mi-a deschis mie nişte orizonturi nebănuite şi
nişte lumi pe care n-aş fi putut să le parcurg, chiar dacă aş
mai trăi 300 de ani de acuma încolo.
Dar s-o reluăm aşa din copilărie. El a fost un copil iubit de
când s-a născut, adică iubit şi dorit de părinţi, că a fost un
băiat frumos, cu ochi albaştrii, dotat cu toate calităţile, care pe
parcurs, de foarte mic, au fost puse în evidenţă.
EZ- A avut un talent deosebit, se pare că talentul poetic l-a
moştenit cumva pe linie maternă?
MS- Da, pe linia mamei a moştenit. Bunica, mama mamei,
scria versuri. Şi era o poetă – bine pentru epoca aceea – destul
de talentată. Depăşea poezia care se scria în epocă. Bunica
fiind şi o femeie extraordinar de cultă şi imprimându-i mamei
aceeaşi dragoste pentru carte. Iar mama, la rândul ei, a avut o
contribuţie extraordinară şi în formarea lui şi faptul că a
moştenit cam totul, pentru că el, cam de la trei ani de zile
dovedea că are talent. Desena foarte frumos, cânta la pian,
avea o personalitate accentuată, pentru că, iată, era la trei ani
şi primele lui răspunsuri la întrebarea „ce vrei să te faci?
erau: - mă fac ministru de externe. La trei ani! Avea adică o
scară a valorilor de mic.
Şi primul lui talent care a ieşit în evidenţă a fost cel legat
de pictură şi sculptură. Adică noi aveam în curte la Ploieşti un
garaj, unde ţinea tata maşina şi el îşi făcuse un atelier de
pictură şi sculptură. Şi făcea tot felul de lucruri, când era mai
măricel, pe la patru, cinci sau şase ani, şi când a fost chiar mai
mare făcea şi pentru mine păpuşi, cum erau atunci, dar să mi le
vândă.... Cum se făceau nu ştiţi? Erau păpuşi cu corp, şi cu
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cap, umplute. Talentul acesta care a fost remarcat de mama şi
încurajat extraordinar de mult.
EZ- A avut talentul muzical?

Mariana Stănescu şi Eugen Zainea

MS - A avut talent muzical şi încă un talent muzical cultivat.
Mama cântând la pian l-a dat la cea mai bună profesoară din
Ploieşti, doamna Gheorghiu. Şi el a studiat la doamna
Gheorghiu, cam zece ani. Era o profesoară celebră care dădea
concerte. Deci a primit şi o educaţie muzicală. Cum se spune
baza. Dar bineînţeles că toate au fost grefate pe talentul lui
nativ, pentru că el era un copil la care de mic se vedea că are
ceva, pentru că îl iubea toată lumea. Că mămica îi brodase pe
o babeţică: ,,nu mă săruta!” Că era atât de dulce şi atât de
lipicios că avea pe ,,vino încoa”, de mic. Şi de aici i s-a tras şi
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mitul. De mic vorbea foarte frumos, totdeauna avea un spirit de
observaţie extraordinar şi vedea mai mult decât ceilalţi. Cum
sunt copii, bine, că puneau tot felul de întrebări, care de care,
aşa, mai deosebite, pentru că prima carte mai importantă,
afară de cărţile noastre de poveşti, pe care i-a cumpărat-o
mama a fost un atlas geografic şi pe urmă atlase istorice. Erau
în limba germană, mama făcuse şcoala germană. Că aşa le-a
găsit dânsa să fie mai frumoase, cu hărţi frumoase. Ne-a luat
un glob pământesc. Deci dragostea lui de cunoaştere, când era
mic era orientată, aşa, către toate domeniile. Către arhitectură
de exemplu, că el a vrut să se facă arhitect, la matematică era
foarte bun…
EZ- A fost întradevăr foarte bun şi la matematică şi la fizică.
Toată lumea se aştepta la o carieră de acest tip.
MS- Era foarte bun, a făcut realul. Eu spun că el a fost foarte
dotat, ar fi ajuns oricum, dar mama s-a ocupat enorm de noi.
Adică a fost o femeie pentru vremea aia cu vederi înaintate.
Întotdeauna erau discuţii între cumnate. - Păi cum, tu ai dat
banii pe Enciclopedie? Că şi acum am Enciclopedia
României. Din `38, `39. Cum, ai dat banii pe aia (?) că mai
bine le luai… ceva util… cum era mentalitatea în Ploieşti. Şi
când a ajuns el mare… când au început să dispară cărţile...
Noi aveam bibliotecă de istorie, de filozofie, aveam o
bibliotecă complexă, pentru că tăticul citea foarte mult cărţi de
istorie. Deci aveam o bibliotecă complexă şi el a putut să se
educe cu totul altfel, adică să aibă şi o educaţie şi o instrucţie,
care să-l ajute, adică să poată să facă el selecţia. Poţi să ai un
talent nativ extraordinar, dar dacă talentul ţi-l bazezi pe
educaţie, rezultatul este altul. Cum era el de exemplu, el
cunoştea Biblia, de la fir la fir, pentru că mama îi explica, cum
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ştia mama bineînţeles. Nu că ar fi fost bigot sau mistic, dar el
înţelegea şi mie îmi explica sensul filozofic, de multe ori când
îl întrebam...
EZ- Da, deci explicaţia este că el având la dispoziţie o
bibliotecă atât de mare şi putând face selecţia a avut o cultură
generală deosebită, de tip enciclopedic.
MS- Aşa se explică şi pasiunea lui pentru monezi, că şi de aici
se trage pasiunea lui pentru istoria antică...
EZ – Cultivată şi de un mare profesor pe care l-a avut la istorie,
la liceu.
MS- Pe domnul Simache. Iar restul, vă spun, a fost un copil
perfect normal, foarte bun, foarte drăgălaş. Avea foarte mulţi
prieteni, juca fotbal când era mai mic pe stradă, la şcoală juca
volei, era în echipa de volei şi toate colegele mele erau moarte
după el, pentru că era mai mare cu aproape 6 ani ca mine.
EZ- Din copilărie, am înţeles de la dumneavoastră că Nichita
a fost un copil foarte iubit şi într-un anume fel răsfăţat datorită
drăgălăşeniei lui. Asta a făcut, ca în continuare de-a lungul
vieţii să simtă nevoia de a fi protejat, de a fi ocrotit probabil.
Vă întreb dacă întradevăr, în viaţa lui, după ce să zicem aşa s-a
despărţit de familie, deci în momentul în care şi-a început viaţa,
după adolescenţă, a fost cu adevărat Nichita protejat şi ocrotit
de cei din jur?
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MS - Nu a fost. A avut câţiva prieteni buni, dar datorită şi
felului de a fi, avea o generozitate de un tip aproape până la
distrugere, adică ar fi dat totul numai ca să nu supere pe
nimeni, să nu deranjeze, să nu refuze pe nimeni. Şi nu a putut
să se protejeze practic. Adică şi când arzi, că de multe ori stau
şi mă gândesc, nici n-ai cum să te protejezi, adică n-ai cum.
Sigur că şi-a mai găsit alinarea, să spun la mine, la Mihai, la
un alt prieten adevărat, dar asta era o picătură într-un ocean

Fotografie de familie
de stres extraordinar de mare. Şi pe urmă a avut perioade
foarte, foarte grele. Perioade grele, de început, când publica.
Perioade de sărăcie, lipsă de bani. Probleme sentimentale,
care la el aveau dimensiuni foarte mari, pe care nu reuşea să le
rezolve niciodată, în nici un fel.
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Deci din punctul de vedere al vieţii personale a fost
foarte zbuciumată. Adică rar, când mai venea pe la mine îşi
mai găsea aşa linişte, că mai râdeam din copilărie, de prostii,
aşa mai găseam o oarecare linişte. Dar era ceva aşa, un
paleativ, cât de un weekend. Adică nu, nu a fost protejat.
EZ – În general din câte ştiu, din puţinele interviuri pe care leaţi dat în dumneavoastră, de fiecare dată când avea momente de
derută, momente de teamă, momente de pierdere a busolei,
dacă pot să mă exprim astfel, simţea nevoia să se întoarcă întrun spaţiu în care să aibă parte de această protecţie pe care a
avut-o de mic şi a cărei nevoie o simţea în permanenţă.
Şi atunci de fiecare dată, revenea am înţeles, aici,
în acest apartament
în
care
locuiţi
dumneavoastră şi
acum, pentru că era
spaţiul în care ştia
că de fiecarte dată
poate să găsească
acea
protecţie
împotriva tuturor
agresiunilor lumii
din jur.
Elevul Nichita Hristea Stănescu cu mama şi sora

MS- Este adevărat că venea cu plăcere, pentru că găsea totul,
găsea o linişte, plus că îl iubea toată lumea în cartier, că eu
veneam de la şcoală şi mă anunţau de la colţ: - a venit domnul
Nichita. Că se ducea şi făcea cumpătături, avea şi o plăcere să
vină cu cumpărături. Eu nu spun că nu, s-a simţit foarte bine,
dar aşa a fost să fie… nu s-a putut altfel.
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Noi am avut şi multe greutăţi şi cu tata, a fost bolnav, mama a
fost bolnavă, în sfârşit am avut multe. Dar el nu se proteja,
adică venea aici, se adăpa şi pleca şi după aia venea din nou
obosit, chiar dacă se odihnea o zi, două, trei.
EZ – Deci de fiecare dată, acest spaţiu, acest mic apartament,
era locul în care îşi recăpăta energia...
MS- Da, a avut şi momente mai bune, când a avut perioade
mai lungi liniştite, ştiţi? Da nu ştiu cum s-a întâmplat? Adică
absolut nu ştiu. Şi pe urmă el avea ceva aşa… nu putea să stea
singur. Singur fizic mă refer. Că el de fapt era singur. Dar
simţea nevoia să aibă prezenţa cuiva, să fie cineva în jurul lui
şi chestiunea aceasta îi aducea de multe ori multe necazuri,
ştiţi!
Şi din parte sentimentală, că se încurca cu cine nu trebuie şi în
cealaltă parte, că venea unu, că venea încă unu, ca în
progresie geometrică. A avut acest lucru de mic. N-a putut să
stea singur. Şi el venea la mine şi mă striga – vine cineva să
mă pupe?!
EZ – Asta şi explică faptul că a avut extrem de mulţi prieteni,
prieteni mai buni şi mai adevăraţi, prieteni din cealaltă
categorie, din cei care i-au fost în jur ca să-l exploateze...
MS- Eu, acum, dacă mă uit aşa detaşat, afară de prietenii care
îi exclud de la început, cinci, şase prieteni ai lui, ceilalţi
veneau din varii motive… Faptul că el era fermecător, partea
feminină, faptul că totuşi era o trambulină. Îi ajuta pe toţi, era
darnic, le citea versurile… Faptul că înainte de ʼ89 era mediul
cel mai elevat. De fapt se interesa lumea de poezie, atunci dacă
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erai poet aveai popularitate... Scriitor,
popularitate enormă.

actor, era o

EZ- Era o aură...
MS- Da era o aură… Ştiu că mergeam cu el pe Calea Victoriei şi se oprea lumea... şi el glumea - Eu nu sunt Florin
Piersic… Opreau tot felul de eleve, studente… -Nichita,
Nichita… Adică era un lucru aşa, care lor într-un fel le dădea
un alt spaţiu… adică nu trăiau în anonimatul de acum. Îmi
aduc aminte ce bătăi erau la lansarea de carte, la cozi, că se
terminau cărţile, nu se găseau. Şi la el şi la Marin Preda.
Ca să iau aşa două exemple care îmi vin acum.

Nichita Stănescu şi sora sa Mariana
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EZ - Da, îmi aduc aminte de momentele când erau lansări de
cărţi, ale lui Nichita, ori la Librăria Eminescu ori la Librăria
Sadoveanu, erau sute, poate mia de oameni, care aşteptau
poate zeci de minute în şir pentru un autograf.
MS - Atunci era un miraj extraordinar al cărţilor, adică se citea
cu atâta pasiune şi cu atâta dăruire şi din cauza asta, bănuiesc
eu că totuşi era o clasă de mijloc, cu un nivel cultural mai
european, adică nu americanizat. Că avea un succes... Plus că
era invitat peste tot pentru farmecul lui… că avea farmecul
oratoriei, puteai să-l asculţi de dimineaţă până seara, era
mereu altul şi pe o groază de teme, putea să le abordeze pe
toate. Adică a avut şi un farmec special, eu nu pot să-l definesc
aşa, acum, mă detaşez în timp, că el nu mai este din `83… dar
avea acel farmec şi de la mine obţinea ori ce. Cât eram eu de
încăpăţânată, da el tot reuşea să obţină fără să spună ceva,
cu vorbă bună, să obţină. Avea un farmec deosebit, că dacă îi
intra ceva lui în cap şi vroia ceva, obţinea totul.
EZ- Între persoanele care au trăit în preajma lui, care s-au
apropiat de Nichita în perioada aceea s-au aflat şi foarte mulţi
scriitori de valoare întradevăr. Dintre prozatori Fănuş Neagu,
Nicolae Breban, dintre poeţi – şi ce este foarte interesant şi
foarte trist cumva, aşa, şi aici vreau să vă pun o întrebare, a fost
foarte bun prieten cu câţiva poeţi de marcă, de valoare.
Exceptându-l pe Ilie Constantin care de fapt e şi plecat din ţară
de multă vreme, toţi ceilalţi, Grigore Hagiu, Cezar Baltag,
Gheorghe Tomozei, Gheorghe Pituţ, toţi s-au stins cu mult
înainte de vreme, adică toţi sunt poeţi dispăruţi, care în mod
normal, din punct de vedere biologic n-ar fi trebuit să se stingă.
Este un destin?
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MS-Poate că e şi un destin, dar durerea cea mai mare este nu
că au dispărut fizic, ci faptul că datorită situaţiei au dispărut şi
ca operă...
EZ - Din conştiinţa publică...?
MS – Da. De exemplu mă uit la generaţiile tinere. Acum zece
sau unsprezece ani, elevii de şcoală, vă spun eu care sunt în
branşă, ştiau de Tomozei, de Hagiu, ştiau de toţi.
Acum strict cât este în matrialul acela şcolar, pomenesc câteva
nume. Adică nu ştiu… pe mine mă sperie. În rândul tinerilor
acum chiar aşa, nu ca o repulsie ci ca o respingere, totul este
orientat către lucruri exterioare şi către lucruri in-terioare…
nimic. Asta mă doare cel mai mult. Sau măcar că Tomozei,
Tom, a murit într-o mare durere, fiind atacat în presă într-un
mod cu totul şi cu totul oribil, ceia ce i-a grăbit finalul.
EZ- Şi din păcate n-a fost singurul. Adică de acest tip de
atacuri au avut parte aproape marea majoritate a scriitorilor
epocii.
MS- Da, desigur. Dar el a fost mai fragil, mai vulnerabil şi sa
stins de durere… Şi îndurerat şi într-o mare pană materială şi
într-o uitare totală şi într-un atac. Grigore măcar şi el tot aşa.
Uitaţi toţi. Ce mai fac familiile, câte o Fundaţie, câte ceva, din
când în când. Mai apar la televizor… dacă au timp să dea
programul în întregime, sau cum au scos la TVR 2, că era o
emisiune de cultură şi au scos-o şi pe aceea… era emisiunea
care îmi plăcea mie cel mai mult.
EZ – În afară de aceste personalităţi pe care le-am evocat în
cuvintele dinainte, în jurul lui Nichita au roit foarte, foarte
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mulţi oameni, care nu aveau o valoare reală, exact ca fluturii
care sunt atraşi de o sursă extraordinară de lumină, de marea
sursă de lumină care a fost Nichita. În marea lui generozitate la
care vă refereaţi ceva mai devreme, el n-a ştiut în delicateţea lui
să-i îndepărteze, n-a ştiut să se ferească de ei, aceştia i-au
consumat, am eu senzaţia, foarte, foarte mult din timpul
rezervat creaţiei, din timpul care ar fi trebuit să fie rezervat
odihnei şi în felul acesta, tot acest roi de aşa-zişi admiratori
care se îndreptau către el, fiecare cu gândul la nişte avantaje,
dacă nu altceva, măcar faptul că se aflau în preajma unei asemenea mari personalităţi, ceea ce le deschidea nişte orizonturi
şi probabil nişte uşi.
Nu i-au consumat ei înafară de timp în felul ăsta... nu i-au
consumat ei şi viaţa?
MS - I-au consumat şi viaţa şi mai ales, care este paradoxul,
că el despre fiecare ştia exact ce-i poate pielea. Şi totuşi îi
admitea, le citea textele, ştia care este lichea, care nu-i talentat... Avea o chestiune de asta, aşa, adică el în sinea lui ştia
despre fiecare totul. Dar nu putea să-i îndepărteze. Eu n-am
întâlnit aşa ceva, adică nu putea să refuze pe nimeni, adică
dacă el odată se supăra pe cineva, după aia avea atâtea
remuşcări… încât cădea bolnav. Dacă ar fi spus la cineva
ceva, un cuvânt, dacă îl apuca câteodată… foarte rar. Adică a
avut o fire, aşa, o structură…
Era extraordinar de conştient, despre fiecare, ştia tot, radiografie complectă. Adică nu-l trăgea cineva, el se lăsa tras,
dar el ştia clar.
I-au consumat mult, sigur şi din sănătate şi din viaţă şi
din tot şi din tristeţea de care a fost înconjurat… Avea o mare
tristeţe, că se simţea singur. Că el era aşa în tot, dar el era
singur, că el suferea de singurătatea asta fizică şi simţea ne-

38

voia unei apropieri… care poţi să o înlocuieşti şi cu un cîine la
un moment dat.
Dar el a fost foarte însingurat, aşa...
EZ – Marele paradox este că deşi aproape în permanenţă – cel
puţin în ultimii ani ai vieţii, când devenise deja o foarte mare
personalitate, devenise aproape un mit, a fost în permanenţă
înconjurat de roiuri cum spuneam, de prieteni sau mai puţin
prieteni, dar el a fost în permanenţă, în realitate, a fost singur...
MS - Şi a fost şi devorat de aceste roiuri, din păcate aşa este,
cam aşa se întâmplă: ucenicii îşi devorează maestrul, ajung eu
la concluzie. Sau el, nu ştiu, dar el a făcut chestiunea asta… el
ştia lucrul acesta… dar nu putea să se apere, din ce motive, din
structură, din fire?... îl luase apa... dar... era extraordinar…
avea o bunătate de asta, princiară, avea ceva de structură…
Eu nu puteam să-i spun că îmi place ceva că îmi dădea
pe loc. Nu-i spuneam nimic şi el îmi spunea: gata, ia-l. Nu
puteai să-i spui ceva, şi de o cămaşă... că gata... spunea: ia
cămaşa dacă îţi place...
EZ - Dintr-un inteviu pe care l-aţi acordat cândva unei reviste,
am reţinut că Nichita şi-ar fi dorit foarte mult o atmosferă de
familie, şi-ar fi dorit foarte mult să aibă condiţiile necesare să
locuiască cu mama şi cu dumneavoastră şi în aceste condiţii ar
fi putut fi şi protejat şi probabil că dumneavoastră şi mama
dumneavoastră aţi fi putut să reprezentaţi faţă de roiurile astea
de admiratori sau mai puţin admiratori, filtrul pe care Nichita,
dat fiind sufletul lui, temperamentul lui, nu-l putea reprezenta,
probabil că ar fi prelungit cu mult viaţa şi destinul lui până la
urmă ar fi fost altul, dacă ar fi avut aceste condiţii să locuiţi
împreună?
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MS- Şi eu cred că ar fi fost aşa, pentru că şi eu şi mama eram
blânde şi înţelegătoare şi noi nu ne-am supărat niciodată, eu
cu el nu ne-am supărat niciodată şi nici mama cu el, într-o
viaţă întreagă. Noi ştiam să ne luăm fiecare cum suntem şi să
ne ajutăm.
Dar a fost aşa o conjunctură atunci că nici n-aş vrea să-mi mai
amintesc. A fost ceva aşa ca un plan diabolic. Avea casă
aprobată… n-a mai avut casă…
EZ - La acest episod dacă putem să ne referim... există... am o
informaţie, că acea casă care i-a fost repartizată iniţial, nu era
de fapt casa din Piaţa Amzei în care a locuit în ultimii ani ai
vieţii ci era o altă casă. Este real acest episod, ştiţi ceva?
MS- Da, era o altă casă, dar el a cedat-o... a înprumutat-o (!?)
Nu ştiu exact, dar în ori ce caz stă acolo un ,,demnitar” care nare rost să-i pronunţ acum numele…! Da, aşa este.
EZ - Adică era vorba de o casă foarte mare, de o vilă, de
aproape un conac, undeva pe Căderea Bastiliei în care aţi fi
putut locui înpreună ca familie, în care ar fi avut cu totul alte
spaţii ca să se desfăşoare, să-şi ducă existenţa de om atins de
aripa geniului. Deci este real acest episod.
Până la urmă a fost să moară în acel apartament despre
care îmi spunea maestrul Bandac care i-a fos unul dintre cei
mai buni prieteni, că seamănă izbitor cu acest apartament în
care ne aflăm... şi în care locuiţi.
MS - Deci apartamentul meu are absolut aceeaşi configuraţie,
numai poziţia diferă, că acolo este în Piaţa Amzei. Aşa a fost

40

să fie. Acuma ca să pot să supraveţuiesc în condiţiile în care
sunt cu mama acuma şi mama îl strigă de fiecare dată pe Nini.
Am început să fac aşa, abstracţie, că dacă e să le pun cap la
cap, atâtea lucruri apar încât, practic, te înspăimânţi ce ai
putut să trăieşti şi cine a putut să te înconjoare. Adică nu-ţi
vine să crezi. Nu-ţi vine să crezi.
EZ- Vorbim în continuare despre roiul acesta de oameni care sau învârtit în jurul lui Nichita. Generozitatea de care vorbeaţi şi
mai devreme era atât de mare, încât, din câte ştiu, el a fost şi un
mare colecţionar. A fost colecţionar de monede la un moment
dat, a fost colecţionar de ceasuri şi această generozitate mergea
până într-acolo, încât colecţiile adunate cu migală şi cu trudă şi
bineînţeles cu multă cheltuială le risipea după aceea,
împărţindu-le la prieteni, la oameni pe care îi cunoscuse
atuncea pentru prima dată...
MS- Da, este adevărat că avea o plăcere extraordinară de a
dărui şi asta a moştenit de la mama. Că şi mama n-avea un inel
pe mână mai mult de o săptămână. Dacă venea o nepoată sau
altcineva şi-l admira i-l dădea de pe mână. Adică avea
plăcerea asta de a dărui.
Avea o plăcere extraordinară de a dărui, de a face pe altul să
aibă bucurii mai mari decât a lui.
EZ - Şi asta a făcut ca în ultimă instanţă el să nu aibă şi lui să
nu-i rămână nimic...
MS - Nici să nu-i rămână şi să aibă şi mari greutăţi materiale, să aibă lipsuri, că el de fapt aşa, afară ce mai mânca
când era mai tânăr pe la restaurant, el în general mânca mai
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mult pe la mine, că dacă avea bani îi cheltuia pe altceva, în
sfârşit.
EZ- Chiar este un lucru asupra căruia aş vrea să insist, fiindcă
mitologia aceea de care pomeneam la început creată în jurul
numelui lui Nichita, dă impresia că el a fost un favorizat al
soartei, că ar fi fost bogat. Realitatea este – şi trebuie să
restabilim această realitate aşa cum a fost ea, că a fost un om
care în general a trăit foarte modest, deci nu s-a scăldat
niciodată în lux, în bogăţii...
MS - A fost extraordinar de modest. Şi nici nu avea de ce să fie
favorizat, pentru că el n-a făcut absolut nici o concesie…
Numai datorită felului de a fi în vorbire, genial, ştia că în toate
discuţiile să le ocolească într-un fel şi să obţină el ce dorea,
dar fără să facă nici un fel de concesie.

Cu Ioan Frunzetti şi Victor Crăciun
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Iar de favorizat… nu, categoric nu a fost. El şi-a obţinut
totul prin minea lui… genială… aşa a reuşit să apară în cărţi
şi în presă. Nu n-a fost favorizat, el a fost nu modest, vă spun,
ci foarte modest.
Adică ce a avut a împărţit cu colegii lui care au fost mai
săraci. A fost foarte modest. Adică extraordinar de modest,
până a nu avea un ban. A ,,împuşcat banul”. Când primea o
sumă mai mare o cheltuia cu ceilalţi colegi.
EZ- Să încercăm să evocăm puţin, să evocăm momentul, parcă
1980, când a existat o propunere pentru acordarea Premiului
Nobel pentru literatură...
MS - Da, atunci a venit regretatul Constantin Chiriţă, care
ţinea foarte mult la fratele meu. Primise un fax la Uniunea
Scriitorilor. A fost o propunere făcută de Academia Suedeză.
Adică, fosta lui iubită Gabriela Melinescu, împreună cu soţul ei
din Suedia, au tradus foarte mult din poezia lui.
Era tradus acolo. Şi a fost propus chiar de Academie. Că
lumea face confuzie, crede că Gabriela l-a propus. Dar nu
putea o scriitoare să îl propună la Premiul Nobel. Era
propunerea Academiei Suedeze.
Şi atunci îmi amintesc că a venit domnul Chiriţă la el,
chiar am N-ul ăla, că i-a adus o sticlă de şampanie cu o fun-dă
şi cu un N aşa, din metal pus. Şi venise Faxul că este propus
pentru Premiul Nobel. Dar când au venit cei din Suedia, el a
venit la mine, n-au avut cum să ia legătura, iar despre el,
caracterizarea dată de Biroul Uniunii, a fost că el umblă cu
femeile, ca să mă exprim mai elegant.
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Deci evit termenul… cutare… că duce o viaţă depravată
şi despre operă, nimic. Şi nici nu au avut accesul la el, să îi ia
un interviu… Ziariştii au plecat cum au venit.
De aici cred eu a început să i se tragă răul…
EZ.- Asta în condiţiile în care totuşi Nichita a fost unul dintre
românii cei mai cunoscuţi în străinătate. Şi unul dintre scriitorii
cei mai traduşi.
MS - Da şi nu s-au putut întâlni. Adică nu au putut să ia
contactul. El a venit la mine şi a stat în perioada aceia. Şi nu
au avut voie să ia contactul. Dar nici cu cărţile lui. Pe care de
altfel le aveau. Dar în nici un fel, nici cu mine, nici cu el, nu
ştiu ce au făcut.
EZ - Prin urmare a existat o caracterizare a Uniunii Scriitorilor, care nu îi era tocmai favorabilă. Sau a unor persoane
din Biroul Uniunii Scriitorilor...
MS- Nu pot să spun acuma dacă era a Uniunii sau o caracterizare de la Partid, sau ştiu eu de unde… nu pot să apun,
dar au menţionat, în ori ce caz, că nu sunt de acord… Pentru
că are o groază de defecte.
EZ- Asta în condiţiile în care atunci când s-a vorbit de acest
lucru au existat reprezentanţi ai altor literaturi şi în special
foarte bunii prieteni pe care i-a avut Nichita în Iugoslavia, în
Serbia de care el a fost foarte legat, care au militat chiar pentru
acordarea acestui premiu...
MS - Da, au făcut foarte mult şi pur şi simplu este şi aberant,
adică ce au invocat ei acolo, dar pe semne că aşa de bine se
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lucrează… Că şi la Premiile acestea Nobel… ai Lobyul care se
formează, vine contra Lobyul. Şi au fost nişte puternici dacă au
reuşit să-l impună. Au fost nişte şanse foarte mari. Foarte mari
şanse. Nici nu-mi vine să cred, că eram la el, era o zi în care nu
aveam eu ore de dimineaţă.
Şi domnul Chiriţă a venit târziu, cu Cirly, fata lui care este în
Austria. Eram aşa de fericiţi. Nici nu ne venea să credem, că
era Faxul primit la Uniune, sau ce era atunci pe vremea aia.
EZ- Într-un anume fel, de fapt, acest semnal venit dinspre
Academia Regală Suedeză, a şi alarmat cumva, pentru că,
dacă nu greşesc eu şi aş vrea să îmi spuneţi dacă este corect
ceea ce ştiu, chiar şi acea casă de pe Căderea Bastiliei, pe care
a primit-o – adică ideea de a i se repartiza în sfârşit un
apartament ca un spaţiu de locuit cu familia, cu mama şi cu
dumneavoastră, până la urmă de la asta i s-a şi tras… Până
atunci se pare că nu se gândise nimeni.
MS - Este adevărat. Sigur că şi-au pus problema, chiar de la
Şeful statului, că unde stă, unde poate fi vizitat, unde primeşte?
Nu ştiu, dar a fost ceva cu casa aia. Sunt multe puncte care
trebuiesc gândite şi analizate.
Că sunt şi extraordinar de obosită, că mămica este în situaţia
în care este, că sunt multe puncte, care dacă le pui aşa, unul
lângă altul şi le aduni îţi pui un mare semn de întrebare.
Şi sunt nişte lucruri dureroase dureroase legate de moartea lui,
că acuma, că mama este atât de bolnavă, nici nu mai vreau sămi amintesc… Că dacă le pui cap la cap, la punct, te
îngrozeşti…
Aşa fără pasiune, fără patimă, fără nimic din toate astea... Au
trecut atâţia ani.
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EZ- Trebuie să aflăm adevărul, în spiritul adevărului istoric…
MS- Da, cu moartea lui, sunt nişte lucruri care nu sunt în
ordine. Nu sunt în ordine. El a avut temperatură, nu s-a
prezentat trei zile la doctor, a venit pe tren cu 40 de grade, s-a
sufocat toată ziua şi a ajuns seara la urgenţă.
Pentru mine este un mare semn de întrebare?!
Nu spun altceva deocamdată, vă spun sunt prea amărâtă. Să
pot să analizez… Dar în ori ce caz mi se pare incredibil, să vii
într-un tren îngheţat, de la Turnu Severin, de la nunta aia
blestemată, cu temperatură, să ajungi foarte târziu la Urgenţă
şi acolo să mori!?…
EZ- Aceleaşi semne de întrebare, întrebare care s-a născut şi în
jurul morţii altui creator român, a lui Marin Preda.
MS - Măcar de Marin Preda ştiu precis, din două surse, că a
fost găsit lovit la faţă, era lovit…
EZ.- Vorbeam de mulţi prieteni. Mai adevăraţi sau mai puţin
adevăraţi pe care i-a avut Nichita. Dintre toţi aceşti să le zicem
prieteni, dintre cei care mai supraveţuiesc, câţi mai trăiesc
evident, câţi i-au fost într-adevăr prieteni adevăraţi. În sensul că
au ţinut legătura cu dumneavoastră şi îşi mai aduc aminte de
Nichita ? Deci cei pe care până la urmă i-a triat viaţa şi prin
comportamentul ulterior chiar după moartea lui Nichita au
demonstrat că ar fi meritat într-adevăr acest calificativ ?
MS - Păi aş putea să spun, de exemplu, afară de Mihai care ia fost aşa de devotat din umbră, întotdeauna şi care el a fost
aşa de apropiat de mama şi este ca al doilea copil al mamei,
mama îl iubeşte foarte mult, aş spune Eugen Simion care este
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Preşedintele Academiei, a făcut foarte mult şi are o delicateţe
sufletească foarte mare, mai este Nicolae Breban. Din cei vii,
că ceilalţi!? Şi mai este doctorul Ion Donoiu, care era
numismat. Şi mai este un poet tânăr, foarte talentat, Aurelian
Titu Dumitrescu, cu care a scos el Antimetafizica, care i-a fost
extraordinar de devotat, cu care ţin legătura şi cu familia lui,
la carte ţin extraordinar de mult, că m-a ajutat să găsesc
sponsori pentru mormântul lui Nini…
Adică pare o chestie minoră. Primăria a făcut, a făcut Mircea
Micu, cu Primărie, cu Preşidenţie, dar banul care apare, l-a
procurat, a umblat după el… Aurelian Titu Dumitrescu.
EZ - În ori ce caz, destul de puţini, dintre cei care au fost în
jurul lui. Este adevărat că dintre cei care i-au fost cu adevărat
prieteni, mulţi s-au stins...
MS – S-au stins. Unii au luat-o pe altă cale, politică, au
început anumite răutăţi, patimi fără nici o legătură cu poezia.
De asemenea îşi aminteşte cu foarte mult drag de mama şi i-a
dat şi un premiu împreună cu mama lui Labiş, Corneliu Vadim
Tudor de la România Mare. Acum patru ani. Le-a dat la
amândouă mămicile, a lui Labiş şi mamei. Şi el mai dă şi câte
un telefon, aşa din când în când, să mai întrebe de starea
mamei. L-a admirat pe Nini.
EZ- Trebuie să spunem că dumneavoastră atunci când spuneţi
Mihai, vă referiţi la pictorul Mihai Bandac, adică i-aţi spus pe
numele mic pentru că Mihai este atât de apropiat de familie,
întru cât practic, aşa este denumit…
MS - Da, aşa este, mama îl consideră cel de al doilea fiu al ei,
fratele lui Nini şi al meu.
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EZ - Doamna Mariana Stănescu, vă mulţumesc foarte mult
pentru amabilitatea de care aţi dat dovadă primindu-ne aici în
condiţiile dificile pe care le traversaţi în momentul de faţă, vă
doresc foarte multă sănătate, pentru mama dumneavoastră în
primul rând şi toate cele bune şi pentru dumneavoastră şi poate
că ne vom revedea cu altă ocazie să continuăm acest început de
evocare al fratelui dumneavoastră, poetul de geniu care a fost
Nichita Stănescu. Vă mulţumesc, sărut mâna.

Mariana Stănescu sora poetului
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IRONIM MUNTEAN
„Orice carte este o confesiune”
„Insolita revenire la poezie” a
Mariei Octavian Pavnotescu cu
volumul „Galeria cu antichități”
Editura Junimea, Iași – 2013 –, a fost
încurajată de fiica sa Nausica Roxana
Pavnotescu „primăvara vieții mele! Ea
a sfidat timpul” (cum notează poeta în
Dedicație) și s-a produs la mai bine de
o jumătate de veac de la debutul
editorial, (1960: Poezii, semnat Maria
Octavian, urmat de Paradis arhaic,
1977 și Anotimpuri, 1977). În acest răstimp a fost o eminentă
profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național
Sfântul Sava din București, autoare a unora dintre cele mai
valoroase manuale școlare pentru liceu din perioada postbelică
și, firesc, critic și istoric literar (Direcții în poezia
contemporană, 1977 – la origini teză de doctorat – și Despre
poezie, Editura Junimea, 2012, în colaborare realizând și O
istorie a poeziei române și O istorie a poeziei și dramaturgiei
intitulate Caiet de notițe).
Revenirea la literatură s-a produs în 2012, când la Iași, la
Editura Junimea, a publicat romanul Viața ca reprezentare,
circumscris prin „elementele biografice, prezentarea realității
interioare, însemnările zilnice într-un spațiu și timp” (p.6)
creației de frontieră, un roman epistolar, o amplă confesiune,
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jurnal autentic satisfăcând „nevoia de creație, de filosofie, de
estetică, de lirism adevărat și psihologie” (p.7) un sondaj
autoscopic al eu-lui plin de esențe prin care se eliberează
„trăirile pironite din memoria unor ani cumpliți. M-am zbătut
între cele două spitale dureros de reale: cel psihic, în interiorul
meu de-a lungul a zece ani, pe patul de spital și cel din afară,
din stradă, la care râvneam cu toată ființa, deși bănuiam
nevroza și nebunia unui început istoric, inexplicabil pentru
vârsta mea” (s.n.p.8).
Galeria cu antichități este un volum de versuri integral
inedit, conținând poeme scrise în cursul ultimului an – 2013 – ,
fără a consemna aparițiile anterioare, sau selecta, antologic,
din acestea. Poemele volumului atestă vocația lirică
incontestabilă a poetei, cu bogata ei experiență de viață, în
toate planurile, sunt expresie concomitentă a frământărilor
existențiale, materiale și a forjării intelectuale personale prin
lecturi permanente, studiu asiduu și reflecție, meditație.
Există elemente comune în romanul „Viața ca
reprezentare” și volumul de poeme „Galeria cu antichități”,
chiar dacă cele 13 scrisori adresate unui profesor amic sunt
substituite de 109 poeme, grupate în trei cicluri inegale
numeric: Conul de umbră (26 poeme), Anotimpuri închipuite
(10 poeme) și Viața ca reprezentare. Vecinii au fost cei mai
apropiați (73 poeme), în ambele volume existând un jurnal
interior ca mod de rostire a eu-lui prin care „Am devenit o
reprezentare a mea” (p.8). Este obsedantă ideea „vieții ca
reprezentare, mai mult sau mai puțin verosimilă” izvorâtă din
capacitatea de iluzionare, prin care ființa e stăpânită de
„începutul unei noi credințe: ce trăiam noi era viziune,
aparența altei vieți, era viața ca reprezentare” (p.29) jucată pe
scena lumii ca teatru, de omul actor cu destin regizat de un
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mare păpușar. Cosmic, sursă a poeziei: „Viața ca
reprezentare./ Din poem s-a născut o carte,/ m-a scos din iluzii
deșarte;/ înhămate la caii mei/ Le refuzam galopul,/ lăsam în
urmă potopul./ Căutam o altă rostuire/ Să mai rămân în
amintire” (p.51). Pentru Maria Octavian Pavnotescu poezia
este confesiune, prin care stă de vorbă cu ea însăși, cu propriul
suflet, cu Dumnezeu, de la care are harul creației: „Poate că
am obosit să mai zbor, să mai caut/ frumusețea pământului,/
fără să mă tem că nu mai pot scrie,/ cu harul de la Dumnezeu/
dăruit și mie” (p.85), pe care îl imploră, i se mărturisește, îi
rostește, în șoaptă, spovedania: „Suntem surzi și orbi într-o
lume de neghiobi/ Ne-a ales timpul surd și înghețat de la Nil/ și
nu ne-a purificat!/ Înstrăinați de tot, într-o lume de-un cot./
Pentru canonizare a rămas Isus crucificat/ modelul împărat”
(p.117).
Lirica Mariei Octavian Pavnotescu se înscrie în
neomodernism, prin naștere și fromare, debut și convingeri
estetice aparține generației ʼ70 cu Nichita Stănescu, Nicolae
Labiș, Emil Brumaru, Mircea Ciobanul (pe care-i și
menționează în volum), dar asimilează elemente din marea
poezie inter și postbelică, deprinde lecția lui Lucian Blaga
(Paradis în destrămare, Marea Trecere, „Fum căzut”), ori
imagini și reminiscențe de vers: „Sângele cald ne mai cheamă
înapoi în sfinții părinți”; „Mintea, ca o pasăre prăbușită,/ mai
bate obosită a ei aripă/ din clipa ce mai trece o clipă” (p.24);
frânturi de versuri cu ecou din Lucian Blaga expresionistul:
„Puritatea dulce din copilărie/ am prefăcut-o fără să știe/ într-o
lume secretă,/ atât de discretă, încât am trăit fără ispite,/ fără
căinți, lăsate în margini de dorinți” (p.61); „timpuri căzute”
(p.62); „noi toți am murit, cântecul de lebădă/ nu a mai venit
din cer, cum spunea Lucian Blaga” (p.76), a lui Ion Barbu
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(tentat de „forme abstracte,/ cizelate în cristale de vers” (p.18),
de lirismul autentic, intelectualizat ori baladic: Mai ales că am
aflat/ că e un mare păcat/ să te-nchizi în tine,/ și să te retragi ca
melcul/ însetat, cândva, prea devreme de soarele înghețat
(p.19); motivul „zborului invers” și viziunea unei lumi ideale
având armonia formelor abrstracte ale geometriei: cerc,
triunghi (p.31), „patratul, sfera triunghiurilor lucrurilor/ care
cândva ne-au înălțat” (p.25); neoromanticul expresionist
Alexandru Philipide: dezordinea vântului (p.53), „vântul
năuc... în dezordine/ negura nopții atât de luminată/ și bruma
ce acoperea/ pielea goală a toamnelor/ sfâșiate de ghearele
ploii,/ beată de alcool,/ de viscol întors,/ spre iarna ce-a fost./ În
ce grote ale memoriei/ sta adânc năluca strigoiului” (s.n.p 13).
Este deprinsă lecția lui Eminescu/ „farmecul dureros” al
iubirii, harpa zdrobită, iubirea trecutului: Poetul cel mai mare
spunea:/ „Patriotismul nu este iubirea țărânei,/ ci iubirea
trecutului!/ Așa au dăiunit popoarele peste timp/ în fiecare
minut al istoriei,/ statui de bronz geometrizate în faguri,/
așezate în praguri de cetate” (p.99).
„Galeria cu antichități” (cu grafica fiicei Roxana
Pavnotescu și cu coperta nepoatei Arinna Clara Sava) este
fructul copt în amurgul toamnei, expresie integrală a evoluției
actuale a poetei: „Maria este numele meu./ Stea de mare,
izvorul tristeților fără margini,/ puritatea și durerea uitate
afară,/ mă despart de lumea ce stă să moară încet” (p.124). În
volum confesia nu mai este nudă, ca-n cele ale tinereții
romantice, dar antiteza e prezentă ca modalitate de a surprinde
antinomiile lumii și vieții, de dialectică a paradoxurilor, suport
al viziunii poetice axată pe definirea relației dintre real și
imaginar, veșnic – etern, cosmic – teluric, sacru – profan,
întuneric – lumină, rațional – sentimental, agonie – extaz,
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candoare – impuritate, farmec – durere, bucurie – tristețe, bine
– rău, singurătate – sociabilitate, senectute – tinerețe și mai ales
viață – moarte, prezent – trecut. Universul tematic divers și
registrul expresiv bogat topește în lirism reflexiv existențialul
împlicat în sentimente generale, cum ar fi: moartea, iubirea,
comuniunea cu natura, și reminiscențe autobiografice concrete.
Antichitățile sunt subiective și privesc autobiografia poetei,
multiplu autoportretizată prin amintiri, proiectându-se în timp:
„În veacul măsurat de ceasuri,/ reîntoarse în vârsta mea./
Prințesa zeiță!/ Doar ea mai râde la fereastră,/ lăsând cerul
păscut de stele/ însângerate în rană./ Toate se aud ca un cor de
cer” (p.26). Lumea poetei este cuprinsă în „Amintiri
închipuite” stârnite de contemplarea „vitrinei colorate” între ai
cărei pereți „Alunec printre obiectele/ grele de suveniruri, mă
ispitesc/ desprinse din iubiri și suferințe/ ale unor ființe ce nu
le-am cunoscut”. Obiectele: birouri, mese de scris, candelabre,
„ceasornice mari/ scoase din timpi seculari; cu ramele mari de
abanos”; pianine, dansatoare de argint, oglinzi (Antiques shop
p.37) compun un Paradis arhaic care-i stârnesc reverii,
fantazări nostalgice, meditații melancolice. Poeta se revede în
satul natal din Ardeal, în vest, pe Mureș, în ambianța familială
portretizând ființele dragi (părinți, bunici, unchi, mătuși, fiică
și nepoată, – în subcicluri tematice – prietene din copilărie)
printre „Vecinii au fost cei mai apropiați” (cum se
subintitulează al treilea ciclu al volumului). Lirica meditativă a
Mariei Octavian Pavnotescu are drept laitmotiv central timpul
individual segmentat în clipe, momente, ore, zile, luni,
anotimpuri, ani, epoci, curgând ireversibil și împingând ființa
spre moarte, arătându-i efemeritatea, perisabilitatea străbate
timpul, din perspectiva prezentului spre izvor, origini, rădăcini,
ori spre vărsarea în veșnicie.
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În această Mare Călătorie are ca vehicol memoria și visul.
Se desparte de „lumea [care] a intrat în păcat” (p.98) și „care
nu mai este a mea” fiind lipsită de autenticitate, vetustă
încremenită, simțindu-se „obosită,/ ca o pasăre cu aripa
rănită,/ coborâtă ca un evantai în jurul trupului/ de alăută...”
(p.96), chiar și „rochia de moar/ din vremuri străvechi/ uitată
și de calendar” (p.96) și – a pierdut candoarea și n-o mai
atrage: Poeta se retrage la vârsta totalei candori cu ajutorul unui
„colind de vânătoare” amintindu-și un vis cu „o pădure de
cerbi/ Aveau ramurile umbroase/ și dure, bătrâni ca a lumii
petală/ de argint, clătinate în salbe/ duceau cu ei pădurile
albe/ [...] De atunci, colindul celor plecați la vânătoare/ urcă
sus, la margini de lumi, fără soare/ în oglinzile mătuite de
brumă” (p. 100). În vis inserează atmosfera de basm, de
legendă, retrăind în vechea cetate Ada Kaleh, unde „...
prigonirea a pus mâna pe trăgaci,/ a înecat fântâna/ și izvorul
a coborât sub apele mari!/ Brațul unui potop/ a acoperit tot,/
istorii și legende nu se mai adapă:/ Cadâna Ada a murit sub
ape” (p.89). Retrăiește bucuria „Marii Învieri când „O lumină
vie ne învăluia urcând treptele suferinței” (p.70) ori a
Rusaliilor, în copilărie, când avea sentimentul extazului în
timpul oficierii ceremonialului sacru, din cer coborând „Sfântul
Duh era apă vie, era foc/ pentru a ne înnoi, pentru a ne
înverzi!” (p.91).
O puternică emoție spirituală e trezită de dangătul
clopotelor din Athos: „Când bat clopotele la Athos,/ se înalță
în cer mănăstirile/ cetăți ale credinții harfe de voal/ lumini ale
credinței își schimbă culoarea/ de ceară, de opal, întunecate
ca marea” (p.101).
Suportul lirismului reflexiv este nu doar existența
materială, biologică supusă degradării, ci, mai ales,
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impresionanta cultură strânsă din „Cartea Veche” (Biblia),
filosofie (Platon, Seneca), ori știință și religie („Aștept în
lumea aceasta vie/ o știință a morții să se scrie” p.65),
mitologie, literatură universală (Dante, Ed. Rostand) și cea
română. Poezia Mariei Octavian Pavnotescu nu-i de inspirație
livrească, n-are nimic comun cu postmodernismul, este vibrație
sufletească profundă, rugăciune cu incantație psaltică, cântec
șoptit în amurg în stil îndelung cizelat, rafinat prin cultură,
intelectualizat prin simboluri grele de semnificații (ceasornic
sau orologiu, oglindă, ochi, pasăre, cerc, clopot, ș.a). Versul
are caitfelare mătăsoasă, ori sonorități abrupte, ritmul este
tensionat, stins, rima interioară dă muzicalitate aleasă.
Lectura volumului ne aduce regretul: „Prea târziu m-am
întors la poezie,/ nu mai pot spune ca altădată/ lucrurilor pe
nume/ și sentimentele s-au așezat în trecut” (p.45).

Ironim Muntean.
Eros şi Thanatos
Integrat în Marea Trecere, trecut de „La cumpăna
apelor”, (metaforă a lui Lucian Blaga din celebrul său volum,
echivalând cu „amiaza vieţii”, de unde îşi privea egal cei doi
versanţi ai ei), apucat pe versantul descendent existenţial,
Dumitru Mălin, prin recentul său volum Târziu, la capătul
speranţei, Ed. Emma Books, Sebeş, 2013, îşi contemplă
aventura Marii Călătorii existenţiale în dimensiunea propriei
bigrafii concrete, implicate într-un număr de sentimente
generale, cum ar fi sentimentul morţii, iubirea, comuniunea cu
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o natură plină de taine şi semne, sentimentul unei tristeţi
difuze.
Axul lirismului meditativ în volum este timpul, vremea
bivalentă, efemeră pentru fiinţă şi veşnică pentru univers,
această ireversibilitate a eternei treceri care împinge fiinţa spre
neant. Sondându-şi autoscopic eul, poetul se proiectează în
lume, pe scena căreia este actor, jucându-şi rolul hărăzit de un
mare păpuşar cosmic, străbate apele timpului, din perspectiva
prezentului, în ambele sensuri: spre izvor şi spre vărsarea în
eternitate. Vehicolele acestui drum sunt memoria şi visul prin
care încheagă o viziune originală asupra lumii, a vieţii şi artei,
surprinzând paradaoxala dialectică a contrastelor, mulţimea
antinomiilor existenţiale între viaţă şi moarte, între realimaginar, veşnic şi efemer, cosmic-terestru, lumină-întuneric,
ascensiune-coborâre, început-sfârşit, tristeţe-bucurie, speranţăamăgire, plăcere-durere, singurătate-sociabilitate, răsăritamurg, fiinţă-nefiinţă, devreme-târziu, amar-dulce, fericiresuferinţă,
rai-iad, transfigurate liric mai ales oximoronic:
„Doar moartea-i vie-n fiecare”; (p.7); „Sfârşitul – doar alt
început”; (p.32); „Sfidând blândeţea ei de fiară”; (p.29); „O
aripă-a mea cade-n sus”; (p. 31); „graniţa firavă între fiinţă şi
nimic” (p.56); „zvâcnind între speranţe şi-amăgiri” (p.55).
Volumul este alcătuit din trei cicluri inegale numeric:
Primul ciclu: 47 de poeme, titlul fiind al întregului volum; al IIlea: Femeile pe care le-am iubit: 34 poeme şi al III-lea: În
fântânile adânci cade steua – 14 poeme.
Lirica lui Dumitru Mălin este reflexivă şi topeşte în
substanţa ei sensibilitatea unui neoromantic, optimist şi
generos, pe care: „Lumina mă-ntoarece pe faţă, pe dos,/ Mă
scoate cu suflet cu tot în afară”, fiind „om ca şi el, fericit că
mă dor/ Bucuriile lumii, multe, puţine” (p. 35).
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Volumul debutează axiomatic: „Orice sfârşit e-un
început/ Îngaimă fals neînţelepţii/ Chiar moartea-i frigul
încăput/ În golul de sfârşit al vieţii” şi pune fiinţa sub pecetea
vremii, cu curgerea ei ireversibilă, făcând-o să alunece în
moarte, singura „vie-n fiecare” (p.7), profilând mitul eternei
reîntoarceri : „Viaţa pare că există-aici/ Dar dincolo de ea-i o
altă viaţă/ În care alte trudnice furnici/ Se-năbuşe de greu şi de
distanţă” (p.7).
Într-un timp segmentat în clipe, ore, zile, luni, ani, rotit
ciclic în anotimpurile calendarului cosmic, omul efemer
trăieşte: „Aceeaşi surdă ameninţare/ Că, ude, clipele de lemn/
S-or stinge, nu s-or stinge oare?” (p.8), e „Nebiruit de ieri, de
azi,/ Nepierdut încă-n nelumină” (p.10), speră că „Încă eşti
viu, încă vezi neînvins/ De alba, neagra, lunga orbire” (p.11).
În viziunea poetului iarna e anotimpul senectuţii, al sfârşitului
existenţial, anunţat de semne: vânt, viscol, ninsoare, frig,
agenţi vicleni ai morţii, făcând „schimb” de generaţii. „Să
intre alţii stau la rând/ Nerăbdător zoreşte schimbul” (p.15).
Titluri semnificative: Sfârşit, Scurt, Nimic şi metafore
revelatorii, simboluri, lexic aluziv (înserarea, amurgul),
sentenţios, cu ecouri din Eminescu: „Ora vine, ora trece/ Ora
asta te pierdu” (p.17), din neoromanticul expresionist Al.
Philippide: „Prea legat de stânci cu lanţuri, neclintit spre a
rămâne / Dacă azi eşti mai nimica, ce altceva poţi fi mâine/
Mai în sus, pe dealul negru, şarpele luminii mort/ Chipul tău
de cruce vie smulsă cu mormânt cu tot” (p.95), dar mai ales din
Lucian Blaga (cel ce în Gorunul îşi vede crescând sicriul în
trunchiul falnicului arbore): „Copacii par sicrie îngheţate”
(p.21). Ca şi pentru Arghezi, moartea este joc: „Sunt 62 de ani,
aproape trei/ De când mă dau cu sania prin clei./ Cu săniuţa
vieţii mele mici/ Prin cleiul greu al lumii de furnici/ ...Aproape
merg, aproape stau pe loc/ Prin clei, cât de-a furnica, mă mai
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joc”. (p.25). Sfidarea, atitudinea luptătoare sunt adoptate în
înfruntarea cu moartea fiind „Soldat cu mormântul în spate”
(p.28), „Soldat la capătul speranţei” (p.56): „S-a terminat şi
dragoste şi jind / dar lupta nu, căci sună goarna iară” (p.36).
Şi fiindcă viaţa e lentă alunecare în nefiinţă, „totul trece”
(pantha rei), laimotivul speranţei, anunţat din titlu, înfloreşte
primăvara şi este alt ax liric, nutrind căderea-n sus, dus de
„aripa mea pieritoare” (p.32). Cu un motto din Gauguin: A
spera înseamnă aproape a trăi, poetul-creator al poemului
zălud – este un visător incurabil, însetat de viaţă, sorbindu-i
bucuriile cu speranţă nepotolită, aspirând la fericire: „De-abia
se-aude zvon de primăvară./ Iar dup-atâtea fericiri la rând/
Alerg în prag şi râd cu gura plină/ Şi mărţişorul soarelui mi-l
prind/ în piept ca pe-o speranţă de lumină” (p.41), convins că
„Speranţă, tu eşti farmacistul meu”, suport existenţial: „De
muşcătura clipei să te scape,/ Dar poţi trăi, sperând că nu-n
zadar/ Ţi-s iarba şi pădurile pe-aproape”. (p.46). Târziul „s-a
adunat la poarta mea” (p.48) şi „am coborât în existenţa mică/
Şi moara ei mă macină cu spor,/ Nici o cădere nu mă mai
ridică/ Aproape toate-mi strigă: nevermore” (p.48)), dar
speranţa rămâne dimensiune a portretului său artistic conturat
prin versuri-refren: „N-am fost frumos” (p.49) şi rămânând:
„soldat la capătul speranţe / Păzesc o graniţă de dor/ Pe care
să n-o treacă moartea,/ Că prea n-am învăţat să mor” (p.56).
Dragostea este celălalt laimotiv liric, prefigurat în ciclul
prim al volumului şi ajuns unic în cele 34 de poeme din
Femeile pe care le-am iubit. Fascinaţia eternului feminin
alimentează „visul verii aurit”, iubirea este suport al vieţii:
„iubind nu pier, răsar în altul.” (p.39), întindere de „aripi
lacome în vânt” (p.54). Cuplul primordial, izgonit din rai îşi
făureşte un paradis terestru, poetul, ca un nou Adam, are
orgolilul creatorului lumii: „Am fost un fel de dumnezeu al lor/
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Creându-le frumoase, albe, goale.” (p.59), adorându-le,
oferindu-le „fruct oprit”, „miere descântată”, miruindu-le „cu
dor” şi aşezându-le „un râu de poezie la picioare” (p.59).
Poetul rememorează iubiri de odinioară, din tinereţe, vara
existenţei sale, „când mai puteam fi încă dumnezeu” (p.60),
„zeu fluid” (p.66), era „profesor de iubire” (p.70), „vultur ce
se-nalţă/ Deasupra-mpărăţiei de-n zadar” (p.73). Femeia
adorată, iubită – Eva este portretizată divers, nu numai în cele
27 de poeme intitulate astfel, ci şi-n Eva, unica, Mi-e dor de-o
Evă nouă, poetul rămâne şi la 64 de ani „cu inima mereu spre
20”, pândind în orice femeie „ o Evă nouă-n fiecare/ M-aş
îmbia cumva Adamul ei/ ... Tot alte Eve-aş înflori prin mine,/
M-aş îmbia iubirii iar şi iar.” (p.89).
Etern îndrăgostit, poetul rememoreză ipostaze ale
iubirii (interzise, vinovate, pierdute, împărtăşite), dar mai ales
portretizează, compune chipuri, icoane, atent la detaliul fizic şi
moral: „păr de cărbuni” (p.60), „priviri cu neguri de tăciuni/
Şi gene lunigi de spic în pârguire” (p.61), „uşoară precum
ploile de mai/ Îţi picurai prin ierburi lungi piciorul” (p.63),
„cu ochii verzi, de apă blestemată” (p.65), „erai copilă,/
Cămaşa albă, fină ca de crin, ...picioru-nalt şi gol” (p.67),
„copilă visătoare/ Cu ochi de şarpe şuierând chemări,” (p.69),
„fată-zveltă aripă de gând” (p.70), „Părul, fuior de galbenă
mătase/ Surâs şăgalnic, liber şi pribeag” (p.71), cu „pas de
căprioară” (p.72), „ochii, ferestre mari de soare/ Aripi de
înger cu miros de rai/ şi-un lanţ de zbor de mierlă la picoare/
Şiretul zâmbet...” (p.76), cu struguri în ochii ei, „Doi ochi
îndrăgostiţi de vie coaptă” (p.79). Conturate cu elemente din
universul rustic, vegetal, floral, portretele acestea respiră
frăgezime, prospeţime care doare, ardere, patos, dor
nemărginit, bucurie.
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Timpul iubirii în volum este predominant diurn, rar nocturn,
iar spaţiul este natural, rural, intens erotomorfizat, adevărat
paradis terestru, „raiul pe care l-am trăit odată” (p.60), pe
care nu l-ar abandona nici la senectute: „Nu plec din rai cum
vrere-ar necuratul/ Mi-e dor de-o Evă nouă, iar şi iar.” (p.89).
Peisajul, protejat de soare, sau de lună şi stele, de cer, este
campestru, cu iarbă deasă, un topos cu lunci, lâng-un râu,
unde se aud „greieri beţi, bând rouă şi cântând” şi învăţânduşi iubita „lecţii de la stele/ Şi de la iarba-naltă şi subţire”
(p.79). Aici „ne-am iubit ca într-un pat/ Acoperit cu streşini
mari de lună/ O vară-ntregă merii ne-au vegheat” (p.66), sau
„pe-un pat de zare/ De pruni şi meri, de vişini şi caişi” (p.67),
ori în „grădina voastră” „Acolo ne-au prins zorii, albi şi goi/
Dăduse roua-n clocot mi se pare. (p.68).
Vraja este totală: „În iarbă, lâng-un prun peţit de stele/
Dădeau lumină ochii ei de-azur/ şi nişte greieri beţi citeau
rondele/ Prin toată noaptea caldă dimprejur” (p.71). Toposul
erotic e şi montan, silvestru: „un sat cu munţi înalţi până la
soare/ Şi cu păduri trecând de necuprins”, tot rai frumos, cu
„bucurii mari şi rotunde”, în care o „Evă mică” cere „un măr
şi-o floare de ... urzică” (p.74). Farmecul dureros de la Mihai
Eminescu este prezent în volum şi prin alte elemente ale
teluricului şi astralului. În totul său ciclul erotic al lui Dumitru
Mălin respiră vrajă, încântare, stări de extaz, care acoperă
melancolia eternei treceri, lăsând să se înaşţe o muzică a
sferelor.
Ciclul final: În fântânile adânci cade steaua, e cel mai scurt
(14 poeme) şi este închinat memoriei mamei, „scumpă şi
iubită, / Dulce dor, nestinsă-arsură”, închisă în „lutul rece”,
sub „crucea mohorâtă” (p.95). Casa noastră din satul de sub
munte este goală, pustie, izvor „Din care curg în valuri
tristeţile prin zare”. Totul se năruie, „Nucul bătrân din coastă
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s-a prăbuşit de dor” (p.98), „frasinul nătâng lăcrimează”, „tot
norocul a plecat” (p.99)... Copilul de odinioară este acum
vârstnic, tulburat de dor de mama de care-l desparte o veşnicie
şi convins, ca şi-n poemul Joc (din primul ciclu), că: „În
fântânile-adânci cade steaua/ Steaua mea arsă de frig/ Din
altă viaţă mi-e dragă/ Cu altă viaţă o strig” (p. 32) se întreabă
sfâşiat: „La ce fântână-adâncă să te cer/ Măicuţa mea, icoană
luminată” (p.104). Jale nestinsă, dor copleşitor, tristeţe fără
margine apasă sufletul, o senzaţie de gol, de pustiu existenţial
alimentează melopeea gravă a acestor versuri finale, cu
tonalitate de litanie, de bocet.
Liric reflexiv, cugetând asupra existenţei paradoxale,
Dumitru Mălin dă glas
unei game bogate de
gânduri şi sentimente,
printr-un
imaginar
poetic îndelung cizelat,
cu expresie rafinată,
limpezimi de cristal,
stilul fiind metaforic,
uneori gnomic, aforistic
(„Timpul s-a făcut
cenuşă şi cenuşa fi-va
timp” (p.26), imaginile
construite oximoronic
ori
sinestezic,
iar
muzicalitatea este dată
de versificaţie, adesea
de sorginte folclorică,
dar totdeauna rafinată
riguros, la modul clasic.
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OVIDIU SUCIU

O carte de duminică
GAŞCA și DIAVOLUL...
Autorul volumului Gașca și Diavolul – istoria bolnavă a
domnului Maiorescu, Editura Minerva, semnat Puși Dumitrescu
(prenumele său din buletinul de identitate – Dumitru
Dumitrescu) șochează prin însuși titlul cărții, formulat precum o
declarație de război (unii ar putea spune că e vorba de o relație
tip „David și Goliat”). Cartea e o provocare atât pentru adrisant
cât și pentru cititor, o mănușă țepoasă aruncată în arenă fostului
său dascăl întru litere. Autorul se vrea și dovedește a fi un rebel
pur sânge nu de dragul de a micționa contra vântului sau a fluiera
în biserică, ci prin misia pe care și-o asumă cu curaj bărbătesc în
a spune lucrurilor pe nume, pe un ton jusițiar. Este un cavaler
exersat în dueluri, care dispune atât de sabie cât și de scut pe care
le folosește cu mare îndemânare sprințară, angajându-se temerar
în turniruri pe o arenă a confruntărilor literare, convins că va
marca puncte la fiecare atac. Trusa de instrumente critice este
bine garnisită. D-sa preferă duelul de salon, în care pixul devine
bisturiu cu care face incizii acute fără menajamente. El toro
magnifico este însuși fostul său profesor universitar Nicolae
Manolescu, din acea Capelă Sixtină a cărturarilor academici.
Spadasinul își atrage precum un păianjen victima într-o plasămalaxor în care atacantul sadic injectează saliva letală, într-un
„joc” în care există un singur perdant. Înarmat cu largă paletă de
nuanțe cromatice, cu informații dobândite în timp prin variate și
întinse lecturi, urmate de cugetări spre a realiza sinteze, autorul
se instalează într-un fotoliu al meditațiilor, în zi de duminică, la
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lumina pâlpâindă a șemineului, unde își pune pixul la arat, dă
sentințe prin judecăți de valoare argumentate, greu de contestat,
sentințe, formule dense, fără fisuri, uneori abrupte, cu parfum de
umor... Dacă ai cutezat să-i citești primele pagini vei continua
lectura cu viu interes, captivat, străjuit de jocul aburind al unei
cafele tari, până când zorile îți bat la geam șăgalnic... Ți se relevă
340 pagini captivante, ce merită a zăbovi magnetic asupra lor... E
o carte de duminică. E o carte ce nu se citește în tren, ci pendelete cu dulce zăbavă, vorba cronicarului Miron Costin...
Puși Dumitrescu s-a exersat cu succes nu doar în critică
literară. A tipărit și volume de poezie, proză scurtă, roman, texte
dramatice, dintre care unele au fost puse în scenă de teatre de
țară, cât și de TV-uri. Chiar și titlurile date scrierilor sale sunt
trăsnite, incitante. Spre exemplu: „Eu și Robert calul”, „Galaxia
burlacilor”, „Romanul Sfintei Mogoșoaia”, „Casa cu țoape”,
„Bani de dus, bani de întors”, „Nunta lui Puiu” etc. Cărțile sale
s-au bucurat de aprecieri, dar și de „dueluri”. D-sa are deja o
operă ce se poate situa între cărțile de referință ale bibliotecilor
noastre, drept care a fost răsplătit ca autor, pe merit prin
acordarea Premiului Asociației Scriitorilor din București (1979),
cât și prin Premiile Uniunii Scriitorilor (1975 și 1999) – trofee
râvnite de orice tânăr temerar...
În volumul mai sus disecat, fostul său dascăl nu e lăsat
deloc din lesă. Iată un stop-cadru-blitz în oglindă retro: „...erudit
dar de multe ori prins la cotitură, pe picior greșit; O Academie
cu Manolescu râcâind pe la porțile ei...” sau: „Ca un adevărat
Cicicov, N. Manolescu vânător de suflete moarte străbate
paginile literaturi române cu trăsura lui diavolească, împinsă de
undeva, protejat de undeva, da de cine și de când și până
când...”. „Manolescu are ceva fanatic în ambițiile lui
devoratoare, în setea bolnavă de putere, pentru care și-a
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abandonat talentul de-odinioară intrând în mâzga și balele
combinațiilor...”, „are totuși un pic de zgomot în râs, dar e mai
mult un fel de scârțâit de ușă ruginită...”.
Dar să vedem și alte păreri, ca de pildă cea a domnului
Corneliu Florea în a sa Critica unei istorii critice, în care
mărturisea că a citit Gașca și Diavolul aflând ce se întâmplă în
lumea literaturii române – o adevărată mafie în care „N.
Manolescu este capo de tutti capi”. D-sa remarcă totodată harul
scriitoricesc, umorul aspru de om inteligent cu personalitate și
cultură solidă, palmaresul literar temeinic. Acesta scrie fluid,
inteligent, picant, are vervă și umor rafinat, conchide dl. Corneliu
Florea...

Desen de Cosmina Olteanu

64

ANTONIA BODEA
RESTITUIRI „INECHINOXIDABILE”*
Evocare nostalgică a atmosferei
tinereşti, entuziaste a momentului
şaptezecist al grupării literare clujene
Echinox, cartea lui Gavril Moldovan
„Inechinoxidabile” apărută la ed.
EIKON
–
Cluj-Napoca
2010,
actualizează prin sugestia titlului,
inclusiv, „atmosfera ludică” şi spiritul
„inoxidabil” prin timp al „spiritului de
veghe” echinoxist. Alături de mulţimea
scrierilor de referinţă, prestigioase,
inclusiv privind elucidarea asupra caracterului de grupare, şcoală,
cerc, volumul de faţă aduce o notă de înfiorare tinerească, din
perspectiva trecerii trupului prelungit pentru echinoxişti printr-o
fericită situaţie a perpetuării în generaţii succesive, până în
prezent.
Cu aerul trăirii aievea, autorul reconstituie momentele
sufleteşti ale grupării, cu menţiunea apariţiei revistei „Echinox”,
anunţată în „Contemporanul” din ianuarie 1969, sub mottoul:
„Juvenes dum sumus”. Se afirmă aici intenţiile grupului de tineri
universitari, respirând atmosfera creativă, conştienţi de misiunea
lor de deschizători de drumuri. Febra activităţii creatoare de care
sunt cuprinşi aceşti tineri ţâşneşte prin spontanee, consumate
între bucurii juvenile, ingenuităţi şi bravuri din care nu lipseşte
comicul.
a

*

Gavril Moldovan, Inechinoxidabile, Ed. EIKON,
Cluj-Napoca, 2010.
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Titlul, inspirat de o dedicaţie din acele timpuri adresată
autorului, confirmă statutul profilurilor creionate cu precizia şi
totodată subtilitatea şi ştiinţa detaliului unui portretist. O notare
succintă alătură unui profil fizic o notă temperamentală,
comentată insinuant şi întregită de unele date biografice care
încadrează şi justifică statutul exemplar al celui care a însemnat
şi a rămas statutul exemplar al celui care a însemnat şi a rămas
un nume în mişcarea echinoxistă. Se regăseşte astfel „alura
nonşalantă”, „temperamentul frenetic” dar şi spiritul meditativ al
lui Nicolae Băciuţ care îi va favoriza evoluţia mai ales în poezie.
Temperamentul sprinten de argeşean al lui Horea
Bădescu animă o prezenţă zveltă, surâzătoare şi agreabilă a
acestui echinoxist, afirmat ca un scriitor de excepţională valoare.
Graţia, gingăşia şi pudoarea poetei şi plasticienei Mariana Bojan
se regăseşte în versurile pe care le scrie aşa cum trăieşte, de un
lirism convingător într-o voce personală. Preocupaţi de situaţia
literaturii ardeleneşti, Eugenia Nistor şi Iuliana Boldea,
alcătuiesc o „Antologie a poeţilor ardeleni contemporani”, Ed.
Ardealul, Târgu-Mureş, 2003.
Poeţii sunt grupaţi în funcţie de perioada în care au scris
şi s-au afirmat – adevărată geografie poetică ardeleană. Ştefan
Damian cu aptitudini de investigator, istoric, îmbogăţeşte
panoplia scriitorilor echinoxişti cu o valoroasă carte: „Privirea
reciprocă” în care, pe lângă tablouri de viaţă semnificative,
evidenţiază pe bază documentată confluenţa popoarelor român şi
italian. Volumul evidenţiază raportul unor personalităţi culturale
române cu Italia şi cultura ei, efortul acestora de a promova
continuitatea relaţiilor culturale româno-italiene, de a ni se
restitui istoria în adevărul ei, şi de a corecta unele grave
nedreptăţi făcute statului român, cu sprijinul fraţilor noştri
italieni.
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Pentru Dinu Flămând autorul are cuvinte de uimire,
surpriză şi admiraţie. Provenit din zonă montană, el va urca
înălţimile, reprezentând cultura română în Franţa, învăţând „să
urce pe o cădere”. Cu libertatea şi detaşarea unei imaginaţii
tentate de absolut, dedicat poeziei precum şi unei viziuni critice
moderne, Dinu Flămând se afirmă ca o voce polifonică afirmată
„în două culturi europene”. Farmecul spiritului echinoxist se
resimte şi la Adrian Gărnescu în realizarea parcă cu predestinare
a „unei cărţi despre cărţi”. În menţiunile sale se resimte
atmosfera echinoxistă impregnată în evocări ale unor momente
picante din perioada primei experienţe pe lângă editura
„Echinox”.
Inteligenţa şi spiritul de frondă ale lui Petru M. Haş
susţineau verva cenaclului echinoxiştilor, el fiind mereu cu un
pas înainte în perspectiva modernităţii. Cu un limbaj folosit „la
cald”, punctat cu umor şi ironie, el scrie o poezie a incidentelor
din care făureşte o lume în plină mişcare şi vervă. Poetul Ion
Mureşan, este apreciat ca „poet de onoare” a Bistriţei, spaţiu în
care este mereu prezent cu felul lui „pitoresc” de a fi. Autorul
consideră că îl reprezintă excelent poemul său „Înălţarea la cer”.
Paginile cărţii lui Gavril Moldovan salută apariţia vol.
„Clujul meu” – Cluj-Napoca, 2007, a lui Petru Poantă, iar cu
acest prilej sunt evocate din nou locuri şi situaţii legate de anii de
început ai echinoxiştilor în cetatea Clujului. Aici sunt evocaţi
prin aura stimulativă a culturii, chiar dacă ideologia era obtuză, o
serie de instituţii, fiind înfiinţate şi susţinute drept „spaţii ale
fervorilor”. „Viaţa literară” devine adevărat „personaj principal”
în această mişcare culturală.
Este punctat momentul anilor şaptezeci prin deschiderea spre
literatură, până atunci interzisă, cu o mişcare intelectuală
acaparativă. Deşi declarată subiectivă, istoria Clujului realizată
de către Petru Poantă este şi obiectivă, autorul în calitate de
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participant şi întemeietor a o serie de realizări culturale adoptând
o atitudine echidistantă.
Portretele scriitorilor clujeni realizate în volum dezvăluie
în acelaşi timp un „erudit al limbajului”, un talentat evocator. Cu
emoţie şi admiraţie este evocată personalitatea lui Ion Pop,
apreciat ca „un scriitor plurivalent”, care, prin farmecul,
seriozitatea şi carisma lui, concentrate într-un temperament
ardelenesc în variantă maramureşeană a evoluat de la ipostaza
romantică a poetului „tainic înfăşurat în manta-i” până la acea
ingrată şi responsabilă muncă de alcătuitor de dicţionare. Mentor
al echinoxiştilor, autorul îl apreciază ca pe cel mai împlinit dintre
ei şi-i poartă recunoştinţă pentru cultivarea spiritului de studiu şi
cunoaştere. Prin activitatea sa de creaţie, critică şi traducere,
personalitatea lui Ion Pop conferă şi azi direcţie stabilitate şi
perspectivă vieţii literare clujene.
Aceeaşi căldură sufletească emană din rândurile dedicate
lui Adrian Popescu pe care autorul îl declară prieten încă din
primii ani ai Echinoxului. Un interlocutor râvnit pentru aura de
candoare şi reculegere ce o purta. Astăzi, mai mult ca în trecut îi
admiră statornicia în pasiunea scrisului realizat cu talent şi
prospeţime, precum şi destoinicia cu care conduce prestigioasa
revistă „Steaua”.
Figura exotică a lui Teofil Răchiteanu, poetul care poartă
suflul Apusenilor în spirit precum şi în numele împrumutat
satului de baştină se încheagă din „fulgurări” aurorale subliniate
în poemele sale, monade ale unor purităţi alpine.
Un gând îndurerat de norul negru al unui sfârşit
pretimpuriu învăluie amintirea poetului şi omului de cultură
Vasile Savu, traducător, redactor la Tribuna, de care, pe autor îl
leagă o veche şi statornică prietenie. „Mintea limpede” a poetului
e prezentă şi azi în gândul şi sufletul echinoxiştilor, conectaţi la
sferele poeziei şi ale literaturii. Nicolae Sârbu, poet „reflexiv,
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curativ, constatativ subordonate unui imperativ moral, îşi lărgeşte
viziunea realului prin bogata experienţă ziaristică. Gavril
Moldovan îi poartă o amintire dragă prin cuvântul redactorului
Nicolae Sârbu ce-i salută în “Tribuna” lansarea în poezie.
În grupajul „Anexe” aparţinând vol. „Inechinoxidabile”,
autorul realizează cronici pertinente ale unor cărţi importante
privind istoria noastră în momentele ei tragice, scandalizat de
superficialitatea sau, mai mult de reaua-voinţă cu care sunt fie
tratate, fie eludate faptele de eroism, sacrificiul românilor în
contextul istoriei europene sau nedreptăţile care s-au săvârşit visa-vis de poporul român. Referirea se face la vol. „Danubius” de
C. Magris, ed. Univers 1994, o carte în care se face apologia
Imperiului Austriac, pe care-l consideră un rai al popoarelor,
deformând realitatea istorică, inclusiv privitoare la România. De
asemenea, nu sunt consemnate fapte, instituţii sau personalităţi
de cultură ale românilor.
Gavril Moldovan reproşează istoricilor români, elitelor
culturii noastre că nu iau atitudine împotriva unor grosolane
ponegriri şi nedreptăţi făcute românilor. Este, de asemenea,
consemnat vol. „Aripile demonului”, de M. Tomuş, ed. Limes,
Cluj-Napoca, 2007, considerată de către D.R. Popescu o
capodoperă, în care este tratată problema Dictatului de la Viena
1940 cu efectele lui devastatoare asupra ţării noastre.
Alcătuită din două părţi, cartea, de 500 de pagini, este
scrisă pendelete, ardeleneşte, cu eroi din viaţă, iar faptele şi
gândurile redate respectă istoria. Copleşit de adâncimea şi
gravitatea mesajului uman şi artistic pe care-l descoperă în cartea
Liviu Rebreanu (prin el însuşi) de Nicolae Gheran şi Andrei
Moldovan, autorul ne oferă prin profilul lui Liviu Rebreanu de
scriitor complex, lucid, responsabil „de uriaşa povară a
scrisului”, un model de punere a generaţiei noastre în slujba
patriei, care are atâta nevoie de noi.
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Cartea „Agonia României – 1944-1948 – Dosarele
secrete”, ed. Dacia 1990, de Nicolae Baciu, este considerată de
către comentatorul ei o carte pe masa fiecăruia, se remarcă prin
gravitatea adevărurilor dezvăluite precum şi prin caracterul ei
documentar. Autorul, „fiu al poporului nostru, care a rămas
credincios Neamului Românesc până la urmă”, publică mai
multe cărţi prin care să înfăţişeze adevărul despre soarta
României în cel de-al II-lea Război Mondial. Prin mesajul ei,
autorul ne îndeamnă la vigilenţă şi responsabilitate, pentru a
evita o nouă tragedie a pierderii ţării, orbiţi de ambiţia puterii.
Temerar în abordările efectuate asupra unor cărţi
remarcabile, Gavril Moldovan prezintă vol.” „Istoria literaturii
române de azi pe mâine, de Marian Popa, Ed. Semne, Buc. 2009.
Cunoscut prin prestigioasa activitate de critic şi istorie
literară M. Popa, stabilit în Occident urmăreşte soarta literaturii
române în perioada comunistă, devenită o literatură angajată.
Într-un stil inconfundabil, autorul „Istoriei” analizează factorii
politici, culturali, economici, sociologici care au determinat
alterarea culturii noastre. Atotcuprinzătoare, „Istoria” aceasta
completează fişele biografice ale scriitorilor, unii devenind
şantajabili de către politicieni, în detrimentul culturii naţionale,
intrate pe mâna alogenilor promovați de sovietici.
Aflat în diaspora, autorul radicalizează judecăţile, adoptă
un spirit incisiv, redând adevărul în toată cruzimea lui.
Considerată ca o oglindă în care generaţiile se pot privi, Istoria
apare ca necesară pentru elucidarea unor regretate espectative
sau sinuozităţi morale. În avântul vârstei studenţeşti, din visul
magic de frumos, sub imboldul unei fireşti iubiri de ţară, Gavril
Moldovan naşte o carte a cărei lectură te satisface şi te încântă.
Într-o frază cursivă, simplă, tihnită, atinge adevăruri, întâmplări
şi sentimente care înscriu dimensiunea umorului oricând
actualizată.

70

ELENA TRIFAN
Antologia scriitorilor români contemporani
din întreaga lume. Starpress 2014/
Recent, la Editura Fortuna,
Râmnicu-Vâlcea a apărut „Antologia
scriitorilor români din întreaga lume.
Starpress 2014”, ediţie bilingvă
română-italiană, sub coordonarea
Doamnei Ligya Diaconescu, jurnalist,
poet, publicist, economist, maestru
Reiki.
Doamna Ligya Diaconescu este
deja cunoscută în ţară şi în străinătate
pentru inspiratele şi neobositele
iniţiative de promovare a culturii şi
artei româneşti în întreaga lume, în
calitate de: director al S.C. Starpress SRL Râmnicu Vâlcea şi al
Asociaţiei Internaţionale de Cultură şi Turism, „STARPRESS”,
proprietar al revistei internaţionale româno-canado-americane
„STARPRESS”, proprietar al Centrului de Informare şi
Promovare a Turismului Românesc „Starpress”, membru al
Clubului de Presă Transatlantic, membru fondator al
„Association des mass-medias et journalistes d’expression
roumaine sans frontiere.”
Începând cu anul 2011, pentru promovarea talentului
românilor din întreaga lume a iniţiat şi coordonat apariţia unei
serii de antologii internaţionale, bilingve, ale scriitorilor români
contemporani, din care au apărut până în prezent ediţiile:
română-engleză, 2011, română-franceză, 2012, românăgermană, 2013, română-italiană, 2014.
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Antologia română-italiană, proaspăt scoasă de sub tipar,
are două prefeţe, una semnată de Mihaela Cristescu, una de
Elena Buică şi două secţiuni, una de poezie şi una de proză,
reuşind să strângă laolaltă creaţiile a treizeci şi nouă de autori,
din care douăzeci şi cinci sunt poeţi: Cristiana-Maria Purdescu,
Virgil Ciucă, Ionela Flood, Ligia-Gabriela Janik, Daniel Ioniţă,
Ionela Elena Ciobanu, Melania Rusu Caragioiu, Adalbert
Gyuris, Mihaela Cristescu, Dorin Moldovan, Tatiana Dabija,
Rodica Calotă, Ştefania Bîcu, Elena Armenescu, Dumitru
Găleşanu, Daniela Bejan, Gabriela Lavinia Ninoiu, Gheorghe
Vicol, Elena Trifan, Victoria Milescu, Olimpia Sava, Emil
Lungeanu, Zina Bivol, Stelian Platon, Lavinia Huţişoru
Dumitriu, nouă prozatori: Elena Buică, Claudia Partole, Dora
Alina Romanescu, Ion Croitoru, Teresia Bolchiş Tătaru,
Tudosia Lazăr, Milena Munteanu, Andreea Elisa Roff, Elena
Adriana Răducan, şi cinci cuprinşi în ambele secţiuni: Ligya
Diaconescu, Ioan Adrian Trifan, Mariana Zavati Gardner, Luca
Cipolla, Iacob Cazacu-Istrati.
Autorii, persoane de vârste şi de profesii diferite,
majoritatea de origine română, selectaţi pe principiul calităţii,
trăitori în România sau în Republica Moldova, Germania,
Italia, Anglia, Statele Unite, Canada, Australia, sunt uniţi de
licărul harului dumnezeiesc, de dragostea faţă de pământul
românesc şi faţă de limba română.
O apariţie singulară şi binevenită în paginile cărţii o
constituie domnul Luca Cipolla, „italiano vero”, născut la
Milano, împătimit de România şi limba română, poet, prozator,
traducător din română în italiană şi din italiană în română.
Sub magia cuvântului spaţiile parcă se comprimă şi cartea
Doamnei Ligya Diaconescu ni-i aduce vii în faţă, ca nişte
zvâcniri de inteligenţă şi talent, cu gândurile, sentimentele,
atitudinile şi aspiraţiile lor, într-o diversitate de profiluri
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spirituale individuale, care ca într-un joc de puzzle se îmbină
într-un profil spiritual colectiv.
Graţie Doamnei Ligya Diaconescu, „Antologia
scriitorilor români contemporani din întreaga lume.
STARPRESS 2014” va fi amplu mediatizată în ţară, în mod
deosebit la Mangalia unde va avea loc şi premierea
Concursului Internaţional de Poezie şi Proză STARPRESS,
2014, cât şi în străinătate, Toronto, Sidney, Viena, Londra şi la
Roma, cu ocazia întâlnirii românilor din diaspora,
„CALLATIS”, din luna septembrie 2014.
Cartea rămâne un mesager şi un simbol al harului revărsat
în cuvânt, indiferent de locul şi timpul unde a răsărit, al
creativităţii şi expresivităţii limbii române, al legăturii
românilor de pretutindeni, al relaţiilor culturale românoitaliene, un fapt de nobleţe sufletească şi literară, o rază de
lumină într-o lume în care aprecierea şi promovarea valorilor
se tot întunecă.
Apariţia ei ne-a creat o emoţie vie, modestă şi sinceră, nea întărit convingerea că pretutindeni există oameni dispuşi să
îşi valorifice talantul dat de Dumnezeu, să comunice în limba
lui Mihai Eminescu şi a lui Dante Alighieri, ca o dovadă
permanentă a latinităţii a două limbi surori.
Gânduri de recunoştinţă şi de admiraţie se îndreaptă către
toţi cei prezenţi în paginile ei, autori şi traducători, slujitori ai
artei cuvântului, şi în mod deosebit către Doamna Ligya
Diaconescu, personalitate complexă, care prin muncă, talent şi
pasiune, a reuşit să ofere lumii întregi încă o dovadă a
frumuseţii morale şi spirituale a poporului român, spre o mai
bună şi corectă înscriere a acestuia în patrimoniul universal de
valori.
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ

Ecstazia intelectuală, ca formulă dogmatică fenomenului revelaţiei din perspectiva gândirii blagiene
(III)
Se cuvine a face întâi o lămurire asupra deosebirii dintre
ştiinţă şi metafizică. Dacă la început „metafizica” era doar o
simplă denumire filologică, cu timpul ea a căpătat nuanţe de
risc în ceea ce priveşte spiritul uman, de risc în sensul de avânt
în zona necunoscutului, tenebrosului, nepătrunsului. Ştiinţa, în
schimb, atât în spaţiul ei de manifestare, cât şi prin natura sa,
este privată de această formă de risc şi de aventură în care este
îmbrăcată metafizica. Ştiinţa este mai prudentă, mai ferită prin
natura ei de aventuri nepermise ale transcenderii câmpului de
cunoaştere. Morala omului de ştiinţă este fundată pe prudenţă,
cea a metafizicianului pe risc şi aventură.
Aşadar, referindu-se la „experienţă” ca teren comun al
metafizicii şi ştiinţei, Lucian Blaga susţine că aceasta „are o
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funcţie în ştiinţă şi altă funcţie în metafizică”1. Experienţa în
ştiinţă este punct de plecare şi suverană instanţă de control, pe
când în ştiinţă scopul urmărit de cercetăor e lărgirea experienţei
însăşi. Experienţa pentru omul de ştiinţă reprezintă deopotrivă
„temelie, clădire, acoperiş, dar şi ogradă”2, ea fiind chemată să
justifice sau să condamne o construcţie teoretică. Experienţa
pentru metafizician, dimpotrivă, este „ţărmul de avântare spre
stihiile de dincolo”3, ea menţinându-şi în cadrul metafizicii o
funcţie determinată: anume aceea ce-i revine în calitate de
„factor implicat”. Metafizica neurmărind necondiţionat lărgirea
experienţei ca atare, ci aspiră la încadrarea acesteia într-o
viziune mai largă decât ea. Sub unghiul experienţei, o viziune
metafizică reprezintă produsul unei libertăţi constructive, care
omului de ştiinţă nu-i este îngăduită.
Totuşi, aceasta nu înseamnă că metafizicianul este cu
totul scutit de controlul faptului empiric, căci o viziune
metafizică e şi ea susceptibilă de a fi răsturnată prin puterea
experienţei. Experienţa are roluri diferite, atât în calculul
gândirii ştiinţifice, cât şi în cel metafizic. Folosind expresia lui
Lucian Blaga din Introducerea la Cenzura transcendentă,
putem spune fără-îndoială, că „experienţa e destinată să intre
într-o viziune metafizică ca mâna într-o mănuşă, sau ca sabia
într-o teacă”4, pe când o construcţie, o ipoteză sau teorie
ştiinţifică sunt totdeauna încadrate de experienţă.
Dacă în metafizică experienţa decide doar în sens
negativ, întrucât niciodată nu putem justifica o viziune
metafizică cu un categoric „da”, în ştiinţă, experienţa măsoară
1

Lucian Blaga, Cenzura transcendentă,
Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 6
2
Ibidem, p.7
3
Ibidem
4
Ibidem, p. 8
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Editura

fie cu „nu”, fie cu „da” rezistenţa totală a unei construcţii
teoretice. În metafizică, experienţa este aşadar absorbită de
spontaneitatea ideii, pe când în ştiinţă aceasta este temperată.
Experienţa este suverană în ştiinţă, dar în metafizică, ca factor
şi criteriu de cunoaştere, impune doar respect. Trebuie să
precizăm însă, că o viziune metafizică nu va fi niciodată
confirmată în sens pozitiv prin experienţă, ea poate fi doar
respinsă de aceasta, dar nu şi întărită. Experienţa ajută şi chiar
determină construcţii ştiinţifice, fundamentându-le, nu însă
acelaşi lucru este valabil şi în construcţiile metafizice.
Aşadar, între viziunea metafizică şi experienţă intervine o
cezură diferită faţă de cea intercalată între o teorie ştiinţifică şi
experienţă. Dacă ideile şi teoriile ştiinţifice sunt clădite pe o
definiţie convenţională a adevărului, adevăr înţeles în funcţie
absolută de experienţă, o viziune metafizică se clădeşte în mod
autentic pe atitudini spirituale adânci şi înalte, pe dedesubturi
temperamentale, necesităţi imnanente momentului istoric, pe
fatalitatea şi capriciile individuaţiei, şi nu în ultimul rând, pe
magia cuvântului.
Observăm cum omul de ştiinţă prin adoptarea
experienţei, ca şi generator al teoriilor şi ideiilor ştiinţifice, îşi
revendică o pretenţie crescută de obiectivitate, pe când
metafizicianul, din contră, îşi exprimă bucuros aderenţa la
subiectivitate. Blaga, observând acest lucru prin compararea
celor două modalităţi de abordare a cunoaşterii şi a realităţii:
ştiinţa şi metafizica, critică vehement modul superficial în care
secolul al XIX-lea a înţeles diferenţa dintre cele două şi anume
ideea că metafizica are ca obiect totalitatea existenţei, iar
ştiinţa părţile. După Lucian Blaga putem avea o viziune sau o
idee metafizică şi despre o parte a existenţei şi nu mai puţin
putem avea o concepţie ştiinţifică despre întregul existenţei.
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Deosebirea dintre ştiinţă şi metafizică nu ţine cont de
asemenea diferenţe cantitative, deosebirea este de mod şi de
articulaţie interioară a construcţiilor. O viziune sau idee
metafizică, fie că se referă la parte, fie se referă la întregul
existenţei, posedă prin natura ei implicaţiile unui sens, ce ţine
de o reacţie spirituală a omului faţă de propria existenţă. O idee
ştiinţifică, din acest punct de vedere, este una mai neutrală.
Ideile lui Platon sunt exemple de idei metafizice în sensul că
reprezintă tocmai această atitudine spirituală de participare a
sensibilului la lumea inteligibilă, pe când ideile despre
existenţa atomară nu produc spiritului o astfel de atitudine.
Teza despre existenţa atomară reproduce sau imaginează doar
fapte, ea nu acordă nici un sens faptelor constatate sau
închipuite, ea nu are consecinţe atitudinale în sensul de reacţie
sufletească a omului faţă de „Tot” sau „parte”, ea rămâne fără
ecou lăuntric.
O importantă deosebire între o concepţie metafizică şi
una ştiinţifică constă în rezonanţa lor atitudinală. Dacă omul
de ştiinţă tinde spre teze de minimă rezonanţă atitudinală,
metafizicianul tinde spre teze de maximă rezonanţă. Rezonanţa
atitudinală nefiind exterioară ideii, concepţiei sau viziunii, ci e
în strânsă legătură cu o anume dimensiune specială, proprie
acestora. Blaga numeşte această dimensiune specială proprie
ideii, concepţiei sau viziunii în diferite grade, dimensiune a
verticalităţii. Aceasta poate fi „adâncă”, sau „înaltă”. La ideile
ştiinţifice aceasta se apropie de limita 0, iar în metafizică poate
fi, fie adevărată, fie neadevărată, acest lucru neavând prea mare
importanţă. Ideile ştiinţifice, din contra, au ca ultima lor
ambiţie, aceea de a fi adevărate, care înseamnă a fi „empiric
verificabile” sau justificabile ca „mijloace de cercetare”, ele
sunt deci plate, oarecum desfăşurate orizontal.
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Un exemplu de gând încărcat cu puternice rezonanţe
spirituale, vertical-adânc este acela al gânditorului vedantist,
atunci când spune: „eu sunt tu, aceasta fiindcă nu există decât
suprema unitate”5. Insul are libertatea de a adera sau nu la acest
gând, pentru el nu importă valoarea de adevăr a acestuia. Ceea
ce importă e dacă acesta va declanşa, prin rezonanţa verticală
ce o are, atitudini spirituale vizavi de lume sau faţă de sine.
Astfel, Blaga operează o distincţie vizavi de natura gândurilor
implicate în cele două tipuri de cunoaştere analizate aici:
1. Gândirea ştiinţifică operează cu gânduri plate, care nu
obligă la atitudini spirituale faţă de lume sau sine. La aceasta se
aderă doar cerebral, raţional, pur empiric, căutând mai degrabă
valoarea de adevăr al enunţului prin care gândul se exprimă.
2. Gândirea metafizică, din contră, operează cu gânduri
verticale, ce se măsoară subiectiv după intensitatea şi
amplitudinea transformărilor sufleteşti ce le poate produce
insul uman.
Ceea ce ne interesează pe noi vizavi de natura verticală a
gândului unui metafizician, fie „înalt” sau „adânc”, e că acasta
poate să deplaseze chiar centrul existenţial al omului. Printr-un
gând vertical se poate transporta un rost şi o perspectivă total
diferită celei adoptate până la momentul întâlnirii omului cu
aceasta, sensul sensul existenţei individului schimbându-şi
fundamental direcţia. Omul de ştiinţă, din contră, îşi ia măsuri
radicale faţă de asemenea gânduri verticale, tulburătoare şi
dezrădăcinătoare, imunizându-se metodologic faţă de ispitele
„înaltului” sau ale „adâncului”.
După Blaga, această „asceză orizontală” a omului de
ştiinţă este totodată slăbiciunea, dar şi tăria ştiinţei. Un lucru
mai este de precizat, vizavi de gânduri verticale adoptate de
5

Ibidem, p.12.
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metafizică, anume că ele nu trebuie puse în legătură
deterministă cu anumite expresii ale vieţii (individuale sau
tipice), în sensul de vitalitate, ci ele trebuie înţelese doar în
sensul susţinerii unei concepţii, idei sau viziuni metafizice. Nu
trebuie deci, să confundăm metafizicienii cu gânditorii
temperamentali, emotivi, sensibili, organici, care au o anumită
atitudine faţă de vitalitate. Ideile verticale ale metafizicienilor
ne duc cu gândul la acei gânditori ai viziunilor ontice, de
factură abstractizantă şi chiar devitalizată. Prin „idei verticale”
nu trebuie să înţelegem numai ideile-expresie a vieţii, ci „ideile
care prin rezonanţele lor, chiar neintenţionate, pot să dea un
sens imediat vieţii, fie transfigurare a ei, fie de accentuare a ei,
fie de negare a ei”6.
Metafizica şi ştiinţa au funcţii diverse şi sub aspect strict
antropologic. Metafizica posedă, în ciuda izbânzilor ei
vremelnice mai mult decât ştiinţa, un contact tragic şi totodată
înviorător cu destinul creator al omului. Dacă ştiinţa, sub
aspectul ei teleologic se distanţează de destinul creator al
omului, metafizica, dimpotrivă, are darul să antreneze acut
destinul sau chiar să se integreze în el. Orice faptă creatoare a
unui om, de la un act personal de natură morală până la o operă
constructivă din orice domeniu spiritual poate fi interpretată ca
expresie a unei metafizici, cel puţin latente, dacă nu declarate a
autorului.
Cauza pentru care ştiinţa n-a reuşit să se substituie
metafizicii, se datorează după Blaga, tocmai acestui act de
renunţare a ştiinţei la un contact permanent cu „puterile
demiurgice ale omului”7. Menirea omului este tocmai aceea de
a-şi justifica existenţa printr-un act „creator”. Aşadar,
metafizica e întemeiată în fiinţa omului pe un rost demiurgic,
6
7

Ibidem, p.15
Ibidem p.16
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pe când ştiinţa ţine doar de tehnica de conservare a vieţii.
Gândurile metafizice sunt profund incomode, desigur, pentru
că ele scot omul din siguranţa biologică în care ştiinţa prin
tehnică îl ţine şi îl supune pe om la un exerciţiu de stigmatizare
conceptuală, dar şi de transformare ontică, de încercare riscantă
în orizontul nemărginirii. Numai în acest sens putem să sondăm
mai departe, ceea ce filosoful român considera a fi „sensul
metafizic al cunoaşterii”. De aceea, nu întâmplător, în lucrarea
a doua din Trilogia cunoaşterii, Cunoaşterea luciferică, Blaga
amintea că teoria relativă la ideea de „mister”, ca obiect al
cunoaşterii îşi are implicaţiile ei profund metafizice. O viziune
metafizică despre înţelesul ultim al cunoaşterii, nedegajându-se
doar din simpla deşurubare şi descompunere a cunoaşterii, ea
poate fi, după cum filsoful din Lancrăm afirmă: „rodul unei
ochiri riscante dincolo de tot ce poate da râvna analitică”8.

8

Ibidem, p.19
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RADU VASILE CHIALDA
Barbariile cronice contemporane (III)

Ecologismul
mutaţie, mase, incertitudine, drepturile omului,
demografie şi proliferare
De cele mai multe ori privim
către ecologism susţinând că este
un fenomen pozitiv. Ne spunem
destul de amăgitor: „este ecologic
să...”, „acesta este un produs
ecologic”, „acţionăm ecologic”
etc. Observăm faptul că acest
fenomen se impune ca un trend
pozitiv al societăţii noastre
contemporane. De foarte puţine ori
ne punem întrebarea: de ce se
întâmplă astfel? În fond, nu ne pasă şi nici nu ne mai
interesează. Este precum moda: „se poartă eco”. Este suficient
să spui ecologic şi nu mai au rost comentariile şi obiecţiile,
totuşi, un mare miraj al conştiinţei noastre9.
Dar nimic nu se impune atât de categoric fără a fi fost
înainte ceea ce a determinat fenomenul, sursa încrederii
pozitivităţii. În fiecare acţiune umană există dualitatea bun-rău,
9

Daniel Goleman, Inteligenţa ecologică, traducere de Anca
Parepa, Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p. 16.
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pozitiv-negativ. Ecologismul a apărut ca o mişcare împotriva
acţiunilor umane ce aveau impact distructiv asupra mediului.
Grija pentru mediu devine principalul motiv al determinării
acestuia, iar fenomenul capătă certitudine şi aspect fundamental
în societate, atunci când grija pentru mediu este pusă pe seama
grijii pentru viitorul mediului, şi implicit al umanităţii. Această
grijă10 este parte constitutivă a conştiinţei umane, aşadar
preocuparea pentru mediu, şi inevitabil pentru mediul său, este o
preocupare veche a omului. Întotdeauna a fost urmărit binele
propriu, individual, fiinţa umană manifestând (aprioric) un
egoism exacerbat şi narcisist, dar omul a compensat mereu cu un
bogat simţ al conservării şi adaptării la mediu, ceea ce l-a
determinat să proiecteze un mediu propriu, specific, constant, de
care să aibă grijă şi pe care să îl conserve cât mai bine, spre
asigurarea continuă a vieţii. Poate mergem prea departe cu
această interpretare, însă ecologismul are rădăcini adânci în
comportamentul fiinţei noastre. De asemenea, dincolo de grija
unei bune conştiinţe, exagerarea şi abuzul de grijă faţă de mediu
a pus în evidenţă şi cealaltă extremă: lipsa de grijă până la
nivelul mentalităţii nesănătoase şi a patologicului. Între cele două
limite se află ecologismul cuminte, normal. Dincolo de acestea,
principiile etice, profesionale, industriale, ori, de ce nu, chiar
religioase, degenerează în poluare, extincţie, intoxicare,
defrişare, sacrilegiu etc.
Fenomenele climatice şi geologice din ultimii ani
acaparează toate privirile oamenilor de ştiinţă. Tornadele,
cicloanele şi furtunile puternice îi fac pe oameni să se întrebe ce
se întâmplă cu planeta noastră. Cutremurele puternice de pe arcul
vulcanic activ al Pacificului şi tsunami-urile distrugătoare ce
10

Martin Heidegger, Fiinţă şi timp, traducere de Gabriel
Liiceanu şi Cătălin Cioabă, Humanitas, Bucureşti, 2003, p.
376.
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izbesc ţărmurile Japoniei, Filipinelor, Indoneziei, insulelor
Polineziei şi Microneziei, Indiei şi Indochinei în general, ne
trimit cu gândul la puterea naturii şi la nimicnicia noastră faţă de
forţa cu care se poate dezlănţui. Pământul se mişcă, nu este
static. De la descoperirile lui Copernic ştim că se mişcă în jurul
Soarelui şi în jurul propriei axe, însă, nu sunt singurile mişcări.
Pământul este viu în interiorul său, scoarţa terestră pluteşte pe o
manta fluidă, iar încheieturile plăcilor tectonice erup, subduc şi
determină astfel fenomenele de la suprafaţă. Activitatea
accentuată amintită mai sus este un semn că Pământul este
bolnav11 ar spune Hubert Reeves. Nu vorbim deocamdată de o
boală cronică, ci de una ereditară a pământului, firească,
normală. Fenomenele climatice şi geologice sunt doar nişte
simptome ale unor disfuncţii interne, iar acestea sunt evidente
datorită compoziţiei fizico-chimice a planetei şi a raportului
gravitaţional faţă de Soare. Dăm vina pe această boală a
Pământului pentru unele neplăceri, neajunsuri, pierderi,
distrugeri etc. ştiind foarte bine că sunt inevitabile, constante şi
imposibil de stopat. Însă, după principiul zicalei: „vezi paiul din
ochiul vecinului, dar nu vezi parul din ochiul tău”, omul vede
doar această boală, iar pe a sa niciodată. Boala ecologică a
umanităţii, cronică de această dată, nu transpare evident atâta
timp cât ea este pusă în slujba grijei faţă de sănătatea Pământului.
Iar cum grija aceasta este una generală, în fond manifestând grijă
pentru sine însuşi, pentru supravieţuirea speciei umane, omul nu
poate fi decât orb, în sens disfunctiv.
Grija fiecăruia este personală, individuală. Fiecare în sinea
noastră manifestăm compasiune şi deplângem starea Pământului,
dar cu greu ne solidarizăm unanim în a combate orice
11

Hurbert Reeves, Pământul e bolnav, Ce şanse avem să
supravieţuim, traducere de Magdalena şi Corina Stavinschi,
Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 22.
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întreprindem şi are efect asupra acestuia, cu toate că ne este de
folos. Aceasta este diferenţa dintre „boala ereditară a planetei” şi
„boala noastră cronică”. Ecologismul s-a născut să denumească
această discrepanţă (disfuncţie). Spiritul ecologic nu trebuie să
fie individual, ci colectiv. Un singur ecologist acţionează extrem,
dezvoltă o manie şi nimeni nu îl poate înţelege, dacă toţi suntem
unanim ecologişti, atunci ar trebui să încetăm industrializarea, să
o îngropăm în beton aşa cum s-a întâmplat cu reactoarele
nucleare de la Cernobîl şi să găsim soluţii alternative de
asigurare a supravieţuirii. Dar cum nu putem face acest lucru,
trebuie să ne mulţumim cu producerea constantă de deşeuri
industriale, a căror depozitare se transformă într-o eczemă
epidemică pe obrazul umanităţii, să ne confruntăm cu
proliferarea efectului de seră rezultat din procesul de
industrializare, care stă la baza încălzirii globale, iar ca o
înlănţuire simplă, la topirea gheţarilor de la poli, la creşterea
nivelului oceanului planetar, la inundaţii majore şi în ultimă
instanţă la moartea multor oameni. Grija pentru sine, grija
narcisistă, primează în faţa grijei colective, unanime. Iată de ce
grija ecologică este cea mai sensibilă dintre toate temerile
umanităţii. Efectele unei griji pentru supravieţuire eclipsează
grija faţă de mediu, aproape instinctual şi inconştient. Ecologia,
deşi este menită să compenseze discrepanţă dintre cele două
feluri de griji, nu poate face nimic pentru a o micşora. Ea are
doar formă, nu şi conţinut. Are caracter slab. Limitele între care
se plasează sunt foarte permisibile, iar cei care le trec devin
extremişti. Astfel că, la fel ca şi terorismul, ecologia nu poate fi
combătută foarte uşor. Scăpată din control, în mâinile cui nu
trebuie, sau la îndemâna celor nepricepuţi, aceasta poate
degenera în cele mai grosolane forme posibile.
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Populaţia planetei este într-o continuă creştere şi se apropie
de şapte miliarde de locuitori12. Marile aglomerări urbane:
Tokyo, New York, Istambul, Rio de Janeiro, Beijing, Shanghai,
Mumbai etc., sunt pe coastă la fel ca cea mai mare parte a
populaţiei globale. Catastrofele şi cataclismele puse în seama
bolii Pământului pot afecta şi chiar distruge cea mai mare parte a
populaţiei din aceste zone. Dar să nu uitam faptul că, deşi
fenomenele acestea sunt generate natural, ele pot fi provocate şi
antropic de însăşi acţiunea distructivă a omului. De ce am
contribui şi noi la posibilitatea distrugerii în masă când este
suficient cu ceea ce ne surprinde natura? Iată o întrebare la care
nici măcar ecologismul nu poate răspunde şi la originea căreia se
află tocmai discrepanţele dintre feluritele griji ale noastre.
Industrializarea este unul din factorii antiecologici antropici.
Datorită fenomenului hegemonic al demografiei, industrializarea
este doar o miză a grijii noastre contemporane, care conduce la
alţi factori antiecologici. Pentru supravieţuirea speciei noastre
trebuie asigurată o cantitate suficientă de hrană. Suprafeţele
agricole trebuie să se extindă mereu pentru a face faţă atâtor
cereri de hrană (bunurile de pe prima treaptă a piramidei lui
Abraham Maslow), în defavoarea spaţiilor naturale. Defrişările şi
desecările cicatrizează pământul şi contribuie masiv la secarea
izvoarelor de oxigen, atât de vital supravieţuirii. Acesta este
poate cel mai expresiv exemplu al faptului că grija narcisistă a
omului primează în faţa grijei unanime globale faţă de propria
planetă. Iată de ce boala omului este cronică. Iată de ce ecologia
se manifestă mai mult ca boală blândă, dar cronică, a cărui plagă
este însăşi grija faţă de extincţie a speciei noastre. Atâta timp cât
aceasta rămâne în conştiinţa colectivă, ecologia nu poate fi decât
alifia care ne unge rănile.
12

A se urmări în timp real http://www.worldometers.info/.
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Poate cea mai consistentă degenerare din ecologie este
poluarea sub toate aspectele ei. Poluarea cu deşeuri şi substanţe
radioactive rezultate în urma procesului industrial13 reprezintă
principala ameninţare. Depozitele de deşeuri sunt adevărate
bombe ecologice, oricând putând afecta populaţii întregi,
suprafeţe uriaşe ale uscatului şi adâncurile apelor. De cele mai
multe ori, acestea sunt numite catastrofe ecologice. Devărsarea
reziduurilor industriale în râuri, lacuri, oceane şi depozitarea
acestora în buncăre nu este o soluţie. Minţile teroriste evocate
anterior pot profita de aceste mijloace pentru a acţiona, iar
accidentele neprevăzute nu pot fi ignorate. Dar ce putem face?
De industrie nu ne putem dispensa, iar poluarea este inevitabilă şi
proliferantă. Poluarea fonică din apropierea aeroporturilor,
poluarea chimică a suprafeţelor agricole cu erbicide şi pesticide,
poluarea informaţională prin aflux de informaţie într-un interval
foarte scurt de timp, poluare radioactivă ce poate genera
malformaţii şi mutaţii organice şi, de ce nu, poluarea antropică
prin suprapopulare a mediului, sunt doar câteva din aspectele
descriptive ale acestei forme distructive. Poluarea tinde astfel, să
fie un echivalent al antiecologismului.
Totuşi, nu trebuie aclamate doar spectele negative ce
decurg din grija ecologică. Societăţi ecologiste activează peste
tot în lume. În Germania se află la puterea de guvernare „Partidul
Verde”, un partid ecologist care are reprezentare la nivelul
întregii Uniuni Europene, a cărei ideologie politică (Green
Politics – politică verde) invocă principii ecologice şi se pliază
pe o mişcare globală ce poartă numele „eco-capitalism”. Aşadar,
există un anumit grad de conştiinţă ecologică. Danie Goleman
numeşte această conştiinţă activă şi compensatoare inteligenţă
ecologică, dar, dincolo de argumentele sale menite să releve
13

Daniel Goleman, op. cit., pp. 116-117.
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preţul ascuns al produselor pe care le consumăm noi astăzi14,
acesta propune o raţionalitate ecologică. Punând faţă în faţă
produsele industriale (bunuri ale civilizaţiei confortului şi bunei
dispoziţii, a îndestulării şi satisfacerii plăcerii), nu cu preţul de
natură economică, ci cu cel al distrugeri ecologice, atât a
individului uman în sine, cât şi a speciei noastre în general,
demersul lui Goleman este unul spectaculos în virtutea unei ecoetici15 necesare raţiunii sociale contemporane, care poate acuperi
mare parte din golul lăsat de discrepanţa grijilor noastre.
Ideologia unei politici verzi (guvernamentală, aşadar manageriată
sistematic) propune o raţionalizare ecologică a comportamentului
uman şi a civilizaţiei industriale. Dar nu este singura formă de
combatere a erorilor ecologice declanşate de intervenţia
antropică. O serie de organizaţii nonguvernamentale (O.N.G.uri)16 vin să participe la această raţionalizare. Poate cea mai
cunoscută organizaţie ecologică, cu filiale şi membri activi în
aproximativ 40 de ţări17 şi sub umbrela căreia activează multe
alte subsidiare, organizaţii, societăţi şi grupuri, poartă denumirea
„Greenpeace” (pacea verde), fondată în 1971. Spre deosebire de
activităţile guvernamentale ale raţionalităţii ecologice,
Greenpeace şi toate celelalte organizaţii non-guvernamentale au
activităţi militante, de cele mai multe ori degenerative. Membri
acestor organizaţii sunt protestatari împotriva disfuncţiilor
guvernamentale cu privire la protecţia mediului şi la atitudinile
ecologice, iar pentru ca protestele lor să fie vizibile se recurge la
fanatism şi exces. Iată ce repede se poate trece pragul limitelor

14

Idem.
Peter McCormick, Eco-Ethics and Ethics of Suffering,
Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2008, p. 5.
16
Hurbert Reeves, op. cit., p. 167.
17
Sursa: http://www.greenpeace.org/international/.
15

87

ecologismului şi iată de ce, la fel ca şi terorismul, ecologia este o
atitudine.
Cu toate acestea, spre deosebire de terorism, ecologismul
nu este în sine o barbarie, ci, datorită permeabilităţii limitelor
sale şi aparenta conştiinţă a grijii pe care o afişează, pe de-o
parte, permite o atitudine barbară a comportamentului uman, iar
pe de altă parte, este incapabilă să acopere erorile ecologice şi să
lupte pentru ca acestea să nu degenereze. Dacă teroarea era
oarecum sinonimă cu barbaria, atitudinea ecologică este doar un
pretext al acesteia. Ecologia nu are nimic din agresivitatea şi
violenţa terorii, însă aceasta poate profita de pe urma
slăbicionilor de natură ecologică. Ecologia nu este criminală, nici
provocatoare de panică şi teamă, dar atunci când grija narcisistă a
individului uman nu se pliază pe grija colectivă faţă de întregul
mediu, discrepanţa dintre acestea dizolvă limitele ecologice şi se
poate asista astfel, la catastrofe distrugătoare. De aceea, ca
atitudine şi comportament uman, contextul ecologismului, nu
poate fi evitat din specificitatea barbariei.
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IULIU PÂRVU
TREI ANI DIN VIAŢA DE ZI CU ZI A UNUI BĂRBAT
CA LUMEA
1.01: Tare îţi vine greu să constaţi că
s-a făcut gol înaintea ta, că pe cei care
te-au adus pe lume i-a înghiţit pământul
şi acum te afli tu în faţa lui. Simt o
ruptură în suflet de nelecuit. Nici
bunătăţile, nici frumuseţile lumii nu mai
sunt ce-au fost, nu te mai ispitesc cum
te-au ispitit.
2.01: Recitesc, la întâmplare,
jurnalul verii lui 2003 şi mă gândesc ce
s-ar face bătrânii fără amintiri? I-ar
înghiţi uitarea… Şi cine ar mai umbla să
găsească tâlcul vremurilor înainte de-a se prăbuşi pentru
totdeauna?
3.01: Ne aşteptăm cu înfrigurare feciorul. Se întoarce în ţară
după o absenţă de trei ani şi jumătate. De acum, cetăţean
american. Ne stăpânesc gânduri şi sentimente amestecate.
Înstrăinarea tinerilor nu-i un lucru apărut de curând. Fenomenul
are în spate câteva milenii. L-au iscat neliniştea mai-marilor,
supărările supuşilor, căutările fireşti ale vârstelor. Europenii n-au
vocaţia sedentarismului. Cei care au stat locului nu mai există azi
decât prin imaginea şi numele altora. Înstrăinarea tinerilor –
neconsolarea părinţilor şi împestriţarea lumii.
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*Andrei este exaltat de jucăriile pe care i le-a adus Ionuţ din
State. Mai ales de maşina cu telecomandă. Atât de uşor s-a
familiarizat cu unchiul său, de parcă îl ştie de când lumea. Nu pot
să nu mă întreb ce ne-am face fără candoarea copiilor, fără
percepţia lor? Multora ne-ar fi atât de străină lumea aceasta, încât
nu i-am mai purta grija. Ei ce ne ţin trează speranţa că-şi va
reveni, totuşi, la o stare normală. Nu altfel au simţit-o nici
înaintaşii noştri. Să fie, oare, un dat al trăitorilor pe aceste locuri,
de care nici o generaţie nu poate scăpa? Lăsaţi, aşadar,
candoarea să rămână ce-a fost, n-o siluiţi, n-o puneţi la copt
înainte de vreme, n-o judecaţi!
4.01: E frig bine, vremea nu-şi dezminte apucăturile. Îi luăm
pe Ancuţa şi pe Andrei, să mergem cu toţii la Gârbău. Nu am mai
fost de două săptămâni, de la înmormântarea maică-mi.
Descindem, înainte de toate, acasă, unde-i lăsăm hainele şi alte
lucruri ce le-a adus la Cluj. Mă cuprind fiorii în faţa pustietăţii pe
care o găsim. Încerc să nu o las să se cuibărească în suflet, să mă
ţin tare. Aranjăm prin casă ce este de aranjat, schimbăm covorul
de pe pat cu cel vechi şi plecăm spre cimitir. Lăsăm la preot,
pentru folosul obştii, învelitoarea de catafalc, după dorinţa
testamentară a mamei. Urcăm la mormânt. Aprindem o candelă.
Îmi închipui ce se bucură , acolo Sus, văzându-ne! Cu cât dor l-a
aşteptat pe Ionuţ şi cât s-a temut că nu-l va mai revedea! Aşa a
fost să fie…
5.01: Nu-s vinovaţi părinţii că trebuie să îmbătrânească. Aşa
li se cere, nu o fac cu voia lor. Altfel, cine să le tot plătească
pensiile, cine să răscolească prin amintiri, cine să aibă răbdare cu
nepoţii? Că le mai scârţâie una – alta, că sunt indiscreţi
câteodată, că au idei învechite, toate acestea sunt slăbiciuni
trecătoare, nu trebuie băgate în seamă.
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*Somnul îi prieşte omului, se zice, întărindu-i vigoarea. Când
loveşte însă popoarele, să ferească Dumnezeu! Somnolente ori
somnambule, acelaşi lucru. Ajung de râsul lumii...
Dragi români, e bai cu voi! Nu cumva, prea obosiţi de
politică, aţi aţipit? Vă fură somnul. Ar fi păcat să-i lăsaţi pe alţii
să vegheze, căci vă vor lua pe sus cu pat cu tot. Treziţi-vă, nu-i
acum momentul să vă odihniţi! Umblă prin preajma voastră hoţi
de toate felurile...
6.01: Dacă am ajuns să nu prea ştim de sărbători, vinovaţi
suntem numai noi. Ne-am întrecut cu măsura în ştiinţa de carte,
în plăcerea de-a filtra tot ce ne vine din trecut prin raţiune, de-a
judeca rânduiala de altădată cu mintea noastră de acum, nu cu
cea de demult. Aşa se pierde şi inocenţa, şi entuziasmul, şi
vocaţia de-a sărbători.
Nimic nu poate fiinţa decât sub semnul botezului. Tot ce
naşte trebuie să poarte un nume şi să se supună unei credinţe.
Numele nu şi-l dă cel născut, ci născătorul. Credinţa i se
propune, dar numai singur şi-o asumă. Armonizaţi-vă numele şi
credinţa, ca să vă simţiţi fiinţe întregi!
7.01: Profităm că-i Ionuţ acasă, şi-i marcăm ziua onomastică,
aşa cum făceam şi pe vremuri. Vin Ancuţa cu Andrei, apoi
Irimiaşii, naşii săi, încât încingem o masă mare, într-o atmosferă
sărbătorească. Liuţica e în vervă, Andrei face pe sfiosul, apoi pe
năstruşnicul. Nu ştiu care popoare mai pun atâta preţ pe zilele
onomastice ca românii. Mulţi aproape că nu ţin minte când s-au
născut, dar nu uită sfinţii de la care li se trag numele.
*Cei din vechime aveau o mult mai bogată disponibilitate
către solemnităţi. Prea le era viaţa monotonă, ca să nu evadeze
pasional în spaţiile sărbătoreşti. Aveau pregătite, pentru
asemenea evenimente, straie, mâncăruri, cântece şi jocuri. Cât de
larg li se deschidea sufletul spre a cuprinde în el tot ce-i putea
înălţa! Stocau impresiile în minte precum îşi umpleau cămările în
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aşteptarea vremurilor de restrişte... Astăzi, parcă n-a mai rămas
nimic din lumea aceea…
8.01: Feciorii care se însoară numai pentru ei, nu şi pentru
neam, la ce să aştepte recunoştinţă? Zilele vin şi trec, fără a le
înscrie în marele răboj, dacă rămâi închis în tine, pentru tine. Nui o afacere să ai atributele Creatorului, dar să nu ştii la ce sunt
folositoare. Nu-i, deci, mare scofală să te naşti fecior când nu te
laşi cercetat şi de alte gânduri.
9.01: Când feciorul îţi prezintă o fată, trebuie s-o priveşti cu
ochi părinteşti şi să întrezăreşti în ea viitorul neamului. Numai
după aceea ai dreptul la observaţii...
10.01: Fetele se păzesc mai uşor de feciori decât feciorii – de
fete. E destul să nu se culce în patul lor. Numai că fetele nu au de
ce se păzi, pentru că ele, de fapt, caută protectori. Şi ca să-i
găsească, nu rămâne decât să le facă pe voie. Un fecior, însă,
greu se păzeşte de o fată, pentru că, bietul, prin firea sa, e un
risipitor, un altruist, caută să-i ajute pe cei aflaţi în suferinţă.
*Un popor bântuit de criză îşi pune speranţa în orice alcătuire
politică ce-i induce o cât de firavă încredere în viitor. Peste bieţii
români, crizele se abat cu precizia fenomenelor cosmice. De
aceea cred ei atâta în blesteme. Nu-şi dau seama că răul se află
înăuntrul lor, în prea larga simpatie pentru şmecheri, pentru
butaforie, pentru vorbăreţi. Câtă vreme se vor simţi bine pe după
cap cu mai-marii prin birturi şi mahala, să nu aibă nici o îndoială
de efectul blestemului asupra lor.
11.01: Ancuţa ne invită să ne întâlnim în oraş. Ne conduce în
localul italian de pe strada Napoca, unde vom cina. Îi aşteptăm
pe Ionuț, de la Sibiu, şi pe Dinu, de la fotbal. Comandăm
specialităţile casei, pentru noi exotice. Eu, paste cu creveţi şi
mozzarela. Bem vin chilian. Depinde numai de noi să iscăm
evenimentele capabile să ne învioreze starea de spirit.
Abandonaţi în rutina cotidiană, ne conformăm cenuşiului ei şi
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uităm că trăim. Cu puţină imaginaţie, putem aşeza câte o pată de
culoare unde banalitatea e mai densă, şi întregul tablou al vieţii
se va înviora. Iar dacă şi imaginaţia ni s-a tocit, să-i lăsăm pe alţii
să ia penelul în mână.
12.01: Atâtor necunoscute ne supunem într-o viaţă, că nu-i
decât o iluzie încrederea în posibilitatea noastră de-a ne stăpâni
destinul. Că suntem rezultatul unui şir de întâmplări, toţi
înţelepţii o spun. Dar parcă, parcă nu ni-i la îndemână să ne
consolăm cu asta. Tindem mereu către ce nu ne este dat, şi, în
faţa refuzului, ne pierdem capul.
*Ionuţ îmi aranjează biroul în camera unde a locuit în ultima
vreme maică-mea. Când te întorci în vechiul habitat, nu ai cum
evita o stare de nostalgie. De multe ori, dai peste momente ale
tinereţii care te privesc cu compasiune. Cum erai când ai plecat şi
cum araţi acum!… Te-ai edificat fără să-ţi dai seama că timpul
trece nu numai pentru alţii, ci şi pentru tine. Când te întorci în
vechiul habitat, vii să-ţi reciteşti poveştile din care ţi-ai compus
istoria.
13.01: Niciodată nu i-a stat bine iernii sub umbrelă, dar ca
anul acesta, parcă, nicicând. Cerul s-a pornit să plângă, poatepoate va înduioşa asprimea vremurilor. Nu-i destul doliul din
sufletul nostru, mai trebuie să ni-l asumăm şi pe cel al Firii. Ce
ne-am face dacă n-ar foşni în juru-ne tinereţea cu multele-i
pricini care o animă necontenit.
*Nici pe tocmeala noastră nu suntem deplin stăpâni, cum să
fim atunci pe cele care or să vină ? Atâta necunoscut avem în
faţă, că ne vine greu să-i întrezărim cât de cât formele. Nu poţi şti
niciodată de unde şi ce surprize vor apărea. Avea-ne-vor şi nouă
treaba ori numai celora ce urmează ?
14.01: Nu ajungi înţelept fără să citeşti, dar nici limitându-te
la atât. Amestecă-te printre oameni, confruntă-ţi bucuriile şi
necazurile cu ale lor, şi atunci, prin lectură, vei reuşi să închegi
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înţelepciunea acea bărbătească, mustind de idei şi de viaţă, care
încântă pe oricine!
*Cultul morţilor, la români, vine din adâncul spiritualităţii
lor. Vremea nu l-a învechit. Îi simţim pe cei plecaţi printre noi, îi
invocăm adesea în rugăciunile noastre, le cerem sfatul în
momentele de cumpănă. Chiar dacă nu le ştim numele dincolo de
trei-patru generaţii, le simţim prezenţa în alcătuirea noastră. În
vrajba de acum a neamului, poate că nimic nu ne-ar aduna mai
mult laolaltă ca lacrimile la mormântul lor.
15.01: Poeţii nu se impun, se certifică. Nu poţi fi mare,
pentru că ai tu această ambiţie. Ajungi mare când ai fost urcat pe
piedestal şi ai rămas acolo, oricât au bântuit uraganele prin
istorie. Nu poţi fi mare, pentru că aşa ai fost simţit de
contemporani. Trebuie să te certifice posteritatea şi în a doua, a
treia generaţie.
*O aşteptăm pe Tincuţa să sosească din Germania. Vine la
parastasul de o lună pentru maică-mea. Ionuţ pregăteşte cina.
Dinu şi Ancuţa o întâmpină la aeroport. Iată-ne, în sfârşit, pe toţi
în jurul mesei, ca pe vremuri, când erau copii. Andrei în centrul
atenţiei.
16.01: Zi ca de primăvară, însorită şi caldă. La ora10, suntem
la biserica din Gârbău, la parastas. Lăsăm în grija sfătului cele
trebuitoare, după datină. Urcăm toţi la mormânt, să ne
reculegem. Parcă ne-am fi adunat acasă, în jurul mamei. Şi ea nu
ştie cum să-şi împartă zâmbetele, de bucurie că am mai venit s-o
vedem. Coborâm, apoi, la slujbă. La sfârşit, ritualul. Atmosferă
solemnă, cu asistenţă numeroasă, cum i-ar fi plăcut şi maică-mi
să fie. Servim lumea cu vin şi cozonac. Masa, în familie, la sorumea. Sunt prezenţi şi ai săi. De mult nu ne-am mai strâns toţi
laolaltă, animaţi de un spirit familial atât de reconfortant. Trecem
şi pe acasă. Ne podidesc amintiri înlăcrimate. Ce se va alege şi
de casa asta?
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*Ce emoţionante prilejuri pentru români de-a comunica, prin
parastase, cu morţii! Şi numai prin asta, am merita mai mult
respectul europenilor.
17.01: Dejunăm împreună cu Tincuţa şi cu Ionuţ. Încă un set
de indicaţii nutriţioniste. De când au sosit, numai cu asta ne ţin.
E clar că vine o vreme când raporturile dintre părinţi şi copii
încep să se inverseze. Părinţii rămân doar cu grijile, iar copiii
preiau sarcinile educative, că, de, şi părinţii mai trebuie instruiţi.
Ba nu se hrănesc ca lumea, ba se îmbracă demodat, ba nu ştiu în
ce vremuri trăiesc. Important este ca acest transfer să se facă pe
cale amiabilă, fără tensiuni, ca între vechi cunoştinţe.
*O pregătim pe Tincuţa de plecare şi apoi o conducem la
aeroport. Nu mai poate zăbovi. O presează teza de doctorat. A
venit doar pentru parastas şi să-l întâlnească pe Ionuţ. Frumoasă
atitudine!...
18.01: Reluăm lucrul la noua carte. Elena îmi trece pe
calculator cugetările din jurnalul de anul trecut pentru volumul
Aşadar. Nu ştiu cât succes va avea, pentru că lumii de azi îi plac
mai mult poveştile decât învăţătura lor. Nu de morală are nevoie,
ci de cancanuri. Cine ce a făcut sau ar fi vrut să facă, cine ce
noroc a avut sau e pe cale să-l prindă.
*Ionuţ ne ia pe noi, apoi pe Ancuţa cu Andrei şi ne duce la
Polus. Aici se simte copilul bine. Noi, pe la librărie, ei – la
jocuri. Printre rafturi, mai nimeni. Se pare că pentru cetăţeanul de
rând contează atât de puţin cărţile şi muzeele, încât nu l-ar
tulbura dispariţia lor. De ce, oare, această oboseală cărturărească
înainte de vreme? Abia ne-am ridicat din vechea ignoranţă
medievală, că ne-am şi arunca din nou în apele ei. Ori poate că
nu pricepem noi semnele lumii care va să vină...
19.01: A trecut o lună de când am înmormântat-o pe maicămea. Timpul marilor despărţiri alunecă greu la început, până îşi
găseşte făgaşul. Apoi, o ia la vale. Îl aşteaptă hăul care înghite
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totul. Către el duc drumurile, de oriunde ar porni şi oricine le-ar
străbate. Începem să nu-l mai măsurăm în zile, nici în săptămâni,
uităm lunile şi anii, simţim, doar, cum noi înşine suntem împinşi
de la spate.
*Toată după-masa fac corecturi pe volumul de cugetări în
pregătire. Nu ştiu dacă e potrivit să luăm seama la toate câte ne
trec prin cap într-o zi. Cine să poarte rândul tuturor gândurilor şi
gândurelelor, ideilor şi idioţeniilor noastre? Este o iluzie să crezi
că pot interesa multă lume. Aşa cum strădaniile erotice ale
bărbatului rodesc rar, nici mintea, în efortul său, nu ajunge mai
departe când e să lase moştenire idei.
20.01: Îl pregătim pe Ionuţ de plecare. Emoţii că nu va decola
avionul din cauza ninsorii. În aeroport, formalităţi operative. Ne
despărţim cu lacrimi în ochi şi în inimă. Cine ştie când va mai da
pe acasă. Îi strecurăm câteva apropouri despre însurătoare şi
întoarcerea în ţară. Nu ne încurajează. Nu-l încearcă astfel de
gânduri. Niciodată feciorii nu-şi vor înţelege părinţii de ce sunt
atât de interesaţi de însuratul lor. Dacă le-au dat un nume, e
dreptul lor să-l împartă cu cine vor, fără a mai da cuiva socoteală.
Scurt şi la obiect.
21.01: Depresia este o afecţiune a spiritului, ştie toată lumea.
Când e personală, treacă-meargă, îi va tulbura doar pe cei din
jurul bolnavului. Gravă cu adevărat este depresia colectivă, care
nu tulbură, ci devastează. Ciumă curată. Leacul vine târziu, după
multe suferinţe. Ca să nu mai vorbim de sechele.
*Sună Ionuţ de la Chicago să ne confirme că a sosit cu bine.
Ne-am liniştit! Apoi, Tincuţa, de la Julich, în legătură cu casa.
Ne cere sfaturi şi ne testează dacă i-am putea împrumuta cu ceva
bani, ca să o plătească integral. O asigurăm că vom face tot
posibilul.
*S-a întors cumnată-mea din Franţa. Nici nu a apucat bine săşi anunţe sosirea, că au şi început reproşurile. Mulţi oameni sunt
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răi din superstiţie. Trăiesc cu sentimentul că tot ce nu le merge se
datorează altora. N-au puterea să se implice şi pe ei între factorii
cauzali. De aici, apoi, răutăţile. Care ajung repede contagioase.
22.01: Copiii pleacă la Alba-Iulia, pentru parastasul în
memoria cuscrului Şerban. Timpul rămâne opac numai pentru cei
care nu trăiesc sentimentul scurgerii lui. Cei care văd prin timp
ori întrezăresc formele vechi de viaţă au capacitatea să comunice
cu protagoniştii lor şi ajung , astfel, mult mai avuţi.
23.01: Îţi trebuie mult har să poţi îmbătrâni frumos. Nu-i
destul să te asculte cele trupeşti, este necesar să le simţi vibrând
toate vechile tale cântări.
24.01: Trebuie să se aşeze o mare tristeţe pe sufletul unui
popor, ca acestuia să i se atrofieze spiritul solemnităţii. Când cei
care poartă simbolurile naţionale sunt huiduiţi ca nişte borfaşi,
mari trebuie să fie păcatele lor şi mare deznădejdea celor umiliţi.
Mântuieşte-ne, Doamne, de cel rău!
*Pe un aeroport din Moscova, atentat sinucigaş, cu foarte
mulţi morţi şi răniţi. Se pare că trăim în epoca atentatelor. Poate
că niciodată în istorie n-au fost mai multe. Nu se mai atentează la
viaţa unor personalităţi, ci la viaţa oamenilor nevinovaţi. Sunt
căutate aglomeraţiile umane, ca victimele să fie cât mai multe.
Nu mai contează pe cine omori, morţi să fie! Sunt pedepsite
guverne ucigându-se de-a valma bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri,
creştini şi necreştini, autohtoni şi străini, ce iese în cale...
Mântuieşte-ne, Doamne, de cei răi!
25.01: Speranţa îl face pe om mai om. Îi întăreşte voinţa, îi
fortifică răbdarea, îi dă mai multă încredere în sine. Ce drame
poate să provoace însă pierderea speranţei! Ori îl preface pe om
în neom, ori îi anulează orice poftă de a mai trăi. Nu cumva aici
s-a ajuns astăzi printre mulţi români?
26.01: Atât de mult ne lăsăm pradă acestor vremuri
învălmăşite, că am uitat să ne mai reculegem. Tot mai rar se văd
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bărbaţi în biserici. Şi de câtă linişte eşti pătruns în faţa unei
icoane ori a unei lumânări aprinse! Parcă totul s-a hotărât în
ultima vreme întru sălbăticirea noastră…
*Paradoxal, cultul unei personalităţi nu este întreţinut numai
de adulatori ,ci, deopotrivă, şi de detractori, mai ales când aceştia
se manifestă prea pătimaş. Tot ce este excesiv, tot ce e de-a
valma termină prin a spune mai puţin despre cel încriminat şi
mult mai mult despre umorile tale.
27.01: După-masa, meditaţia cu Virgil. Isteţ copil. Foarte
uşor îl faci să înţeleagă. Copiilor inteligenţi le stă parcă mai bine
decât adulţilor inteligenţi, pentru că au de partea lor inocenţa. E
una să gândeşti numai raţional şi cu totul alta să-ţi parfumezi cu
un strop de naivitate raţionamentul. E una să-ţi încrunţi
sprâncenele la modul serios şi cu totul alta mai mult în joacă.
28.01: Un bărbat nu-şi pierde uşor deprinderile dacă le-a
format la timp şi dacă le-a exersat destul. Nici bolile, nici vârsta,
nici bârfele nu-l potolesc. Să se încreadă mereu în sine, că de
aceea umblă în nădragi şi cu părul scurt.
*Nu-i pot invidia pe cei fără nici un gând. Nici nu-mi pot
închipui cum vine asta. Să nu te mişte supărările celor apropiaţi,
să nu împărtăşeşti grijile copiilor, să nu ai treaba celor care au
fost, dar nici a celora care urmează să vină… Cum poţi adormi şi
cum te poţi trezi fără toate acestea şi multe altele? Nu-ţi ţiuie
liniştea în urechi să te asurzească? Chiar nu-mi pot închipui cum
vine asta.
29.01: Nici măcar meridionalii nu pot rămâne insensibili în
faţa unui magnific tablou hibernal. Dacă nu altfel, şi numai
privindu-l de la fereastră. Nicăieri în altă parte, albul nu se adună
atât de masiv şi imaculat.
30.01: Dacă restrângem semnificaţia sfinţilor la zilele
onomastice, la felicitări şi dedicaţii muzicale cu această ocazie,
am cam pierdut contactul cu lumea lor.
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31.01: De la începutul lumii, omul nu a fost zămislit întru
uniformizare, ci spre diferenţiere. Altfel, din aceeaşi pereche n-ar
fi putut să iasă un Cain, pe de-o parte, şi un Abel, pe de alta.
Acelaşi principiu s-a perpetuat până astăzi şi nu sunt semne că-şi
va diminua forţa de acţiune. Cum vrem, atunci, să clădim o lume
în care toţi să fim la fel de frumoşi, de inteligenţi şi de generoşi?
*Zilele pământenilor se scurg într-o nepăsare cosmică
desăvârşită. Şi cât ne fudulim noi cu constelaţiile sub care ne este
aşezat destinul, cu stelele noastre norocoase! De fapt, în hăul
cosmic în care viermuim – nimic, decât indiferenţă, reguli oarbe
de funcţionare. Norocul nostru: forţa de a ne amăgi. Cum nu
putem ieşi din condiţia moştenită (de la cine?), înzestrăm cerul
cu toate atributele şi visele noastre.

Desen de Cosmina Olteanu
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CODRINA BRAN

O ALTĂ REALITATE
Oraşul vostru cu asfaltul călcat cândva de poeţi
Oraşul vostru cu străzi purtând nume de poeţi
Oraşul vostru cu eroi turnaţi în bronz
Şi măgulitoare rămăşiţe de imperii apuse
Îl salut.
am revenit după ani şi am făcut şi eu numărătoarea
şi vă cer iertare că vă ciobesc uşor idolul
oraşul vostru iubit dacă este sincer îşi va da la iveală
părţile întunecate, istoria ascunsă, pentru că
până ce ochii cu memorie nu se vor fi închis
aceştia vor vedea cu încăpăţânare
o altă realitate
zgâriată definitiv pe retină
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înfiptă în carne
un fel de via crucis
aceşti martori ce stau la răscruce
muţi şi orbi, cerşetori de timp
încă n-au murit
dar nu mai au mult
ei încă văd o altă realitate.
în oraşul vostru, blând învelit în parfumul de tei
de fapt înfloririle anilor scurşi
au mai bandajat vechile dureri
au pus o surdină vechilor amintiri
în care mai trec fantomele maşinilor negre
în amintirile cerşetorilor de timp sunt beciuri cu gratii
sunt ziduri în dosul cărora nişte oameni au aruncat altor
oameni
de la înălţimea unui podium nu foarte înalt
sute de ani de închisoare şi condamnări la moarte.
i-am cunoscut pe acei oameni
sub forma unor bătrânei cumsecade
care creşteau de acum porumbei
şi care azi îşi dorm somnul de veci
cinstiţi cu braţe de flori şi lumânări aprinse
iar victimele lor sub un deal anonim fără cruce.
Oraş al meu de acum
Cu blânda lumină a după-amiezilor de vară
Te curăţă timpul
Te iartă uitarea.
că singura scăpare
i se pare lui
Este să moară pe linia de sosire.
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RÂNDURI INUTILE
Regret că am ales drumul
Deşi toate, dar absolut toate drumurile duc nicăieri
Am aflat în sfârşit
ce spectacol ridicol
Să alergi aşa despuiat,
Mai rău, cu viscerele la vedere
Ca un melc fără casă
Bun de călcat din greşeală de vre-o talpă
Cu trupul în care s-au înfipt atâtea cuie
Cu indiferenţă sau cu sadism
Melcul aleargă cu strădania întregii lui fiinţe
Cu propria lui viteză
Surd şi orb la râsetele batjocoritoare
Lăsând dâre cenuşii pe pământ, lichid pierdut din trupul său
Nu contează
El trebuie să ajungă la linia de sosire
Orice s-ar întâmpla
Cu riscul vieţii
Cu riscul morţii
Chiar de ar fi s-o sfârşească în orice moment
Nimic nu-l abate
Cu toate că a aflat acolo în trudnicul drum prin ţărână
că nu el a ales
că nu-i cale de întoarcere
că n-are unde fugi
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LUCIA DĂNCILĂ
Răzbunare dintr-o altă viaţă

Se mutase într-un orăşel mic şi era fericită. Lăsase în
urmă o copilărie şi acum la 23 de ani era veselă că păşise cu
dreptul în lumea responsabilităţilor profesionale, a speranţei că
rezultatele muncii sale o vor înălţa pe treptele ierarhiei sociale.
Acesta era visul ei şi lupta pentru realizarea lui.
Într-o zi, plimbându-se pe o stradă pentru a cunoaşte
mai bine oraşul simţi că cineva o ia de mână şi cu un zâmbet
binevoitor îi spune:
- Te rog, vino te rog la restaurantul de alături să serveşti
ceva cu mine!
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- Cine eşti tu? a întrebat ea. Ce vrei de la mine? Lasămă în pace!
După mai multe insistenţe bărbatul se îndepărtă trist.
Era înalt, bine făcut, cu ochii mici, migdalaţi.
„De unde îl cunosc, zise Ema?! Nu l-am văzut
niciodată, nu ştiu cine e şi totuşi mi-e atât de cunoscut!”
Simţea că de la el îi va veni răul. Părea, în ciuda
aparenţelor că ascunde ceva. Presimţea că el va fi călăul
fericirii ei.
„Trebuie să-l ocolesc, trebuie să fug de el. Nu este ceva
bun pentru mine!”
Ajunsă acasă (îşi închiriase o locuinţă) gândurile negre
îşi luară zborul şi ascultă muzică. Muzica era viaţa ei. Uitase de
întâlnirea care îi adunase nelinişte în suflet. Începu să cânte şi
să danseze singură prin casă până căzu în pat obosită.
Era o fată frumoasă, veselă, blândă, timidă, cu o minte
ageră. Îi plăcea să se îmbrace frumos încât ochii trecătorilor se
întorceau admirativ după ea. Primise o educaţie bună, puţin
rigidă, în care se încadrase perfect fără să vocifereze. Aprecia
şi ea ca şi părinţii ei, oameni simpli, cinstea şi corectitudinea
duse uneori până la extreme.
La seviciu Ema îi contamina pe toţi cei din jur cu
veselia ei. La petreceri spunea bancuri, cânta şi toată fiinţa ei
emana bucurie şi bună dispoziţie. Toţi o iubeau şi o apreciau.
Rezultatele muncii ei susţinute nu întârziaseră să apară.
În câţiva ani reuşise să ajungă la conducerea fabricii în care
lucra. Fire ambiţioasă, blândă, severă uneori, ea reuşise să se
apropie cu înţelegere de subalterni şi toţi o iubeau ca pe o fiică.
Nu se îndrăgostise niciodată cu adevărat. Mulţi băieţi o
ceruseră de nevastă, dar i-a refuzat. Aştepta oare ceva ce-i
rezervase destinul? Şi-a cenzurat sentimentele, şi-a ţinut sub
control impulsurile şi instinctele personale pentru a se impune
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social, pentru profesie şi carieră. Şi-a refuzat feminitatea,
crezând că poate face totul singură nedepinzând de un bărbat.
Uitase de întâlnirea misterioasă cu bărbatul acela care-i
părea cunoscut. Zilele se scurgeau repede şi după serviciu îşi
petrecerea serile cu prietenii şi prietenele. Îi păcea să aibă în jur
multe persoane frumoase, culte, cu experienţă de viaţă, de la
care avea ce învăţa. Îi plăcea frumosul, oamenii, florile, cărţile,
cântecul. Sensibilă sufletul ei vibra la orice gest, orice sclipire
din ochi, la orice zâmbet.
Descoperea uşor gândurile celor din jur şi nu reproşa
nimănui nimic. Închidea totul în sufletul ei. Nu îndrăznea să
spună nimic fiindcă se temea să nu-i rănească pe ceilalţi.
Toamna adusese cu ea zile reci şi melancolie. Oraşul
era biciuit săptămâni întregi de vânturi reci şi nervoase.
Copacii se agitau cu braţele aproape goale arătând cerul
plumburiu prevestitor de vreme rea. Noaptea, bântui de vaietul
şi vuietul vântului oraşul părea o pădure neagră cu fantome
care cu degete lungi şi reci şi zâmbet hidos strecurau în
sufletele oamenilor teamă şi groază. Nu cunocuse niciodată o
astfel de localitate şi de multe ori prevestirile rele se scurgeau
în suflet. I se părea că se află pe altă lume, pe un alt tărâm.
Într-o astfel de zi plecă la gară să ia trenul pentru a
vizita un oraş apropiat. Vântul îi pălmuia obrajii şi din ochii ei
mari, albaştri, dâre de lacrimi îi brăzau obrajii îmbujoraţi şi
reci.
Deodată zări venind printre linii un bărbat la braţ cu o
femeie. Ochii lui o priveau insistent. Nu-i păsa că ducea la braţ
o altă femeie. Ochii i e lipiseră de Ema. Ea închisese ochii şi
parcă o amorţeală uşoară îi cuprinsese trupul. Zgomotul roţilor
trenului o făcu să tresară şi urcă în tren. Bărbatul şi femeia
urcară şi ei.
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„De la el o să-mi vină Răul, trebuie să nu-l privesc,
trebuie să-l evit!?” Îi simţi magnetismul dar şi o dorinţă de
răzbunare i se citea pe chip. Era bărbatul care în vară o prinsese
de mână şi i-a vorbit ca şi când ar fi cunoscut-o. El era!!
Trecuseră câţiva ani, ani în care avusese alături bărbaţi
frumoşi, inteligenţi, dar ea îi părăsea. Ştia că relaţia oricum nar fi durat din moment ce ea nu voia să se dăruiască total
acestora. Ar fi părăsit-o, aşa că vanitoasă cum era, pleca ea
prima.
Lumea din jur, prietenele chiar o priveau cu neîncredere
acum. Vorbe grele circulau în oraşul care la început i se păruse
un oraş de oameni buni.
„Ce-i cu ea? se gândea lumea, se culcă cu toţi apoi îi
părăseşte?!”
Aşa, Ema a avut de suferit multe traume mai ales din
partea celor în care a investit încredere, prietenie, iubire.
Începuse să fie trădată, invidiată de cele pe care le considera, la
un moment dat, cele mai bune prietene, de cele cărora le
spunea toate secretele. Nu le ura, nu se supăra pe ele dar
începuse să se considere o victimă a nedreptăţii celor dragi.
Încet-încet deveni complexată, vulnerabilă psihic, trăind intens
stările emoţionale. Nu se dezvinovăţea în faţa nimănui. Era deajuns să ştie că ea este curată, că totul e o minciună.
„Trebuie să merg înainte, îşi zicea ea. Nimic nu mă va
doborî, nimic nu mă poate distruge.”
Liniştea se aşternea iar în sufletul ei şi încerca să uite
totul. Învăţase să se bucure de lucrurile simple: ploaia, o floare
primită în dar, un zâmbet fugar chiar de la un necunoscut,
dimineţile când soarele îi zâmbea ştrengar de pe cer, un
personaj dintr-o carte citită, o discuţie cu cineva drag.
Bucuria revenise în viaţa şi sufletul ei de copil.
Profesional era împlinită! Avusese satisfacţii în munca sa.
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Chiar ziarele scriau despre acivitatea ei, despre pasiunea ei în
ceea ce făcea.
Trecuseră câţiva ani şi într-o zi în dreptul ei, pe o stradă
lăturalnică se opri o maşină. Din maşină ieşi acelaşi bărbat
misterios. Glasul lui suna ca o rugăciune, iar ochii îi trădau
dorinţă. Cu aceeaşi invitaţie i se adresă Emei. Ea îl privi
neîncrezătore şi fără să-i dea un răspuns, plecă.
După zece ani de la prima lor întâlnire drumurile lor se
intersectară iarăşi. Opri maşina şi-i întinse un buchet mare de
crizanteme albe.
„Doamne, gândi Ema, sunt florile mele preferate!
Nimeni nu ştia asta! De unde ştia EL?!!”
„Te rog primeşte aceste flori de la mine!” şopti el şi
urcă repede în maşină apoi plecă.
Ema luă buchetul fericită. Mâinile îi tremurau. Se gândi
pentru prima oară că, poate, s-au cunoscut într-o altă viaţă.
Emoţiile care au cuprins-o trădau neliniştea, dar şi atracţia
pentru EL.
Crizantemele! Doamne, crizantemele! Florile vieţii şi
ale morţii, florile bucuriei şi ale tristeţii! Nicio floare nu are
chipul scăldat în atâtea culori! Alb, roşu, roz, maro, galben,
mov...! Nicio floare nu e atât de rezistentă! Înfloreşte când
toamna îşi împrăştie semnele ei peste natură aşteptând frigul şi
zăpada.
Cade prima zăpadă şi ele, crizantemele, zâmbesc
sfidânt frigul de afară. Greutatea zăpezii căzută peste ele le
apleacă cu capul spre pământ dar nu le rupe, nu le ofileşte. Ele
zâmbesc de sub povara ei şi cu ochii lor plini de sclipiri te
cheamă să le învălui cu privirea admirându-le.
La înmormântări ele conduc pe cel plecat din această
lume prinse în cele mai frumoase şi elegante coroane pe care
le-a văzut cineva. Nu se ofilesc ci stau alături de cei din pământ
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ca nişte ochi astrali ce sfidează vremelnicia. Abia când gerul le
îngheaţă trupul, mor. Ce mult se aseamănă cu oamenii!
„Trebuie să fiu ca ele, să fiu puternică, să nu mă
doboare nimic”, gândi Ema presimţind că viaţa ei se va
schimba, că ceva rău se apropia.
Începuse să-i fie dor de necunoscutul enigmatic. Îl
chema cu glasul inimii şi îl aştepta să apară. Şi iată că sosi
momentul mult aşteptat. Într-o zi de toamnă, aceeaşi maşină se
opri în faţa ei. Invitaţia fu acceptată şi ea se urcă în maşină
lângă el. Aflase că-l cheamă Alex. Părea timid, stângaci, tăcut
chiar. După ce-au ieşit din oraş au oprit într-o poiană
înconjurată de o pădure. S-au aşezat pe-o pătură şi fiecare
povesti ceva despre el. Alex se ridică şi îi culesese un bucheţel
de flori întârziate pe care i-l întinse cu mâna tremurândă uşor.
Ea zâmbi şi gândi: „Doamne ce timid şi sensibil e! Cum îmi
cunoaşte de bine sufletul!” Parcă i-ar fi pus la picioare o
întreagă lume pe care ea o aştepta, o visase. Urcară apoi în
maşină, o duse acasă şi plecă.
Întâlnirile au început să fie tot mai dese. Bucheţele de
mure negre, picnicuri, cuvinte frumoase spuse în şoaptă, toate
îi făceau sufletul să vibreze. Se pare că o intuia foarte bine.
Odată ea îi spuse să oprească maşina. El o privi mirat.
Cu mâinile amândouă Ema îi luă în palme obrazul şi îl sărută.
Observase că faţa i se umezi şi emoţiile îi sugrumară glasul.
„Timid sau foarte prefăcut? gândi ea”.
Doi ani a durat prietenia lor frumoasă şi curată. El îşi
schimbase părerea despre ea. La început credea că e o femeie
versată, uşoară şi foarte bună cunoscătoare a vieţii. Se
înşelase?! Atâta candoare, bunătate şi puritate în fiinţa ei!
Începuse s-o iubească. Ştia că nu obţinea mai mult de la ea
decât zâmbetul şi sufletul ei curat şi o accepta aşa.
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Deşi era o fire intuitivă, Ema orbită de dragoste se
înşelase amarnic.
Alex o voia cu orice preţ. Trebuie să facă ceva „Ea nu
va accepta niciodată să fie a mea!” gândi el. Şi într-o seară
inevitabilul s-a produs. S-au despărţit fericiţi dar nu s-au mai
văzut decât foarte rar. A doua zi el avusese un stupid accident
de maşină. Călcase oare peste o regulă a destinului ei?
Pedeapsă divină?
Încet-încet dragostea îi picură în sângele şi trupul Emei
ca o otravă lentă. Începuse să se judece singură pentru ceea ce
făcuse şi în sufletul ei plin de dragoste îşi făcuse loc
neîncreerea şi teama.
Voia să-l părăsească dar dragostea îi cuprinsese toată
fiinţa! Nu putea!
„N-am iubit cu adevărat niciodată! Tu m-ai învăţat ce
este iubirea!!” îi şoptea el deseori.
Ea nu i-a spus niciodată cuvinte mari dar i-a dovedit
iubirea prin felul ei de-a fi, prin felul în care ştia să-l facă
fericit.
Şi totuşi umbra de îndoială în privinţa lui o cuprindea
încet cum cuprinde umbra înserării încet-încet, totul.
Regretul pentru ceea ce greşise îi zdruncina întreaga
fiinţă. Ceva nu era în regulă, ceva se întâmplase cu ea! Mii de
întrebări îi sfredeleau mintea. Ce se întâmplase în acea zi? Mai
târziu începuse să pună cap la cap toate momentele şi stările.
Nesiguranţa iubirii lui îi dădeau fiori reci.
Gelozia lui Alex apăruse repede ca neghina în grâul de
vară. Simţea că ea se îndepărtase de el şi izolase complet de
toată lumea.
Atunci a început să umble cu alte femei dar Ema nu-și
arăta suferinţa. Zâmbea deşi durerea îi sfâşia inima. Îl mai
iubea încă.
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A început să umble cu cele mai apropiate prietene ale ei
dar reproşurile Emei nu apăreau. Voia parcă să o facă să sufere,
simţea o bucurie în asta.
Ema plângea singură şi suferea fără să spună nimănui.
„Nu-i reproşez nimic, să nu ştie cât îl iubesc! Altfel va
fi sigur pe el şi va lovi şi mai rău!”
Au urmat trei ani de suferinţă. Ema nu mai era
puternică.
El îi simţi slăbiciunea şi începu să se poarte ciudat.
Totuşi nu putea să stea nicio zi fără să o vadă. Râdea când o
vedea tristă, părea nepăsător, straniu şi răzbunător.
Ema lăsă loc iar bănuielilor şi începu să se judece
singură, să nu se ierte că a greşit. Îşi condamna inima, trupul,
mintea.
Simţea că ochii i se împăienjeneau, că sănătatea era în
pericol. Începuse să se roage lui Dumnezeu. El singur îi va da
puterea să rupă această relaţie.
Noaptea primei nopţi de iubire îi revenea tot mai des în
minte cu acelaşi întrebări chinuitoare.
Într-o zi însă a aflat adevărul. Nu se înşelase! Nu l-a
urât dar un nod i s-a pus în gât şi lăcrimă. Peste câteva
săptămâni îl alungă pentru totdeauna din suflet. Era primăvară.
Toată natura zâmbea sub soarele palid. Sărbătoarea reînvierii
naturii se lăsă ca o perdea peste întreaga fire doar dragostea ei
murea încet cum moare frigul sub zâmbetul soarelui. Îl părăsi
fără regrete.
Se privi apoi în oglindă şi zări o faţă încă frumoasă
strângând între degete un fir de crizantemă.
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VIOREL PIVNICERU

Ei vin flămânzi
Strategic, sceptrul puterii
trece din stânga în dreapta şi invers.
Din opozanţi şi critici ai mârşăviilor,
se transformă peste noapte în mârşavi.
Uită locul de unde s-au ridicat,
stâlpii de care s-au sprijinit
sau visele ce le-au promis.
Nu îi întorc din drum lacrimile copiilor,
umilinţa tinerilor ori exodul tinerilor.
Ei vin flămânzi...
Muşcă pădurile munţilor,
aurul adâncurilor, puterea apelor,
dar rămân în continuare flămânzi.
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Kiev
Spre piaţă se îndreaptă
grupuri, grupuri,
cu sufletul ars şi înnegrit de ură.
vor să crucifice vânzătorii de iluzii,
ucigaşii de speranţe,
trădătorii de ţară,
pe drumuri spălate cu sângele lor.
Plouă cu caldarâm.
Plouă cu foc de oţel.
Plouă cu suflete.
Maidanezii cer soare pe strada lor.
Spre dimineaţă
au aprins un foc de vise.
Ultimul asalt
O armată de frunze îngălbenite
mărşăluiesc pe străzi aeriene.
Vîntul, general al norilor,
încolonează oştile cereşti
de la alb orbitor
la gri mocănesc.
Cu o suflare stinsă,
din carul său de foc, soarele,
aruncă în lupte utimele raze.
Pământul însă e pierdut.
Ferecat într-o carapace de brumă
aşteaptă ultimul asalt al toamnei,
singur, uitat de toţi.

112

Prezent
Vântul suflă frig
peste lume, peste timp.
Gândurile au prins ţurturi,
viselor le-au îngheţat aripile.
În jur s-a aşternut liniştea,
uitarea şi somnul raţiunii.
Peste înţelepciunea bătrânilor s-a pus praful,
bucuria din ochii copiilor a murit
odată cu umanitatea din oameni.
Din mlaştina societăţii s-au ridicat
monştri cu chip de om,
stăpâni peste vise şi destine,
îndrumători spre neant.
În noiembrie
În noiembrie
toamna s-a pierdut.
A amorţit la zero grade,
adormind sub paşii nostalgicilor.
Nu au trezit-o ultimele acorduri de chitară,
plânsul copacilor desfrunziţi,
şuierul pustiu al vântului,
primii fulgi de zăpadă.
În noiembrie
toamna a murit.
au îngropat-o druizii de scoarţă de arţar,
iar când zăpada va înflori ghiocei,
va renaşte numindu-se primăvară.
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IONEL NEAMTZU
MEDALIONUL

S-a trezit din somn strângând în
mână medalionul de la gât. Tovarăș
nedespărțit, atârnat deasupra inimii ca
o limbă de ceasornic. Îl purta
pretutindeni ca pe un talisman prețios;
acest obiect primit ca amintire de la
mama ei moartă de timpuriu devenea
uneori busolă de orientare. I-a indicat
adeseori drumul fără reționamente și
precepte. N-a recurs niciodată în
aceste momente supreme la ajutorul
intelectului.
De câte ori atingea forma
rotundă purtat la gât, simțea voluptate. Credința copilăriei reînvia
în ea prin acest contact, care o așeza în fața necuprinsului.
Se înroșise. Privirile ei reflectau culoarea extazului. Se
îmbrăcă repede pentru a nu lăsa să-i năvălească în creier gânduri
profane. Acestea se strecurau în ea pe nesimțite, amestecându-se
confuz cu reflexiile sale metafizice. De ce o liniște atât de
conștientă de zădărnicia tuturor lucrurilor peste simțurile ei încă
nepotolite? De unde această simțire, care rezistă fenomenelor din
afară și se ridică deasupra corpului privind la el ca la un obiect
străin?
O flacără se aprinse în ea. Era convinsă că lumea aceasta nu
e de capul ei. În zadar dădeau năvală silogismele pentru a răsturna
cucerirea ei intuitivă nu izbutea decât să-i întărească și mai mult
convingerile.
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În ziua aceea își petrecu timpul la universitate într-o exaltare
continuă. Colegele ei o ocoliră și de astă dată, ca întotdeauna; nu se
simțeau în siguranță în apropierea ei. Avea un fel ciudat de a vorbi
care le punea pe gânduri. Ea nu se sinchisea de ele; mergea înainte,
răscolită de meditațiile ce o frământau.
În timpul cursului, același student care apăruse alaltăieri, o
privea pe ascuns. Privirile sale o tulburau. Această flacără, produsă
din același combustibil ca și al ei, obseda. Ce găsea ea în ființa
acestui bărbat, cu firea lui compusă din substanţă perisabilă? Sau
ce găsea el în ea, cu firea lui de mizantrop, care nu credea în nimic,
nici măcar în femei? Era ceva în făptura lui ce o atrăgea şi o şi
respingea în acelaşi timp...
S-au cunoscut datorită unui prilej banal, foarte frecvent în
lumea studențească. El i-a cerut însemnările de la curs. Prin
intermediul unei discuții filosofice în care unul dărâma tot ceea ce
l-au făcut împreună și ea izbuti să arunce o privire în interiorul lui,
din care țâșnea, ca dintr-o fântână săritoare, scepticismul. Ea
încercase să-l atragă spre unitate; el aluneca în diversitate. Era
nestatornic în judecăți și păreri. Ea îl intimidase puțin prin
strălucitoarele calități ale minții; el îi inspira teamă prin
dezorganizarea ființei sale, expuse pericolului continuu al negației.
- Lumea aceasta n-are suport rațional, zicea el.
- Lumea aceasta e o taină a cărei cheie de dezlegare, se află în
inima noastră, susținea ea.
Când sosi acasă de la Universitate, își așeză servieta pe masă
și rămase tăcută în camera ei. Nu se mai duse la cantină. Era veselă
și se bucura de lumina soarelui cu altă bucurie decât cea de până
acum. Ce însemna acest mister? De unde acest freamăt care te face
să uiți toate? Să aibă oare mai mare preț pământul decât cerul? Sau
e o luptă veșnică între aceste două elemente, în care când unul,
când celălalt învinge?
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Se privi în oglindă. t atât de viu, ca în clipele când fremăta în
ea extazul mistic. Luciul sticlei îi reflecta cu fidelitate imaginea.
Privirea îi strălucea toeveni sceptică. La ce bun să se îmbrace și să
plece după masă la întâlnire, când toate lucrurile sunt relative? Un
semn de întrebare i se înfipse în creier, ca o buriană vrăjitorească.
Își duse mâna la gât pentru a-şi descheia rochia. O tresărire îi
opri brusc mișcările: atinse medalionul. Fără a aștepta ca gândurile
să-i lămurească acest miracol și bucurându-se că a prins acest colac
de salvare pe care îl purta la gât şi-i ajuta totdeauna să găsească
direcția. Această atingere o făcea parcă să audă vocea mamei sale
care-i spunea: mergi totdeauna pe drumul drept fata mea! Scrise o
scrisoare băiatului că nu vrea să se mai întâlnească cu el.
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PETRE BUCINSCHI

Fragment din „Maraton în doi” (partea a IIIa) de Petre Bucinschi (roman în curs de
apariţie)
De câte ori plec de la stână un tânăr cioban mă
însoţeşte cu unul din măgari pe spinarea căruia stau
atârnate produsele lactate pe care mi le dăruiesc în semn de
preţuire aceşti ciobani de treabă. Tot la stână am băut ţuica
adevărată produsă de ciobani în satul de unde provin.
Mioarele pe care le păstoresc ciobanii cutreieră muntele de
dimineaţă până seara fericite că pot mânca o iarbă grasă.
De câte ori merg la stână sunt nevoit să-l închid pe Dingo
în cabana meteorologică pentru că dacă l-aş lua cu mine aş
risca ca cei cinci câini ciobăneşti să sară la bătaie la Dingo,
bătaie din care cu siguranţă Dingo ar ieşi învins. Ies din
cabana meteorologică şi scanez cu privirea cerul. La răsărit
şi apus culorile norilor sunt de la un galben roşiatec la
cenuşiu. Nori mijlocii se prezintă în culori de la alb deschis
la cenuşiu închis, trecând prin galben cenuşiu la albastru.
De la o zi la alta aici la 1800 de metri înafara profesiei de
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meteorolog pentru mine timpul trece atât de greu încât mi
se pare o veşnicie. Am făcut şi fac cu un aparat de
fotografiat cu cartelă sute şi mii de poze, imagini cu floră,
faună şi instantanee. Am reuşit să fac şi câteva DVD-uri cu
formele norilor de pe cer, cu muntele singuratec cufundat în
ceaţă şi cu Dingo adulmecând urme numai de el ştiute. Nu
cu mult timp în urmă am sădit în preajma cabanei
meteorologice câteva răsaduri de salată verde iar acum au
dat rod. Am primit răsadurile cu elicopterul cel care mă
aprovizionează, de câteva zile dimineaţa mănânc salată
verde proaspătă. Aseară însă în timp ce mă uitam la TV,
din întunericul cabanei meteorologice vedeam în
întunericul de afară al nopţii bizare forme, umbre care se
mişcau în preajma ferestrei de la cabană. La început am
crezut că imaginaţia mea este atât de bogată încât ia forme
ce mă pot afecta. M-am apropiat de fereastră şi mare mi-a
fost atracţia faţă de un cerb care în acel moment se
îndeletnicea mâncându-mi salata. Coarnele lui dădeau în
aerul întunecos al nopţii prin mişcarea lor ciudate forme.
Azi dimineaţă am rămas dezamăgit cum câteva straturi de
salată verde cu greu muncită cerbul apucase s-o distrugă.
Cum naiba nu mi-am dat seama că în afara cabanei
meteorologice un animal sălbatec dă târcoale, deşi Dingo
lătrase suficient de mult anunţându-mă că ceva în afara
cabanei se întâmplă. Astăzi am primit prin staţia meteo
înştiinţare de la centru că în curând elicopterul va sosi să
mă aprovizioneze cu alimente şi cu noi utilaje
meteorologice, în felul ăsta cu aceste utilaje meteorologice
vor să înalţe o nouă platformă cu staţie meteo în apropierea
cabanei, de numai cinci metri la o distanţă de pământ de doi
metri. Cei de la centru au considerat că vechea staţie meteo
este îmbătrânită din punct de vedere tehnic şi că se află la o
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distanţă prea mare de 50-60 metri faţă de cabana
meteorologică punându-mă pe mine în dificultate atunci
când afară vremea este complet nefavorabilă mai ales iarna.
Zilele trec îngrozitor de greu aici la 1800 de metri înălţime
unde înafară de profesia mea de meteorolog mă
îndeletnicesc şi cu multe altele. Ţin legătura prin staţia din
interiorul cabanei cu cei de la centru, iar atunci când nu pot
lua legătura cu ei datorită evenimentelor meteorologice
scriu într-un caiet despre barometrele de pe platforma pe
care este montată staţia meteo cât şi despre alte activităţi
legate de profesiunea mea de meteorolog. Adunate într-un
caiet sau pe laptop în decursul vremii datele care le trec
capătă un efect de jurnal telegrafic. Mi-a venit o idee, să
folosesc aceste date scrise telegrafic într-un fel de carte sau
poate chiar cu o anumită dibăcie ceva cu tentă SF. Dar
pentru asta este nevoie de talent de scriitor ceea ce mie nu
îmi prisoseşte. Am în vedere ca atunci când voi ajunge în
civilizaţia oraşului să găsesc un scriitor de profesie care
dintr-acest fel de jurnal, folosind datele din el, să scoată
ceva cu tentă literară. Azi am rămas uimit de Dingo care a
dispărut fără să dau de el în timp ce eu lucram la biroul de
serviciu din interiorul cabanei. L-am lăsat pe Dingo liber să
zburde în afara cabanei ştiind că el nu se depărtează
niciodată pe o rază mai mare de 300 de metri. L-am căutat
toată ziua disperat şi cu frica de a nu-l fi pierdut pe Dingo
care cu precizie că a adulmecat vreo urmă de animal
sălbatec şi luându-se după urme s-a înfundat în desişul
pădurii. Temerea mea a fost infirmată abia spre seară când
Dingo a apărut în apropierea cabanei meteorologice dar nu
singur ci cu un pui de căprioară care plin de frică îl urma cu
prietenie pe Dingo. Prietenia dintre căprioară şi Dingo mi sa părut deosebit de interesantă, neavând prea multe
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explicaţii l-am adus în cabana meteorologică pe Dingo dar
puiul de căprioară cu timiditatea lui animalică a rămas în
pragul uşii cabanei, adulmecând urma lui Dingo iar acesta
lătra în disperare într-un fel ciudat de a-şi chema prietenul
puiul de căprioară. Atât Dingo cât şi puiul de căprioară au
rămas peste noapte în cabana meteorologică unde Dingo se
simţea stăpân şi în acelaşi timp gazdă pentru puiul de
căprioară care se simţea stingherit într-un mediu
necunoscut. Dimineaţă în preajma cabanei înainte de a
pleca către platforma cu staţia meteo, am observat pe
dâmbul înverzit din faţa cabanei meteorologice un cerb cu
coarne mari şi multe ramificaţii, semn al anilor ce-i purta.
Cerbul dădea semne de agitaţie chiar mugea din când în
când lovind cu copita pământul. Cu siguranţă adulmecase
urmele puiului de căprioară pe care îl chema cu disperare,
crezând că se află în pericol. Dingo lătra din răsputeri din
interiorul cabanei meteorologice simţind cerbul care dădea
târcoale pe afară şi în care Dingo vedea un duşman pentru
noul său prieten puiul de căprioară. Acesta la rândul său
dădea semne de nelinişte în interiorul cabanei
meteorologice vrând cu nerăbdare după comportamentul
său să iasă afară la cerbul care îl chema şi în preajma căruia
se simţea probabil afectiv şi în siguranţă. Am deschis uşa
cabanei meteorologice iar când puiul de căprioară s-a
îndreptat spre cerb Dingo a început să latre din răsputeri
vrând să pornească după prietenul său puiul de căprioară.
Cu dibăcie i-am pus lesa lui Dingo şi l-am ţinut să nu plece.
După ce puiul de căprioară şi-a luat ca un fel de salut de la
Dingo de la o distanţă de aproximativ 30 metri a plecat
împreună cu cerbul care îi era ocrotitor în desişul pădurii.
Timp de o zi poate şi mai mult nu i-am dat voie lui Dingo
să iasă din cabană de teamă că va adulmeca urmele
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căprioarei şi se va lua după ele dispărând din nou. Vremea
s-a stricat în sensul că au început ploile şi astfel pentru
prima dată mă bucuram de ploaie pentru că aceasta ştergea
urmele căprioarei şi în felul acesta Dingo va putea ieşi din
nou în afara cabanei meteorologice fără a mai putea
adulmeca urmele căprioarei. Timp de câteva zile Dingo ca
un copil îşi plângea prietenul pierdut negăsindu-şi locul
învârtindu-se în jurul cabanei meteorologice în zadar,
adulmecând fără rezultat urmele prietenului său. Pentru
prima oară îmi era milă de Dingo şi mă gândeam că ar
merita şi el la rândul său un prieten sau o prietenă de genul
său. Din păcate amândoi avem aceeaşi soartă căci nici eu şi
nici el aici la 1800 metri înălţime nu avem un prieten
adevărat indiferent de gen. Şi uite aşa am rămas singur,
singur ca meteorolog, singur ca maratonist deşi în
imaginaţia mea alerg în maraton tot timpul şi întotdeauna
ies pe locul doi. Acum îmi amintesc cu nostalgie cum în
alte vremuri petrecerile exclusiviste pe care le ţineam
trezeau invidia prietenilor şi duşmanilor. Acum de când
stau aici sus pe munte petreceri de genul acela mi se par de
prost gust. Stau aici pe munte de câteva luni şi mai am de
stat până se împlineşte anul, timp în care am ţinut
corespondenţă cu unii din prietenii mei şi cu unele din
prietenele mele, dar de la un timp nimeni nu mă mai caută,
m-au uitat de tot. De azi dimineaţă muntele este învăluit
într-o ceaţă deasă, după barometrele care îmi indică vremea
am aflat că ceaţa va dura vreo două zile şi vremea mohorâtă
la fel, ploaie, vânt, frig. Mă pregătesc să ies din cabana
meteorologică, deschid uşa şi în pragul uşii ce credeţi cine
mă aşteaptă, un mic pui de urs care mormăie probabil
înfometat sau caută căldura maternă. Dingo se agită, începe
să latre, abia pot să-l ţin în lesă. Închid uşa repede, îl bag pe
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Dingo într-una din camere, să nu mai poată adulmeca
mirosul puiului de urs. Ies din nou afară dar puiul de urs a
dispărut, ceaţa este atât de deasă încât nu văd doar o pată
neagră care se tot îndepărtează spre pădure. Mă întorc în
cabana meteorologică pentru că afară este atât de frig încât
nu-mi pot găsi nimic de lucru. Bag câteva lemne în sobă,
mă aşez pe fotoliu la gura ei. Lemnele trosnesc în sobă
spunând poveşti despre o lume ascunsă care într-o zi poate
fi descoperită. Acum simt nevoia stringentă să stau undeva
pe o terasă în oraşul pe care l-am părăsit acum câteva luni
acolo în civilizaţia modernă. Dorinţa mea de a fi în aceste
clipe acolo în oraş pare să se transforme în pasiunea pentru
sushi, cuş-cuş marocan sau tăiţei vietnamezi. De câte ori
stau la gura sobei descopăr fără voia mea că toate poveştile
pe care le deapănă lemnele care trosnesc în sobă sunt de
fapt una singură, iar protagoniştii din aceste poveşti au
aceleaşi tainice origini, lumea ficţiunii fiind de fapt o lume
diversă, nealterată, aidoma lumii reale. Ieri, în timp ce
făceam ordine prin cabana meteorologică am găsit în biroul
de lucru un binoclu, nu ştiu cui a aparţinut, poate celui
dinaintea mea sau celor dinaintea mea. Pentru că afară
ceaţa a început să se disipească mă hotărăsc pe loc să iau
binoclul cu mine şi să ies afară să-l probez. Mă uit cu o
mare curiozitate în diferite direcţii reglând binoclul să-mi
pot aduce imaginile mai aproape de ochi. Cu toate astea
binoclul nu pătrunde în desişul pădurii unde am impresia că
ochii unui animal sălbatec mă urmăresc. Îndrept binoclul
către stâncile care se văd în depărtare, stânci ascuţite şi
abrupte. Depistez cu binoclul reglând imaginea cât mai
aproape de ochi şi observ câteva pete negre care se mişcă în
stânga şi în dreapta sau în sus şi în jos.
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VICTORIA DUŢU

Cuvintele mele
Ţipă în mine,
Asemeni unui pian
Ce l-am călcat căzând,
De frica unui vis.
<<<<<
Eu
Viaţa...
Eu pluteam şi
El mă ţinea
De mână
Deasupra
Haosului!!
<<<<<
Mergea plutind
Pe o curbă,
Plutea în genunchi,
Mâinile îi erau linii
Infinite,
Ce ajungeau
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La ochiul lui
Dumnezeu.
>>>>>>>>
Privirile sunt doar un
Foc aparent,
Ce-l văd asemeni
Unei iluzii.
Cuvânt ţipător,
Ce e
Sunetul gol
Al pustiului
>>>>>>>>>
Focul cum arde aud,
Aud bătăile flăcărilor,
Trosnetul jarului încins,
Luminile ard,
Eu ascult sunetul...
Focul arde în sobă
Afară ninge liniştit.
Zâmbetul tău în mine
Zâmbetul tău în mine
e ca un izvor
în care eu ma privesc
ca într-o oglindă.
Dragul meu,
Dragul meu,
în astă noapte eşti obosit,
atât de obosit încât munţii
se înclină la pasul tău
făcut cu greutate
dragul meu prinţ
tu dormi şi munţii tac
şi-ţi păzesc somnul
ca tu să te odihneşti
iubirea mea e o stea
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ce sta aprinsă
printre crestele munţilor
lumina din mine
împreună cu munţii înalţi
îţi veghează somnul
şi tu devii copilul ce creşte
mângâind steaua cu zâmbetul tău.
Hei, hei, Tu,
Hei, hei, Tu,
Dumnezeul meu,
Tu, ce m-ai creat din iubire,
de ce iubirea este
cel mai minunat dar al Tău ?
Tu, Tu, Tu cel care eşti
Lumina cea de dimineaţă,
De ce m-ai trezit pe mine,
De ce l-ai trezit pe el,
Să ne prindem de mână
În aceeaşi iubire
Şi să călătorim acum
Până în vârful muntelui
Cel mai înalt,
Noi doi să ne-ntâlnim cu Tine.
Copacul violet a crescut
Copacul violet a crescut
La temelia bisericii albastre.
Era atât de înalt copacul acesta,
Eram îmbrăcată în alb
Şi mă ardea soarele cu putere.
Era cald… era vânt de vară.
Gardurile bisericii erau munţii,
Munţii cei înalţi,
Munţii cei înfloriţi
În culorile apelor
În culorile visului,
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În transparenţa mâinii
Să prindă razele de soare şi de vânt.
M-am rezemat de tulpina copacului
Ce-și desfăcea crengilie înflorite uşor
Şi mă îmbrăţişau crengile,
Mă sărutau frunzele verzi,
Frunzele verzi, albastre, străvezii.
Rădăcinile copacului înfloriră
Boboci de trandafir violet
Şi îmbrăţişară biserica şi pe mine
Şi pluteam peste zidurile de munţi
Într-un dans nebun la cântecul vântului.
O lacrimă transparentă căzu
În palma mea întinsă să mângâie florile,
Frunțile munților şi rădăcinile copacului
Și zidurile transparente ale bisericii…
Când am strâns lacrima în pumn ,
Soarele apăru dintr-o dată la răsărit
Și te-am văzut în fața altarului
Îngenunchiat în rugăciune.
Altarul era numai flori vii ce cântau,
Cântau cu vocile de înger o simfonie sublimă.
Te-ai ridicat și mi-ai luat cealaltă mână
Întinsă spre tine și m-ai dus
În fața acestei minuni a lui Dumnezeu.
Noi doi locuiam în biserica asta transparentă
În mii de culori și rădăcinile copacului crescute
Până la cer ne dansau prin univers
Cântul înfiorător al iubirii umane
Și al iubirii nebune a lui Dumnezeu.
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Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep, pământ al meu?
Despre ce să vorbim?
Dorul din cuvintele mele
aprind lacrimi pentru tine,
fiindcă durere
a fost singurătatea ta ascunsă.
Te-am luat de mână,
şi încet, pe tăcute,
ai intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
să-ţi arăt brazedele trase
peste trupul tău
în care a rodit o nouă primăvară.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eşti un pământ fără nume!
Te cheamă România.

Virgil Şerbu Cisteianu
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VLAD BURLEA: E NEVOIE DE O
STRATEGIE NAŢIONALĂ DE
PROMOVARE
(Dialog cu compozitorul Vlad Burlea)

Galina Furdui: Pentru început,domnule compozitor
Vlad Burlea – câteva repere biobibliografice.
Vlad Burlea: Sunt născut la 1 martie 1957 în satul
Bravicea, raionul Călăraşi. Părinţii mei au fost intelectuali –
mama, Burlea Liubovi, profesoară la clasele primare, iar
tatăl, Burlea Feodor, inginer-mecanic, apoi preşedinte al
sovietului sătesc Bravicea timp de 20 de ani. Suntem 3
fraţi, eu fiind mezinul. În casa noastră tot timpul s-a vorbit
româneşte, părinţii corespondau cu rudele scriind în grafie
latină, şi, cel mai important – se cântau cântece din tezaurul
muzicii interbelice româneşti, romanţele rămase înscrise în
patrimoniul românesc (La umbra nucului bătrân, De ce numi vii, O seară la Constanţa, ş.a.). În general, toate rudele
mamei, dar şi tata, cântau foarte frumos, cu toate că nu
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aveau studii muzicale. Se adunau cu orice prilej la noi
acasă, sau la sora mamei, în satul Crăsnăşeni, Teleneşti, dar
şi la Chişinău, la sora mai mare, la familia Usatiuc-Bulgaru
(mare luptător pentru identitatea românească). Atunci am
învăţat ce înseamnă o petrecere frumoasă, cu umor rafinat,
glume, cântece şi atmosferă extraordinară (pe care o ţin
minte şi acum) şi care stă la origine, căci patria noastră este
românismul. Aceste adevăruri le-am înţeles mai târziu, dar
le-am învăţat de la părinţii mei.
G.F.: Debutul în domeniul artelor muzicale s-a
produs…
V.B.: Am început primele experimente muzicale la
acordeonul fratelui mai mare, mai apoi am cântat la
percuţie, la casa de cultură, paralel – la ţambal în cadrul
tarafului şi în gaşca noastră de adolescenţi – la chitară.
Două activităţi îmi plăceau în adolescenţă: tot ce
era legat de muzică (atât cât a fost posibil în sat) şi să
hoinăresc cu prietenii prin pădurile din apropiere.
Primul cântec l-am scris în clasa a VIII-a, pe
versurile lui Vasile Alecsandri, dar noţiunile elementare
muzical-teoretice le-am învăţat în armată, „profesori” miau fost colegii din orchestra militară. Ei, în majoritatea lor,
erau absolvenţi ai colegiilor de muzică şi posedau
cunoştinţele de care aveam eu nevoie. Am avut mare noroc,
fiind inclus în această orchestră, fiindcă exersam câte 4-5
ore pe zi şi interpretam un repertoriu profesionist la un bun
nivel artistic, ceea ce mi-a format, într-o anumită măsură,
gustul artistic. Am cântat 2 ani la trompetă, dar la
întoarcere acasă am abandonat trompeta definitiv.
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G.F.: Aici, la Chişinău, aţi urmat studiile de
specialitate…
V.B.: Da, în anul 1980 am susţinut examenele de
admitere la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
(atunci Institutul de Arte) la catedra Dirijat coral. Eram în
aceeaşi grupă cu Anatol Chiriac şi Liviu Ştirbu. Ne-am
împrietenit şi, adeseori, veneam la studioul unde înregistra
Anatol. I-am arătat câteva din piesele mele şi el m-a sfătuit
să merg la Colegiul „Ştefan Neaga”, la teorie, dacă vreau să
insist, pe viitor, în compoziţie. Asta am şi făcut.
G.F.: E un caz rar – când cineva se transferă de la
o instituţie superioară la una medie…
V.B.: Da, dar, în plan profesional, acesta a fost pasul
decisiv ce mi-a permis să fac din muzică nu numai o
pasiune, dar şi o carieră profesionistă. La Colegiul de
Muzică „Şt. Neaga” am avut parte de profesori
extraordinari – Loghin Ţurcanu, Pavel Rusu şi, desigur,
Tatiana Lupan...
G.F.:
Pe câte ştim, aţi revenit, totuşi, la
Academie…
V.B.: Da, începând cu anul 1985, am continuat
studiile la Academia de Arte, specialitatea „Compoziţie”.
La început l-am avut drept ghid pe Vasile Zagorschi, iar de
la anul II am trecut în clasa profesorului Gheorghe Mustea,
care, ulterior, a devenit nu numai profesorul meu de
compoziţie, dar şi o persoană foarte apropiată familiei
mele. Lecţiile de specialitate nu se limitau niciodată la cele
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45 min. Continuau atât cât era necesar pentru sarcina dată.
Împreună cu soţia sa, violonista Tamara Mustea, rămân
oamenii dragi sufletului meu.
G.F.: Anii care s-au scurs au marcat etape
ascensionale în biografia dumneavoastră de creaţie…
V.B.: Am absolvit Academia (în 1992), iar mai apoi,
în baza lucrărilor realizate, numele meu a fost înscris în
rândurile
membrilor
Uniunii
Compozitorilor
şi
Muzicologilor din Republica Moldova (1994). În perioada
1996-1999 am continuat studiile postuniversitare la
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice în clasa
profesorului universitar Pavel Rivilis.
Pe parcursul anilor am avut mai multe
participări internaţionale – atât de formare (stagiere), cât şi
de propagare (peste hotare) a lucrărilor de referinţă,
muzical-artistice, din Moldova. Astfel, în 1998 am avut o
stagiere la Academia de muzică electro-acustică din Bourge
(Franţa), în 1999 am reprezentat Republica Moldova la
Conferinţa internaţională „Art and Education” Wiena
(Austria), în anul 2000 am participat la o stagiere
internaţională în cadrul Proiectului European FARE
(domeniul managementului artistic)…
G.F.:
Colaborările pe tărâmul componistic
începând cu…
V.B.: Prima colaborare de creaţie a avut loc în 1983,
cu Mihai Dolgan şi formaţia „Noroc”. Mi-am luat inima în
dinţi şi am venit la Palatul Naţional, unde făceau repetiţii,
aveam emoţii foarte mari, dar am întâlnit un om de un mare
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tact, cumsecădenie şi bunătate, cel care a fost Mihai
Dolgan. I-am arătat două cântece pe versuri de Vasile
Romanciuc. A selectat dintre acestea piesa „Vine iarna”, ca
apoi să o interpreteze în mai multe concerte. Astfel m-a
încurajat, m-a susţinut – pe mine, un tânăr muzician de la
„Şt. Neaga”. Ulterior, am devenit buni prieteni cu „bădiţa
Mihai” (aşa i se spunea) şi îi voi purta un respect deosebit
toată viaţa.
G.F.: Stadiul evolutiv atestat pe când activaţi la
„Moldova-Film” e unul aparte şi merită, cred, a fi
evocat.
V.B.: Într-adevăr, în 1986 m-am angajat la studioul
Moldova-Film în calitate de redactor muzical şi, astfel, a
început o perioadă importantă în viaţa mea. Am scris
muzică la 12 filme documentare şi artistice de scurt metraj.
Am făcut cunoştinţă cu personalităţi importante din lumea
filmului, precum sunt Vlad Druc, Mircea Chistruga,
Dumitru Olărescu, Anatol Codru… Am lucrat şi la o
coproducţie Chişinău-Bucureşti – comedia „Unde fugi,
maestre?”, regizor Bogdan Drăgulescu, scenariul
Constantin Muntean. Cu această ocazie am vizitat pentru
prima dată România (în 1990) şi Bucureştiul (la studioul
din Buftea s-a montat muzica la film).
Dar cinematografia moldovenească în acea
perioadă a intrat într-un colaps, astfel şi colaborarea mea cu
cineaştii în domeniul compoziţiei s-a încheiat.
G.F.:
Ulterior, conlucrarea cu teatrele din
republică, rămânând în atenţia plenară a spectatorilor.
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V.B.: În 1994 am fost solicitat la Teatrul Naţional
„M. Eminescu” să scriu muzică la spectacolul „Modista şi
cinovnicul”, în regia lui Alexandru Jereghi. Aşa a început
colaborarea mea cu acest teatru, dar şi cu Teatrul rus „A. P.
Cehov”, Teatrul „Luceafărul”, ceea ce a prilejuit realizarea
muzicii pentru 12 spectacole dramatice. Tot atunci soarta
mi-a dăruit un mare prieten – Victor Ciutac.
G.F.: Paralel cu activitatea de creaţie, din 1992 şi
până în prezent sunteţi profesor de compoziţie şi
disciplini muzical-teoretice la Colegiul de Muzică „Şt.
Neaga”. Vă este pe plac acest, deloc simplu, travaliu?
V.B.: Aici încerc, şi eu, la rândul meu, să susţin
tinerii muzicieni, să devină buni profesionişti, să manifeste
seriozitate, responsabilitate în studierea muzicii, fiindcă
numai aşa vor putea deveni personalităţi. Totodată, sunt
lector superior la Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Catedra Multimedia, unde predau cursul „Muzica
în cinematografie”. La Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor activez în Consiliul de Conducere în calitate
de secretar-responsabil. În 2011 mi s-a conferit titlul
onorific de Maestru în Artă.
G.F.: V-aş ruga să vă referiţi în continuare la
procesul de creaţie şi problemele lui stringente din
perspectiva propriilor investigaţii.
V.B.:
Este activitatea care-mi aduce o mare
satisfacţie, fiind una şi foarte responsabilă. Nu scriu repede,
revin de mai multe ori, las pentru mai târziu, uneori mă
consult cu apropiaţii mei şi doar în final caut un interpret.
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Cea mai mare problemă o constituie, totuşi, interpretul
(interpreţii). De aici şi numărul mic de cântece, doar câteva
romanţe, câteva piese vocal-camerale şi alte câteva ce ţin
de muzica vocal-simfonică. Avem puţine voci elevate
profesioniste, în muzica uşoară, iar cu diletanţi nu vreau să
am colaborări. Am scris în acest gen doar miniaturi
instrumentale (Universul marionetelor, Delir, Regret, etc.).
G.F.: Muzica coral-simfonică rămânând la nivel
de predilecţie…
V.B.: Ultimii 15 ani m-am dedicat aproape integral
muzicii camerale, corale, vocal-simfonice, iar în 2010 am
finisat prima simfonie, intitulată „Destine”, lucrare în 3
mişcări, care corespunde întru totul genului simfonic
tradiţional cu evoluţie tematică, timbrală şi cu o
dramaturgie plenară, complexă. Anume aceste genuri sunt,
cred, interesante prin complexitatea lor, posibilităţile
inepuizabile ale fanteziei, comunicare directă cu orchestra
(un fenomen artistic extraordinar). Când vezi în scenă peste
o sută de muzicieni care îţi interpretează lucrarea, trăieşti
clipe de o mare satisfacţie morală (de aici şi deosebita
responsabilitate).
Să nu uităm că o mare parte a
patrimoniului cultural al omenirii este constituit anume din
aceste genuri.
G.F.: Starea de lucruri privind acest areal creativ
e, la noi în Moldova, una…
V.B.:
Astăzi în Republica Moldova genurile
academice sunt lăsate de izbelişte. Un autor de cântece de
prost gust primeşte pentru o piesă de 2-3 ori mai mulţi bani
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decât un compozitor pentru o simfonie. Nu există o
strategie naţională de susţinere, de promovare a acestor
genuri. Suntem nevoiţi să ne descurcăm fiecare cum poate,
ca să supravieţuim. Grav este şi faptul că nu avem ieşire de
creaţie peste hotare, acolo unde genurile academice au o
pondere semnificativă în societate (România, Austria,
Germania ş. a.). Ce folos din agenţiile de impresariat, dacă
sunt conduse de diletanţi, care nu cunosc fenomenul
artistic, necesităţile şi modul de propagare a muzicii
academice? Paradoxal, dar la Festivalul Internaţional Zilele
muzicii Noi la Chişinău oaspeţii de peste hotare rămân
surprinşi de nivelul artistic înalt al creaţiilor compuse aici,
prezenţa elementelor moderne în procedeele de compunere,
originalitatea acestora. Şi nu pot crede că toate acestea se
fac doar în temelia unui entuziasm pur personal. Vom
persevera, desigur, acesta este rostul nostru civic, onest şi
corect. Căci de nivelul culturii într-o societate depinde
prosperarea ei, doar astfel avem ce avem – săli goale la
concerte simfonice, limbaj mitocănesc, comportament
vulgar pe străzi, corupţie, substituirea valorilor etc. În
rezultat – paradoxul – proces de creaţie avem, efect social –
nul.
Sigur că, în pofida intemperiilor sociale,
muzica academică îşi continuă evoluţia. Peste tot în lume
au loc concerte simfonice, vocal-simfonice, concursuri,
festivaluri de operă şi multe alte manifestări muzicalculturale în domeniu. E o condiţie a existenţei umane, care
nu poate fără aceasta, dar şi nivelul educaţiei presupune
„utilizarea” acestui produs. Condiţia de bază a activităţii
intense muzical-artistice este constituirea unor centre de
acumulare-propagare a artei academice precum e Opera din
Wiena, Paris, Londra, New-York, Bucureşti ş. a.
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Planificare prealabilă pe o perioadă îndelungată a
concertelor academice, abonamente de sezon la operă,
premiere mondiale, concerte cu zeci de mii de spectatori,
toate acestea au loc astăzi în marile capitale ale culturii. Cu
părere de rău, numai la noi – nu. Avem un Teatru de Operă
excelent, pot fi montate opere din cele mai complexe, dar
nu avem spectatori, avem Filarmonica Naţională cu
stagiuni interesante, interpreţi de peste hotare, dar nu avem
spectatori. Or, în arta academică spectatorul trebuie iniţiat,
educat, atras. Şi nu doar cu o publicitate ieftină, ci cu
activităţi strategice naţionale. Cu atragerea fondurilor
alternative, atreprenoriat, propagare pe toate căile massmedia (emisiuni cultural-cognitive, concerte în direct…),
prin legi şi acte normative, activităţi complexe care
modelează societatea, diminuează fenomenele negative şi
sporeşte responsabilitatea civică a cetăţenilor. Odată cu
aceasta creşte şi calitatea vieţii.
În Republica Moldova, la acest capitol nu se
întreprinde nimic, doar activităţi birocratice, rapoarte
ministeriale sterile, fiecare artist se descurcă cum poate. Iar
acolo unde arta profesionistă stagnează, iese la iveală kitchul şi ne pomenim cu artişti ai poporului, maeştri în artă care
cântă fals sau cu fonogramă, îşi etalează doar ţinutele
bogate şi maşinile scumpe, fiindcă din punct de vedere
artistic atestă doar nişte aproximaţii…
Şi totuşi, compozitorii lucrează inspirat, prezintă
lucrări camerale, corale, simfonice, vocal-simfonice… Gh.
Ciobanu, Vl. Ciolac, Vl. Beleaev, T. Zgureanu, B.
Dubosarschi, Sn. Pâslari ş. a. au realizat concerte
instrumentale, mono-operă, Requiem, oratoriu, creaţii
corale de o înaltă ţinută artistică, lucrări care ar putea să ne
reprezinte cu brio în lume… Dar, ziceam, o fac din propriul
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entuziasm, pe propria cheltuială, pentru că sunt, prin destin,
oameni de creaţie şi patrioţi adevăraţi.
G.F.: Câteva argumente, vă rog, pentru propria
trecere prin timp.
V.B.: Eu am venit în muzica profesionistă mai târziu,
păşind peste treapta iniţială a educaţiei muzicale – şcoala
de artă, dar acum, după nişte ani, rămân ferm convins că
am făcut o alegere corectă, dedicându-mi activitatea,
energia, componisticii. Şi mai importantă a fost predilecţia
pentru genurile academice, în detrimentul muzicii uşoare.
Nu a fost o decizie simplă, pornisem cu piese instrumentale
de studiou, muzică la film, spectacole dramatice, tot ce
poate să-ţi dea un rezultat imediat, poate şi un câştig mai
mare, dar această muzică nu are posibilităţi pentru
performanţele individuale ca în cazul muzicii simfonice,
celei de cameră sau corale.
Îmi amintesc una din ultimile discuţii cu Ion
Aldea-Teodorovici în septembrie 1992. Spunea că ar dori
să revină la muzica simfonică (având studii academice la
compoziţie) şi deja are şi nişte idei, dar destinul i-a hărăzit
altceva. Aceste gânduri ale regretatului compozitor m-au
determinat ca din 1992 să explorez genurile muzicii
academice. Posibilităţi nemărginite de expresivitate,
profunzime, anvergură… toate acestea le poate oferi doar
genul simfonic sau vocal-simfonic. Muzica pentru cor,
miniatura instrumentală poate reda cele mai ascunse şi
subtile trăiri artistice. Aceasta mi-am dorit, aceasta fac şi
mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a oferit această
posibilitate. E foarte uşor să compui o melodie, un cântec,
dar pentru a crea o compoziţie amplă este nevoie de foarte
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multe cunoştinţe nu numai în domeniul organologiei
(instrumentologiei), dar şi în domeniul formei,
dramaturgiei, stilisticii, literaturii, etc.
G.F.:
Atestăm o implicare îndeosebi de
îndrăzneaţă (în ultimul timp) a tineretului în procesul
muzical. Opiniile Dumneavoastră cu privire la eficienţa
acestui proces.
V.B.:
Cultura muzical-artistică este în sângele
basarabeanului şi aceasta se vede începând cu şcolile de
artă şi terminând cu facultăţile academiei. Suntem un popor
talentat, în întreaga lume poţi întâlni absolvenţi ai
instituţiilor noastre muzicale (în Germania, Franţa, Spania,
Portugalia, SUA, ţările Americii Latine, Australia, etc.).
Mulţi dintre tineri îşi fac studiile cu succes la prestigioase
academii, conservatoare din Europa, iar alţii continuă să
vină la examenele de admitere din cadrul Academiei
noastre, tineri talentaţi, educaţi, dornici de propagarea
frumosului. Păcat că, deocamdată, mulţi aleg să plece din
Moldova, noi nu avem „piaţă” cultural-artistică, unde ar
putea să se realizeze şi nici nu suntem integraţi într-un
circuit cultural important (România sau UE). Odată
rezolvată această problemă, ar putea creşte considerabil
nivelul cultural-artistic al societăţii şi speranţa în evoluţia
muzicii academice. Trebuie să activăm în continuare cu
aceeaşi responsabilitate, profesionism şi devotament.
24 martie
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TRAIAN VASILCĂU

Bolnav că România nu-i întreagă!
Pentru Alexandra Can
Eu sunt din tată-n fiu bolnav pe viață,
Durerea mea nimeni nu mi-o dezleagă
Și-așa mă trec din noapte-n dimineață,
Bolnav că România nu-i întreagă!
Tăiată în felii ca pe o pită,
Ce-o dumică străini din lumea largă,
O plîng etern sub zarea nesfîrșită,
Bolnav că România nu-i întreagă!
Am încercat cu doftorii destule,
M-am fost reînviat pe-apusa-mi targă,
Dar tot rămîn vegheat de noi patrule,
Bolnav că România nu-i întreagă!
Ajuns bătrîn, o știu: Mi-i vindecarea
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Numai într-o Unire, cea mai dragă!,
Fără de care rudă-s cu Uitarea,
Bolnav că România nu-i întreagă!
Fără de care mi-s pămînt cu rană,
Lacrima semănîndu-l ca să-l spargă,
Din el răsară tata și-a mea mamă,
Bolnavi că România nu-i întreagă!
Și-n trei atunci să suspinăm în Domnul
Și-mbrățișați să ne-ngropăm în neagră
Tăcerea Neamului nuntit cu somnul,
Uitînd că România nu-i întreagă!
22 decembrie 2013
Am fost!
Am fost în cer, pe-aripi de turturele
Zburam prin lumea fără de erori.
Acolo, îngînaţi de-un cor de stele,
Iisus cu Moartea voroveau prin flori.
Am fost în cer, să-mi întîlnesc dreptatea
Și pe părinți să-i văd în alte sorți.
Colo, de mînă cu Singurătatea,
I-am căutat, strigîndu-i pe la porți.
Am fost în cer ca pe-o imensă mare,
De humă dezbrăcat, în strai de crini
Duceam o lacrimă spre vindecare
Și-n jur roiau potire cu lumini.
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Am fost în cer, prin rugăciune lesne
Poți să ajungi la Dumnezeu cel Sfînt
Și-nmormîntat în psalmi și în pricesne
Să fii mai viu ca cei de pe pămînt!
Arta iertării
Sub cerul unde liniștea m-așteaptă
Cu crini în mîini, spre care n-am mai mers,
Ce mare e femeia care iartă
Un om de neiertat în Univers?!
M-am fost crezut oracolul stihiei
Și împăratul clipei, mai ales,
Și-adesea – avocatul Veșniciei
Și-abia acum, tîrziu, am înțeles
Că toatele-s în van de nu-i durerea
Primordialul schit, spre care-n zori
Cuvîntul meu a-ncendiat tăcerea
Și-a-ngenuncheat în fața unei flori,
Care e Ea, a lumii mele soartă,
O sfîntă-n amintirea de neșters.
Ce taină e femeia care iartă
Un om de neiertat în Univers?!
Ce unică-i femeia, cea creată
Din vraja Adevărului Suprem,
Fără de care-s piatră răsturnată
Peste-al lui Christ mormînt, să mă tot tem
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Și-n lipsa Ei să nu-mi găsesc o poartă
Prin care aș fugi de prealumesc
S-o cer lui Dumnezeu, să mi-o dea toată
Și-atunci pe loc să simt că-nmuguresc
Și crengile cu fructe se îndreaptă
Spre îngerii văzduhului ales.
Ce nobilă-i femeia care iartă
Un om de neiertat în Univers?!
Un dangăt nesfîrșit în spovedire,
O turlă de sublim sub prima stea,
Ce poate fi-ntregită mănăstire
Doar cu altarul care este Ea!
Blestem la microfon
De niște zile somnu-mi nu se-arată,
De niște nopți blestem în locul lor,
Al celor care se numesc: popor
Și tac mereu cu gura încuiată.
De cine încuiată și de cînd
În veacul libertății ce-l avem
Stindard la modă, etalon suprem,
Însă, de fapt, murim neprotestînd?
Întîi închis-au școlile din sate,
Apoi au comasat rană și dor
Și la un microfon, sub tricolor,
Ne-au zis c-avem prea mult și nu se poate!
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Ne-au zis că huzurim din cale-afară,
Că prea iubim, că prea visăm sublim
Și n-ar fi rău și n-ar fi o povară
S-avem destin de veșnic anonim!
Și Tu, popor de robi, ai spus că-i bine
Și-ai prins cu sapele-a aplauda
Și numai eu am evadat din mine
Şi-n locul tău pornii a blestema:
„Puteți privatiza orice dugheană,
Hotel, aeroport, imaș mănos,
Dar, rezemat de-o dramă suverană,
Nu-nchideți teatrele, vă rog frumos.
În caz contrar la ziuă veți deschide
Temnițe largi și-nalte pîn-la cer,
În care veți intra ca-n piramide,
Mînați de-un faraon de temnicer.
În toți va fi tîrziu, în cer – devreme,
Și-atunci, ca-ntr-un spectacol de cîndva,
Cu guri cuvîntătoare de blesteme
Teatrele-nchise,-n voi s-or răzbuna!
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Leonida Lari

1. Fratelui român
Cînd peste ochi aprinși de dor
Și lacrimi împietrite
Flutură-același tricolor
Pe țarini răvășite.
Cînd imn, grafie-n unison,
Le-avem, de unde-i teama,
De ce să trec ca un spion,
Prin țara noastră vamă?
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Cînd Basarabi se prăbușesc
Pentru pamînt și limbă,
Cînd parlamentele tușesc
Pentru o lege strîmbă.
Atunci, te rog, cu mine-n chin
Să mergi spre Libertate –
Nu da, române în român,
Nu da, că-ți este frate!
Cînd tancuri se pornesc din Est
Să ne îndoaie screaua,
Cînd banii se pornesc din Vest,
Sunîndu-și tinicheaua.
Cînd mai apoi apar pe rînd
Spertari de speță joasă,
Care ne cumpară rînjind
Cu suflet și cu casă.
Cînd tot se face spre-a ieși
La-ncăierări în piață,
Cînd nu știm seara de-om veni,
Plecînd de dimineață.
Atunci, te rog, nu fi Cain
Și nu izbi în gloate –
Nu da, române în român,
Nu da, că-ți este frate!
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Cînd vreun calugar obosit
De-atîta-nstrăinare
Se mai îndreaptă către-un schit
Să pună o lumînare.
Cînd vreun poet din Dumnezeu
Se zbate smuls din sine
Și stă pe-o margine de hău
Pentru niște destine.
Cînd vreun soldat înnegurat
Că i-au călcat statutul,
Își ia răspunderi de bărbat
Și vrea să treacă Prutul,
Atunci, m-auzi, nu fi un spîn
Și nu-l lucra din spate –
Nu da, române în român,
Nu da, că-ți este frate!
Cînd stelele, clipind, vestesc
Că-i o mutare-n soartă,
Cînd neamurile se unesc,
Să nu se mai despartă.
Cînd n-avem timp și nici noroc
Să ne traim viața,
Cînd sprijin ni-i un nor de foc,
Care ne schimbă fața.
Cînd ardem ca niște făclii
De nevîndut în gară,
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Cînd nu umblam cu viclenii
Pentru popor și țară.
Atunci te umple de divin,
Ia-n piept și sîrmi ghimpate –
Nu da, române în român,
Nu da, că-ți este frate!

2. La Iulia Alba
Ningea bogat, ningea duios
Cu fulgi măşcați ca nalba,
Pe când trăiam un vis frumos
La Iulia Alba.
Un vis reunitor de neam
Ca din mărgele salba,
Ah, eu pe-un vis mă răstigneam
La Iulia Alba.
Mergeam tăcut, cu pasul blând
Prin dimineața, dalbă,
Prima-n zăpezi urme lasând
La Iulia Alba.
2 decembrie 1990
Alba Iulia
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3. La Putna
Se lasa un abur de dor peste munți,
Se-aude o lină cântare,
Pe albe zapezi trec călugări cărunți
Şi ochii lor ard de credință sub frunți
La Putna lui Ştefan cel Mare.
Alunec încet peste dalele reci,
Mă-nec într-o rugă amară,
Dar duhu-i ce nu are moarte în veci,
Şi nici poticnire prin capete seci,
Mă-ntreabă ce este în țară.
Se zbate-ntrebarea pe-arzânde făclii,
Mă reazem de cripta-mpărată,
Mă reazem cu-o lume de suflete vii,
Şi spun cu durerea iubirii dintâi
Că țara nu e ca odată.
Că zimbru-i gonit din blazonul divin,
Şi trage prin mirişte carul,
Că frații de-o mamă aparte se țin
Şi sângele lor declarant e străin,
Fiindcă e altul hotarul.
Că dupa ce neamul a fost răzlețit,
Şi limba o alta se face,
Ei bine, dar verbul nu-i chip de robit,
Că-atunci împotriva lui Domnu-ai pornit,
Că-n verb însuşi spiritul zace.
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Spun toate acestea tăcând încordat
Şi sfinții-i privesc cu mirare,
Şi-n astă tăcere, măreț, sacadat,
Se-aude prin seară cum clopote bat
La Putna lui Ştefan cel Mare.
Prelung bat, şi aspru, şi tânguitor,
Se varsă pe deal şi pe vale
Şi-aşa ți se pare, prin sunetul lor,
Că Ştefan vesteşte: nu moare-un popor,
Vândut de mişei pe parale.
Popor ce de veacuri s-a statornicit
Pe munții, pe văile-aceste,
De ce a fost dus, ridicat, nimicit
Cu nodul la gură şi lațul la gât? –
Din simpla pricină că este.
Popor de păstori, de plugari, de năieri
Va fi pe aice şi mâine,
Că cine-a trecut prin atâtea-ncercări,
De drag pentru țară, gasi-va puteri
Să mânce doar apă şi pâine.
Bat clopote tare, de vuie-n Cuvânt
Neînduplecata-ntrebare:
Sînt două popoare cu acelaşi cuvânt?
Un singur popor e cu-acelaşi mormânt –La
Putna lui Ştefan cel Mare
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CLAUDIA PARTOLE

Fără dragoste, cum aș trăi...
Fără dragoste, cum aș trăi?
Ca un cer ce nu are pământul în față!
Ca o noapte cu stele, cu vise,
Când nu-s în putere s-ajungă în dimineață.
Fără dragăste, cine aș fi?
Piatră ce-a fost cândva funerară!
Nimeni n-o vrea temelie de casă,
De teamă în vise să nu le cerșească
Amintirea cea mai frumoasă.
Fără dragăste, cred, m-aș topi –
Lumânare ce arde-n odaie închisă.
Nu vântul o stinge – el îi dă viață!
De dorul acestuia, fără suflare,
Moare în brațele nopții învinsă.
Fără dragoste, știu, aș muri!
Nimeni te cheamă, nimeni te-nalță –
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Nici cumpănă n-ai cui a fi,
Lumină, văzduh plutitor...
Ci fără de toate mai ai rost în viață?!
Mai sunt...
Mai sunt îndrăgostiți pe lume,
Chiar dacă dragostea din noi s-a risipit.
Se mai găsesc perechile să-nceapă
Același joc știut la nesfârșit.
Mai trec îndrăgostiți pe drumu-acesta?!
Chiar dacă-am semănat blestem și spini.
Trec fără a simți cum le strecoară
În buzunare cineva ciulini.
Și nu te-ar crede dacă i-ai opri
Pentru-a le spune ce e amăgirea,
Uitarea că ar fi precum o umbră
Și că minciuna, ea ne strâmbă firea...
Ca doi smintiți și vraciul lor,
Te-ar trece ambii numai cu privirea.
Ea, dragostea, străjeri își are
Fidelitatea și... orbirea!
Și noi a fost să trecem tot așa
Spre-nchipuita noastră veșnicie...
Acum, privind la alții, parcă-am fi
Proroci păgâni, bolnavi de ironie.
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RODICA SAGAIDAC

Visătorul și cerul
Tare mă mănâncă bucuriile astea, Doamne,
așa le-aș unge cu ceva alifii
să nu se mai zbânțuie și să nu mai tropăie
ca niște smintite
cât e ziua de lungă
din creștet până-n tălpi și din tălpi până-n
creștet,
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ca la curse de cai,
fac prea multă gălăgie,
mai ales de când am aflat că ești așa de
aproape
Mă întrebi, dacă Te pot auzi,
dar nici gândurile nu se lasă mai prejos,
s-au apucat sa țopăie de s-a stârnit praful,
ca la război
Fricile cu pantofi fistichii,
nerușinatele fete ale Moriei,
zdrăngăne, fluturând semeț din cozile
înfoiate
Chiar și uimirea în rochie străvezie de in
intrată la apă
țipă ca o apucată
Așa le-aș lega cu funii pe toate
căluș la gură le-aș pune să tacă
Miroase tare a tămâie și tristețe arsă,
Doamne,
iar eu port demn pe piele bubele roșii cu
căciulițe albe,
perle bune de băgat spaima în sălbaticele
stihii,
scoarță de copac pe creștet,
ce-mi amintește
că din ape adânci mi se trag rădăcinile
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Sunt mândră de ghimpele din talpă
cadoul din lupta nocturnă cu îngerul
poate, poate s-or îmblânzi bucuriile astea
și vor sta cuminți să asculte
10.07.2013
***
Omul care nu se teme de lup
Aleargă descălțat peste ape,
Leagă curcubeele unul de altul,
Se joacă de-a luna și stelele când e noapte,
Ziua, face mozaicuri din lacrimi,
Împletește funii din pletele salciei,
Își face scrânciob
Și se leagănă liniștit printre fluturi
Nu se plânge niciodată de febră cerească,
de grețuri sau mâncărimi sufletești
Nu-i este rușine de visele sale,
pe care le-adună în poală și le dă
bucuros străinilor de la poartă,
împarte mana adusă de corbi din pustie
cu flămânzii și obosiții de războaie
Lecuiește furtunile de tuse măgărească,
Poruncește apelor să nu mai strănute,
Când se lasă frigul
și duhurile distrate
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se pregătesc de vânătoare
Cunoaște anotimpurile adâncului de
aproape
Se roagă când Șeolul își scuipă puroiul din
gât
Nu se întovărășește cu uriașii
îmbrăcați în purpură și aur
ce poartă tomuri groase subsuoară –
limbuții parfumați ai acestui veac
Nu răspunde disprețului cu dispreț
Urâciunii cu amăraciune
Calcă cu durere peste jăratic
Și nu blestemă când tălpile-i sângerează
Omul care nu se teme de lup
dă apă dimineața la flori,
la amiază, face ordine prin sertare,
seara, pregătește masa pentru sărmani
Spală vasele și iese cu câinele la plimbare
știe bine că dincolo de sfere
Dumnezeu construiește-un castel doar
pentru el
Și tresare
14. 07.2013
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ZENOVIA ZAMFIR

Trecut şi prezent în comuna Glăvile
Nimic şi nimeni nu va reuşi vreodată să ne facă să uităm
locul în care ne-am născut, am copilărit, biserica unde am
primit pentru prima dată Sfânta Împărtăşanie, şcoala unde am
învăţat primele litere ale alfabetului, vocea blândă a mamei,
zâmbetul cald al tatei, nicăieri nu vom găsi un cer mai senin
şi mai înalt ca cerul copilăriei noastre. Aceste minunate
lucruri ne fac să ne păstrăm sufletul de copil... sau poate
copilul din suflet.
Locurile natale sunt locuri sfinte pentru mulţi dintre noi. În
casa în care mirosea a pâine aburindă s-au zidit spre nemurire
gânduri pătrunse de tainicul fior al rădăcinii româneşti. La
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sfârșitul lunii februarie 2014, la Biblioteca Publică
Glăvile din judeţul Vâlcea a avut loc lansarea cărţii „Trecut şi
prezent în comuna Glăvile”, o schiţă monografică a
localităţii, autor Maria Catană. Au participat, de la
Biblioteca Judeţenă „Antim Ivireanul” Vâlcea, Valentin
Smedescu, Zenovia Zamfir, Emil Catrinoiu – director
Editura “Fortuna” Vâlcea, din partea autorităţilor locale,
domnul primar Ion Ignătescu, Ilarion Nicolaescu – directorul
Şcolii Nr. 1 Glăvile, cadre didactice, elevi şi reprezentanţi ai
comunităţii. „Oricine ai fi , oriunde te-ai afla în lumea asta
mare, gândul care se întoarce cu încăpăţânare parcă de
fiecare dată, este cel legat de copilărie şi de satul natal… Mam născut în comuna Glăvile... Deoarece „cărţile sunt
moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt
date din generaţie în generaţie ca daruri pentru posteritatea
celor care nu s-au născut încă, Joseph Addison, acum, în prag
de pensie, doresc să las urmaşilor un „Apus şi Răsărit” despre
comuna Glăvile ca semn al dragostei de locurile natale”, se
„mărturiseşte” autoarea Maria Catană. Domnul primar Ion
Ignătescu a subliniat importanţa lucrării cu un profund
caracter monografic, pentru că aduce în prim plan istoria
localităţii din cele mai vechi timpuri până în prezent. Domnul
Valentin Smedescu – şef marketing la Biblioteca Judeţeană
în cuvinte frumoase şi alese a apreciat lucrarea. Cu această
ocazie autoarea a primit o diplomă pentru activitatea
prestigioasă depusă de a lungul celor aproape douăzeci de ani
în slujba cărţii ca bibliotecar. Emil Catrinoiu, director de
editură a vorbit despre eforturile depuse de doamna Maria
Catană pentru aducerea la lumină a unui crâmpei din
frumuseţea locurilor natale.
„Comuna Glăvile este o zonă pitorească, cu dealuri şi
livezi, un loc unde stejarii stau de pază, unde mereu e soarele
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luminos şi vântul şopteşte poveşti vechi, păstrate cu sfinţenie
şi dragoste de străbuni. E vatra unui echilibru spiritual, a unei
lumi trecute şi prezente care pune în valoare locurile şi
improvizează scara timpului”, „Trecut şi prezent”, pag. 5. Şi
eu m-am născut la ţară iar, în nopţile calde de vară, jucândumă printre stele şi culegând iluzii... am descoperit că, în acea
frântură de rai pământesc, sunt visele mele din inima
copilăriei şi clipele fericite trăite alături de părinţi, fraţi,
bunici, săteni. Acolo am învăţat să-mi construiesc aripi
pentru a zbura, acolo am simţit pentru prima dată că pot să ţin
în palme zâmbete şi acolo mă voi întoarce să regăsesc, să
mângâi respiraţia unui trecut ce pentru mine nu va apune
niciodată. „Trecut şi prezent în comuna Glăvile” este un dar
de suflet al Mariei Catană pentru cei ce sunt din această vatră
străbună dar şi pentru cei ce vor veni.
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CONCURS
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC,
GÂND EUROPEAN’’; EDITURA GENS LATINA ŞI
REDACŢIA REVISTEI ,,GÂND ROMÂNESC” DIN ALBA
IULIA, ORGANIZEAZĂ ÎNPERIOADA 1 SEPTEMBRIE
2013- 20 MAI 2014, UN CONCURS PENTRU:

Poezie,
Proză: schiţe, povestiri.
Critică literară
Istoria literaturii
Eseu literar.
Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea
tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii
scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.
Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5
poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări
de istoria literaturii şi 5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc. va fi
multiplicată în 5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto.
Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi moto de pe
lucrare, numele autorului, nr. de telefon şi un cv.
La expeditor nu se va pune numele acestuia pe plicul pe care se va
menţiona: Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă:
Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3/ 30, Alba Iulia,
judeţul Alba. Nu se iau în considerare lucrările trimise prin poşta electronică.
Data limită pentru expediere, este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei
aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu vor fi luate în
considerare.
Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici,
istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor
sosi toate lucrările şi vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele
concursului vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a
cenaclului ,,Gând românesc” ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi
invitaţi toţi participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Premiile
acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens
Latina”, abonamente la revistă, etc. Premiile vor fi anunţate pe parcursul
desfăşurării concursului.
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi
corectate de către dvs. respectând următoarele:
I. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7.t ext nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o
fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie
le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai
clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere
pe care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă
responsabilitatea
pentru
conţinutul
materialelor.
Această
responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON prin
rezervare anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL
NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE APRILIE 2014
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15
APRILIE INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament
anual fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât
abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1,
ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa
Internet; virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com
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CUPRINS
INTERVIURILE REVISTEI
1. Ovidiu Suciu-Unele mărturii ale mamei şi surorii... / 7
2. Leonida lari – În dialog cu Mariana Stănescu... /19
3. Eugen Zainea–Despre viaţa şi moartea lui
Nichita Stănescu/ / 27
CRONICA LITERARĂ
1. Ironim Muntean - ,, Orice carte este o confesiune” /49
Eros şi Thanatos / 55
2. Ovidiu Suciu- O carte de duminica / 62
3. Antonia Bodea – Restituri ,, inechinosxidabile” / 65
4. Elena Trifan-Antologia scriitorilor români / 71
CRONICA IDEILOR
1, Ciprian Iulian Şoptică-Ecstazia intelectuală (III) / 74
ATITUDINI
1. Radu Vasile Chialda - Barbariile contemporane (III) / 81
CATHARSIS
1. Iuliu Părvu- Trei ani din viaţa de zi cu zi.../ 89
2. Codrina Bran- Versuri / 100
3. Lucia Dăncilă - Răzbunarea dintr-o altă viaţă / 103
4. Viorel Pivniceru – versuri / 111
5. Ionel Neamtzu – Medalionul / 114
6. Petre Bucinschi – Maraton în doi / 117
7. Victoria Duţu- versuri / 123
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SCRIITORI BASARABENI
1, Virgil Şerbu Cisteianu – Vorbesc cu tine Basarabia / 127
2. Galina Furdui - Interviu cu muzicologul Vlad Burlea / 128
3. Traian Vasilcău - V ersuri / 139
4. Leonida Lari – versuri / 144
5. Claudia Partole - versuri / 150
6. Rodica Sagaidac- versuri / 152
CETATEA CULTURALĂ
1. Zenovia Zamfir – Trecut şi prezent la Glăvile / 156
2. Concurs / 159
3. În atenţia colaboratorilor / 160
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