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S e m n e a z ă  î n  a c e s t  n u m ă r

Pe 13 iunie 2012, valorosul şi
incontestabilul om de cultură,

publicist, eseist, poet, prozator,
critic literar şi... ar mai fi,
Al. Florin Ţene, a împlinit

venerabila vârstă de 70 de ani.
Cu această ocazie îi urăm

în continuare sănătate
şi nestinsă forţă creatoare.

LA MULŢI ANI!
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Sara pe deal
Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe
mine.

Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri
ţi-e plină.

Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fân-
tână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n
stână.

Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare
Vin de la câmp; toaca răsună mai
tare,
Clopotul vechi umple cu glasul lui
sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.

Ah! în curând satul în vale-amuţeşte;
Ah! în curând pasu-mi spre tine gră-
beşte:
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea
întreagă,
Ore întregi spune-ţi-voi cât îmi eşti
dragă.

Ne-om răzima capetele-unul de altul
Şi surâzând vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. - Astfel de noapte bo-
gată,
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?

O, rămâi
„O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri."

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

De ce nu-mi vii
Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii -
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

O, vino iar în al meu braţ,
Să te privesc cu mult nesaţ,
Să razim dulce capul meu
De sânul tău, de sânul tău!

Ţi-aduci aminte cum pe-atunci

Când ne primblam prin văi şi lunci,
Te ridicam de subsuori
De-atâtea ori, de-atâtea ori?

În lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorăsc scântei...
Dar, oricât ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Căci tu înseninezi mereu
Viaţa sufletului meu,
Mai mândră decât orice stea,
Iubita mea, iubita mea!

Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Şi lanurile sunt pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

Departe sunt
de tine
Departe sunt de tine şi singur lângă
foc,
Petrec în minte viaţa-mi lipsită de
noroc.
Optzeci de ani îmi pare în lume c-am
trăit,
Că sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi
murit.
Aducerile-aminte pe suflet cad în pi-
curi,
Redeşteptând în faţă-mi trecutele ni-
micuri;
Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti,
Se toarce-n gându-mi firul duioaselor
poveşti,
Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă
parcă treci,
Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni sub-
ţiri şi reci;
Cu braţele-amândouă de gâtul meu
te-anini
Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva... apoi
suspini...
Eu strâng la piept averea-mi de-amor
şi frumuseţi,
În sarutări unim noi sărmanele vieţi...
O! glasul amintirii rămâie pururi
mut,
Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am
avut,
Să uit cum dup-o clipă din braţele-mi
te-ai smult...
Voi fi bătrân şi singur, vei fi murit de
mult!

...din poezia de
dragoste a lui

Mihai Eminescu
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Mircea Horia
Simionescu

• În această lucrare
distingem cinci părţi de
sine stătătoare şi câteva
ace de siguranţă care le
ţin împreună.

• „Angajăm prozatori
şi poeţi să producă opere
la prefeţele bine docu-
mentate ale editurii
noastre."

• A tăiat scurt odgo-
nul tradiţiei şi acum na-
vighează cu speranţa că
va ieşi repede în bătaia
vânturilor tari.

• Deocamdată, gră-
dina zoologică se întinde
pe douăzeci de hectare.
Se prevede ca în viitorii
cinci ani să cuprindă în-
treg oraşul şi să se con-
funde cu el.

• Singura ţară de pe
glob în care ştersul nasu-
lui se face cu două degete
între care nu se află o ba-
tistă.

• Balcanism: unii sunt
ziarişti mari prin ceea ce
scriu, alţii prin ceea ce
evită sistematic să scrie.

• Cavaler în armură şi
cu papion.

• îşi instruieşte foarte
atent copiii: le-a luat
profesor de germană, in-
structor de pian şi un
tigru pentru a şti să se
poarte.

• E un om delicat: vi-
sează să se vadă într-o

dimineaţă pe un afiş oa-
recare.

• Din oameni iluştri,
această şcoală pregăteşte
anonimi.

• Pe partea nevăzută a
lunii se odihneşte un
motan.

• Literatură fastu oa -
să, subtilă, inteligent
con fecţionată - pentru
toţi oamenii, pentru săr-
bătorile lor.

• Un om şi jumătate
poartă trei pantofi?

• Toţi copiii din blocul
nostru învaţă o poezie în
care mama este înfăţi-
şată ca o sfântă. Fiecare
este convins că sfânta
despre care e vorba este
chiar mama lui. Am tra-
versat azi după-amiază
strada şi, privind blocul
nostru, am căutat să dis-
ting deasupra acoperişu-
lui aureola colectivă a
casei cu patruzeci şi
două de sfinte...

• Să faci în aşa fel
încât, într-o lume agi-
tată, grăbită, superfi-
cială, incapabilă de a se
stăpâni şi a cultiva biju-
teria, rezultatul eforturi-
lor tale să fie
mo numentale, stabile,
finisate cu grijă şi aşe-
zate cu gust spre a fi ad-
mirate. Să contrazică
ceea ce este superficial,
să afirme virtuţile artei.

Etc., etc., etc.
Închid caietul. Nu e

nici o îndoială, al aceluia
e! Şi acela nu e altul
decât Jules Renard, cine
altcineva să fie? Nu e nici
o îndoială, al aceluia
este. Şi acum, ce să fac cu
caietul? Caietul e al ace-
luia şi acela nu e altul

decât Jules Renard. Să
i-l înapoiez. Da, să i-l în-
apoiez, aşa ar fi cinstit.
Dar unde să-l caut, unde
să-l aflu? El trebuie să fi
plecat, cu umbrela lui,
încă de atunci. Sigur a
plecat. A plecat de mult.
A plecat de mai bine de
cincizeci de ani. (Din Mi-
metism de Luciano Ca-
valcanti) - Vezi şi
JULES.

BUIUM De obser-
vat că nume ca Barbara,
Bartolomeu, Helga, Ber-
nard, Rabindranath,
Tauno, Ion, Sirma,
Tyron, Ciu, Raj, Ca-
meron, Benu, Domenico,
Bension, Dolores, Fedor,
Wolfgang, Sara, Fran-
ţois, Grigorg, Hiro,
Jesus, Ataulfo şi Buium
convieţuiesc admirabil
în acest dicţionar. Şi de
reţinut că au fost oameni
în stare de crima de-a nu
citi decât pe unele sau al-
tele dintre ele, dacă dic-
ţionarul ar fi fost scris
acum o sută de ani şi car-
tea ar fi fost desăvârşită,
aşa cum o vrea autorul
ei!

BURECH Cât a su-
ferit până a ajuns sta-
tuie!

BUZEA Ca o pătură
udă, ca o floare dată prin
nisip, ca o salată excesiv
de sărată, ca o lampă
afumată, ca un pantalon
ars, ca o friptură de pa-
săre pe care au rămas
două pene lungi, ca o
con-ferinţă întreruptă de
sughiţ, ca un război
daco-roman în care unul
dintre adversari posedă
două mitraliere, ca o
scrisoare a unui mareşal

ordonând ţăranilor să fie
harnici şi să-şi lucreze
pământul, în timp ce ţă-
ranii fac de la sine, exce-
lent, acest lucru, de
câteva mii de ani.

BUZNAC Ştiu să fiu
academic în discuţie,
dar, cum văd că mă tot
contrazici, află de la
mine că, dacă mai susţii
teza despre neparticipa-
rea gerundivului la con-
strucţiile literare de
efect, militând pentru în-
cărcarea frazei cu adjec-
tive la superlativ, eu pun
să te sfâşie Buznac, Dia-
bolo, El Zorab, Nabuco-
donosor, Allegro, Gri go-
 re, Negrilă, Medor, Pirat
şi Alba. Iar dacă mai în-
drăzneşti să-mi bagi pe
gât pe cârpaciul acela de
Pitigrilli, te voi da pe
seama lui Benoni, Roşu,
Lord, Prezident, Polux,
Barbara, Mura, Sarsailă,
Azor, Bubi, Negusu,
Zefir, Schopenhauer,
Lupu, Hector şi Negru.
Iar dacă în timpul discu-
ţiilor noastre filozofice,
mai faci o cheade nevesti-
mii şi, la masă, îi mai
prinzi genunchii între
genunchii tăi, oricât de
prieten mi-ai fi, te tai în
bucăţi şi te dau hrană lui
Tigru, Oime, Nord, Ursa,
Leac, Minos, Florin,
Sever, Lulu, Taina, Cio-
ban, Hamlet... Şi dacă
vei scăpa totuşi nehăcuit,
voi chema-o pe Fetiţa şi
te va ciurui cu dinţii ei de
fier.

Ascultă-mă: ca să faci
o frază literară de efect e
nevoie să alternezi im-
aginile palide cu cele vio-
lente...               Va urma

Dicţionar onomastic (24)
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Radu Cârneci

De la un timp îmi aco-
păr o parte din singură-
tate citind cărţi an tre -
nante, pe care, dacă le-ai
început, nu le mai laşi
din mână. Nu demult,
plecând spre Suceava cu
treburi şi, grăbit, uitând
să-mi iau ceva de citit în
tren, am cumpărat de la
un vânzător ambulant o
carte care, după titlu,
mi-a trezit curiozitatea:
Mister. Atunci să-l dez-
văluim, mi-am zis, înce-
pându-mi lectura. Nu
ştiu când s-au topit cele
cinci-şase ore până în ce-
tatea de scaun a Muşati-
nilor. Revăd coperta:
autorul cărţii de gen fe-
minin, Rodica Elena Lu -
pu. Carte de vacanţă, mi- 
am zis, şi de drum lung.
Aşa şi este, o carte ce te
face să te uimeşti de câte
se întâmplă în jurul nos-
tru, cât de bogată şi com-
plexă - cu bune şi rele - e
viaţa, ce ne dă şi cât ne ia
din ce avem pentru noi.

Romanul Mister -  fi-
 i n dcă, da, e un roman
modern, concentrat, aşa
cum se poartă la ritmul
vieţii de azi, o carte
psiho-poliţistă, gândită
şi construită excelent.
Nu lipsesc iubirile, des-
părţirile, interesele per-
sonale etc., care dau
sa voare lecturii şi te fac
să zici că nu e deloc uşor
să trăieşti azi, într-un
timp lipsit de orizonturi
psihosociale limpezi, în-
demnătoare spre adevăr
şi frumos. Misterul (din
această veritabilă livre
de poche), miezul de
taină al romanului l-am
bănuit dincolo de jumă-
tatea lecturii iar finalul
mi l-a confirmat. O carte

bună. O carte pentru azi,
pentru timpul de azi.

Printre cei care o citi-
seră înaintea mea pe Ro-
dica Elena Lupu (printre
mai mulţi deci) erau do -
uă nume ce impuneau:
Octavian Paler care îi
lăuda poezia ca şi prea-
franţuzitul Constantin
Frosin (care i-a şi tradus
o carte de poeme în gra-
iul lui Baudelaire). Aşa-
dar, autoarea romanului
citit era şi poetă, o co-
legă, deci!…

Da, Rodica Elena
Lupu este o scriitoare, o
scriitoare care atacă fru-
mos atât poezia cât şi
proza; din convingeri es-
tetice o prefer pe roman-
cieră; simplitatea şi cla -
sicitatea versurilor sale
mă dezarmează. Totuşi i-
am răsfoit câteva cule-
geri: „Voi trăi… Clipa”,
„Autoportret”, „Între a -
no timpuri”, „Cât mai e
vreme”, toate rupte
dintr-un prezent şi un
trecut frumos idealizat.
Mi s-a părut şi este! -
mai expresivă în prozele
sale, în care analiza

psiho-socială constituie
forţa feminină a scrisului
său.

Romanele: „Glasul i -
ni mii” (un fel de saga ro-
mânească), „Mâna des ti-
nului”, “Eterna poveste”,
“Mister”, ş.a. câteva, de-
notă talent, o bună cu-
noaştere a vieţii şi, mai
ales, o atentă analiză a
re laţiilor interumane.

Con strucţia prozelor sale
este cinematografică, pe
un dialog antrenant
omenesc, ceea ce se în-
tâmplă şi în recenta-i
carte „Dincolo de timp” -
Editura Dacoromână -
2012 - care reconfirmă
arta scrisului său.

Mai adaug că scriitoa-
rea Rodica Elena Lupu
este şi o harnică editoare
(conduce Casa de edi-
tură ANAMAROL, în
care a apărut, între altele
şi excelentul roman
“Dincolo de bariera tri-
steţii” semnat de român -
ca Mihaela Arbid Stoica
din Liban), editură cu o
susţinută producţie de
carte; la bogata-i activi-
tate (prea bogată!) se
mai adaugă o carte pen-
tru copii, precum şi per-
manenta-i activitate de
om de radio pentru stră-
i nătate. Avem, aşadar, în
doamna Rodica Elena
Lupu un exemplar om
cultural de aleasă cali-
tate, atât de necesar tim-
pului de faţă.

„Citind în trenul
de Suceava”
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Al. Florin Ţene

Au trecut câţiva ani
de la primirea ţării noas-
tre în Europa şi am ajun-
sla concluzia, din păcate,
că Noua Europă este,
încă, un spaţiu al conflic-
tului cu reflexe interet-
nice, xenofobe, na ţiona-
liste, uşor voalate de dis-
cursul politic multicultu-
ralist şi integraţionist
transformat în interfaţă
a unui sistem adminis-
trativ aproape închis, al
crizelor de tot felul, in-
clusiv cea economic.

Intrată în Europa,
România a devenit ţara
tuturor posibilităţilor,
unde se conturează ca un
spaţiu al unei realităţi
dublu-construite: aceea
virtuală, imaginată şi
conţinută în retorica,
uniformă în acest sens, a
clasei politice şi cea ime-
diată, a individului
comun aflat în situaţia
de a supravieţui zilnic
derivei economice, so-
ciale şi culturale în care
se află comunitatea care-
l cuprinde. După mai
bine de 20 de ani, Româ-
nia poate fi definită mai
degrabă ca un stat hibrid
în care tranziţia şi criza
pare să fi dus la, aşa cum
scria Verdery, 1996:227,
“aparent absurda im-
agine a unei tranziţii de

la socialism la feuda-
lism“.

Dincolo de metafora
cuprinsă în această opi-
nie, o atentă dezbatere
deschisă antropologică a
fenomenului socio-poli-
tic şi cultural românesc
oglindeşte suficient de
transparent modul în
care prin vehicularea
unui repertoriu de con-
cept normative, termini
pozitivi, analitici pentru
ştiinţele sociale, cum
sunt democraţie, anti-
comunism, societate ci-
vilă, descentralizare, e -
conomie de piaţă, inte-
grare etc., s-a construit
un discurs politic menit
a dubla şi asigura proce-
sul transferului de auto-
ritate de la instituţia
central a statului către o
reţea de instituţii poli-
tico-administrative cu
un grad sporit de auto-
nomie. În acest proces
de transfer de autoritate
şi privatizare s-a născut
şi corupţia.Asfel au apă-
rut baronii tranziţiei.Aşa
cum era de aşteptat des-
centralizarea a adus cu
sine şi “parcelarea suve-
rantităţii statrului “(
Perry Anderson citat în
Vedery, 1906; 208) fapt
ce a dus o acută criză a
coordonării şi prin inca-
pacitatea păstrării con-
trolului asupra puterii
datorat obturării unora
dintre coridoarele clasice
ale puterii. Atomizarea
funcţiilor statului a con-
dus la dispariţia ierarhiei
şi la înlocuirea relaţiilor
ierarhice pe vertical cu
cele pe orizontală prin

apariţia unei alte reţele
clientelare în jurul noilor
centre de autoritate.
Această transformare
prin anularea centrului
ca symbol ultimo al con-
trolului puterii în statul
socialist a generat la ni-
velul individului şi al
maselor o senzaţie de
discomfort, de insecuri-
tate şi în ultima instanţă
o nostalgie a centralis-
mului statal, iar la nive-
lul instituţiilor statului
un fenomen de rejecţie a
autorităţii pe vertical şi
de consolidare a poziţiei
proprii prin licitarea zo-
nelor de putere locală şi
astfel prin lărgirea sfere-
lor de influenţă.

Analizând formarea
statelor după căderea so-
cialismului, Caroline
Humphrey susţinea că în
aceste zone “ordinea este
mai degrabă produsul
unei personificări a pu-
terii decât al exerciţiului
şegii, al respectării  unor
anumite principia sau a
unei societăţi civile ro-
buste“.

Percepţia statului de-
vine în aceste condiţii o
simplă proiecţie prin ri-
coşeu a incapacităţii in-
stituţiilor gu vernamen-
tale şi legislative de a im-
pune o direcţie de dez-
voltare economic. Ca o
consecinţă firească a
acestei evoluţii, ideea
statului de drept, liberal
democratic, caracterizat
prin conceptual de lege
ca mediator şi garant al
acestuia, începe să-şi
piardă consistenţa ca
proces social, trecând

din ce în ce mai pregnant
în zona simbolismului
pur politic.

Legea generează ast-
fel în jurul ei poate cel
mai ciudat paradox al
societăţii româneşti con-
ţinut în sentinţa legea e
făcută pentru a fi încăl-
cată.Astfel, paradoxul
tinde să se transforme în
mod de viaţă, negarea
legii prin eludare sau in-
terpretare părtinitoare,
vezi cazul Adrian Năs-
tase, fiind frecvente la
orice nivel social.

În aceste condiţii se
conturează premisele
adâncirii crizei de coor-
donare ierarhică dinspre
centru, fiecare comuni-
tate constituindu-se la
rândul ei într-un nou
centru care, potrivit sfe-
rei de interese locale, de-
cide când, cum şi, mai
ales, ce legese aplică şi în
ce măsură. Pasul urmă-
tor, iată că aproape s-a
făcut,transformarea co-
munităţii într-un system
social închis din punct
de vedere administra-
tive, care opune legii ho-
tărârea consiliului local
şi care, prin aceasta, a
dezvoltat deseori o men-
talitate derivată din con-
ceptual de stat în stat.

Absenţa unei strategii
naţionale de dezvoltare
sau, mai bine zis, exis-
tenţa ei doar în plan dis-
cursive, face ca fractura
centru/unităţi politico-
administrative terito-
riale să se adâncească,
favorizând o gân-
dire spartă, de tip
de la o zi la alta,

Antropologia tranziţiei de la
socialism la multiculturalism

4
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care face ca, în
funcţie de necesi-
tăţile şi de intere-

sele de moment ale
grupului care deţine pu-
terea, să dispară institu-
ţii, să se modifice decizii
luate de administraţiile
anterioare, să se nege
hotărâri ale instanţelor
judecătoreşti etc., toate
acestea accentuând con-
fuzia şi starea de nostal-
gie post-totalitară a
comunităţii.

Consecinţele unei ast-
fel de politici pot da fiori
oricăruio antropolog
care încearcă asemenea
previziuni, care, iată, se
confirmă.

Să ne gândim numai
la politica culturală în
România şi vom avea
imaginea proporţiilor
crizei în care se află so-
cietatea românească.
Strategia naţională de
dezvoltare culturală din
ultimii ani s-a situat un-

deva între sublimul dis-
cursului politic şi penibi-
lul incapacităţii de a
concretiza într-un fel sau
altul obiectivele propuse.
Viziunea reducţionistă
asupra culturii şi evita-
rea aproape programa-
tică a impunerii ca pri -
oritate a conceptului de
educaţie prin cultură a
condus la abandonarea
absurdă, în virtutea des-
centralizării, a singure-
lor „capete de pod” prin
care se putea lansa cum -
va o politică educaţio-
nală bazată pe cultură.

O altă anomalie a po-
liticii culturale este încu-
rajarea monopolului  a-
supra unor domenii de
creaţie, fără să încurajeze
apariţia unor asosiaţii
profesionale, pentru de-
mocratizarea organizaţii-
lor de creatori. Astfel au
rămas aceleaşi Uniunii
de Creaţie, la compozi-
tori, la scriitori, etc., cu

toate că, de e xem plu Liga
Scriitorilor Români func-
ţionează de mai bine de 6
ani, cu mult succes, atât
în ţară cât şi în străină-
tate, ea nu a căpătat sta-
tut de asociaţie de
utilitate publică.

Să mai spunem doar
că, în vreme ce în Româ-
nia cultura este înţeleasă
ca aparţinând apriori eli-
telor intelectuale, con-
cretizându-se prin
producţiile instituţiilor
profesioniste de cultură,
teatre, muzee, biblioteci
de nivel naţional şi jude-
ţean, colecţii de artă şi
prin protejarea patrimo-
niului, căminul cultural
şi lumea  îndepărtată a
satului fiind o zonă si-
tuată într-un con de
umbră. În Europa în
care am intrat, cultura se
caracterizează printr-o
singură sintagmă: long-
life education.

Trebuie să înţeleagă

facorii de decizie că edu-
caţia permanentă are o
resposabilitate socială.
Costurile sociale ale unei
politici educative greşite,
care nu acorddă locul co-
respunzător educaţiei
continue, vor fi simţitor
mai mari decât cei câţiva
lei a căror obţinere se aş-
teaptă prin intermediul
unor economii bugetare.

Procesul de recons-
trucţie al statului post-
socialist pare să se afle
deocamdată în impas,
suspendat undeva pe
drumul tranziţiei către o
Europă liberal-democra-
tică şi multiculturalistă,
costurile sociale ale bâl-
bâielilor strategice ro-
mâneşti fiind,  pe termen
lung, extrem de greu,
dacă nu imposibil de
acoperit.Diferenţa între
spaţiul de aici şi cel de
dincolo va fi atunci aco-
perită integral de e bine
şi aşa.

4

Dorel Schor

• Realitatea mea şi
realitatea ta  nu sunt rea-
litatea noastră.

• Am citit o mulţime
de texte care nu trebuiau
scrise.

• Obiceiul de a citi în-
ce pe cu prezenţa cărţilor.

• Lupta de clasă con-
tinuă. Numai clasele se
schimbă.

• Pe vremuri credeam
că există şi plăceri ieftine
(Andrei Bacalu).

• Necăjitul: s-a um-
plut paharul… Chefliul:
foarte bine!

• Un critic bun remarcă
idei şi gânduri de care au-
torul habar nu avea.

• Dragostea trece prin
stomac, ura prin vezică.

• Patriotismul scade
în timp de pace.

• Ce-i frumos place şi
lui Dumnezeu… Deci şi
mie (Zoltan Terner).

• Nu poţi intra în Istorie
fără examen de admitere.

• Poţi sări gardul în
ambele direcţii, dar nu-i
acelaşi lucru.

• Mai mult decât cali-
tatea produsului con-
tează calitatea re cla mei.

• Ce-i ieftin e scump.

Dar ce e scump e şi mai
scump.

• Moş Nick O'Lae…
(George Roca).

• Copiii învaţă să spună
„NU” cu mult îna inte de a
şti să spuna „DA”.

• Cel care tace poate fi mai
valoros decât cel ca re face.

• Nu orice lucru re-
gretabil este interzis.

• Te lămuresti cu IQ-
ul câte unuia şi speri
doar să nu aibă copii.

• Monumentul Bunu-
lui Infractor.

• Nu răspândiţi o in-
formaţie falsă până ce nu
verificaţi în prealabil.

• Doctorul era al trei-
lea care îi acorda primul
ajutor…

• Selectiv încă nu în-
seamnă select.

• Ce mă miră e că u -
nele din sfaturile mele
chiar ajută.

Ziceri:

Dragoste şi ură



8 nr. 55 n iunie 2012

George Roca

ARGUMENT
De când mă ştiu am

fost interesat de domni-
torii români. De la Dece-
bal la Mihai Întâiul!
Aceştia reprezintă esenţa
supuşilor lor, sunt cei
care prin faptele de
arme, de vitejie, intelect,
diplomaţie, cultură, vi-
ziune artistică, au pro-
movat ţara şi au aliniat-o
altor naţii cu tradiţie is-
torică. Unul dintre cei
mai de seamă, a fost Şte-
fan cel Mare, domn al ro-
mânilor din Ţara
Moldovenească între anii
1457-1504. Acesta, pe
lângă măreţele sale fapte
războinice care au dus la
consolidarea statului pe
care îl conducea, a încu-
rajat dezvoltarea culturii,
a artelor, a arhitecturii,
imbunătăţind condiţiile
de trai a supuşilor săi,
câştigând respectul în-
tregii lumi civilizate din
aceea epocă.

Anul 2004, a fost
anul când în România s-
a sărbătorit aniversarea
a 500 de ani de la naşte-
rea marelui domnitor.
Departe de ţară, aflat la
antipozi, la peste 20.000
de kilometri de locurile
unde se desfăşurau ser-
bările, slujbele şi revocă-
rile dedicate marelui

Ştefan, am simţit nevoia
să fiu alături de cei de-
acasă şi sa-mi aduc apor-
tul la cinstirea acestui
erou naţional. 

Documentarea pentru
acest studiu a fost destul
de dificilă. Mă aflam,
după cum v-am spus, la
mare distanţă de „locul
faptelor” şi nu posedam
surse tangibile pentru a
mă informa. Desigur,
virtual, se mai găsea câ-
teceva pe internet. Am
avut totuşi noroc cu prie-
tenii de acasă. Am primit
pe diferite căi mai multe
materiale de unde am ex-
tras esenţa lucrării. Apoi
am folosit din plin mate-
riale comparative despre
aceea vreme, găsite prin
bibliotecile din Sydney,
cât şi cele din rafturile

conaţionalilor români
pripăşiţi pe meleagurile
australe. Aş fi vrut să
concep un studiu mai
vast, dar sărăcia surselor
de informare mi-au limi-
tat lucrarea. Păcat! Poate
profesioniştii români,
din domeniul istoriei şi
cel al arhitecturii, se vor
indura să-l aprofundeze
şi să-l prezinte mai în de-
taliu celor însetaţi de cu-
noaştere.

Spre bucuria mea, a -
ceastă lucrare, având de-
numirea de „Dezvoltarea
arhitecturii în perioada de
domnie a bi necredinciosu-
lui voievod Ştefan cel mare
şi Sfânt”, a fost publicată
pentru prima dată în pres-
tigiosul „Jurnal ARA
2004” şi prezentată ca
omagiu lui Ştefan Cel

Mare, la cel de al XXX-lea
Congres al Academiei Ro-
mâno-Americane, care a
vut loc la Chişinău, în pe-
rioada 5-10 iulie 2005. M-
am simţit atunci, alături de
cei prezenţi la importantul
eveniment din capitala
Moldovei, că mă conto-
pesc cu istoria acelor me-
leaguri peste care a domnit
marele voievod român.

1. INTRODUCERE
Ştefan cel Mare a

ajuns la conducerea
Moldovei la data de 14
aprilie 1457, într-o pe-
rioada destul de tulbure,
în urma înlăturării de la
domnie a lui Petru Aron,
cel care închinase ţara
cotropitorilor turci prin
acceptarea plăţii tributu-
lui către Poartă. Integri-
tatea şi supravieţuitere
ţării era ameninţată atât
pe plan intern, prin dez-
binările şi rivalităţile
marii boierimi, cât şi pe
plan extern prin lupta
impusă de puterile ve-
cine - Polonia, Ungaria şi
Sublima Poarta - pentru
dominaţie asupra Mol-
dovei şi stăpânirii zonei
Mării Negre. De aseme-
nea trebuiau stopate in-
cursiunile popoarelor
barbare, venite din est,
care ameninţau tot mai
des stabilitatea ţării. 

Moldova, pentru a fi
recunoscută şi aliniată
celelalte ţări civilizate ale
Europei, trebuia să dove-
descă că este în stare să
îşi consolodeze poziţia ca
stat, să îşi păstreze inde-
pendenţa şi să se inte-
greze în sistemul va lo-
rilor europene. Pentru
noul domn, devenea im-
perios, să-şi concentreze
atenţia asupra
unor obiective pre-
cum, moderniza-

Epoca ştefaniană

4
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rea şi învigorarea
ţării, crearea unei
armate puternice,

dezvoltarea economiei, a
comerţului, îmbunătăţi-
rea relaţiilor diplomatice
şi construirea unor
alianţe durabile cu cât
mai multe state. De ase-
menea, voievodul Ştefan
cel Mare, a pus un accent
deosebit pe dezvoltarea
culturii, arhitecturii şi ar-
telor (încurajând în spe-
cial pictura religioasă).
Istoriografia a deţinut un
rol important, în aceea
vreme fiind scrise impor-
tante istorii ale Moldovei
(Cronicile de la Putna şi
Bistriţa).

Dezvoltarea arhitectu-
rii a luat un avânt extra-
ordinar, datorită faptului
că se cerea o schimbare
în arhitectura tradiţio-
nală care nu mai satisfă-
cea cerinţele epocii. Până
atunci, aceasta era bazată
pe folosirea lemnului şi a
pietrei ca materiale de
construcţii. Moderniza-
rea a oferit tehnici şi ma-
teriale noi, cu o
durabilitate mai mare în
timp şi cu o ornamentaţie
mai plăcută ochiului. De
aceea unele construcţii
din aceea vreme au ajuns
să dăinuie până în zilele
noastre şi să devină ele-
mente de istorie vie,
mândria patrimoniului
naţional românesc, multe
dintre acestea figurând
pe lista obiectivelor pro-
tejate de UNESCO.

2. ARHITECTURA
EPOCII ŞTEFANIENE

Referindu-mă la acel
mult discutat stil al epo-
cii ştefaniene, impus de
marele ctitor construcţii-
lor din perioada domniei
sale, putem observa că

acesta este un stil speci-
fic local, integrat cu sub-
tilitate în arhitectura
acelei epocii de medieva-
litate târzie. Cu toate că
mă consider un novice în
domeniul arhitecturii, aş
îndrăzni să numesc arhi-
tectura moldovenească
din perioada de domnie a
lui Ştefan cel Mare, „ar-
hitectură ştefaniană”, în
loc de „arhitectura epocii
ştefaniene”. Aş face acest
lucru nu numai pentru a
aduce un omagiu mare-
lui voievod, ci şi  pentru
a sublinia importanţa
acestuia în istoria arhi-
tecturii româneşti.

Pe parcursul timpului,
creaţia arhitecturală a
acelor locuri a fost insufi-
cient de cunoscută mare-
lui public consumator de
istorie şi de frumos. În ul-
timele două decenii, însă,
s-a pus un accent mai
mare pe prezentarea şi
integrarea acesteia în te-
zaurul mondial al monu-
mentelor de valoare
artistică unică. Această
epocă dezvăluie celui care
o cercetează, diferitele
sale aspecte de o impre-
sionantă valoare. Este o
epocă de modernizare lo-
cală, de febrile căutări in-
ovatoare, de integrare în
tradiţia şi civilizaţia evu-
lui mediu, o epocă în care
îşi fac apariţia noi forme,
trăsături stilistice şi expe-
rienţe constructive nema-
iîntâlnite până atunci pe
acele meleaguri.

Activitatea ctitori-
cească se afirmă cu pre-
cădere printr-un stil în
care elementele arhitec-
turale de influenţă stră-
ină se îmbină cu tradiţia
autohtonă, rezultând
creaţii de o estetică de-
osebită. Aceste elemente
au menirea de a fi liga-

mente între aceasta şi ar-
hitectura bizantin-ori-
entală sau cea occiden-
 tală, aducându-şi apor-
tul chiar şi până în zilele
noastre, la promovarea
imaginii ţării şi integra-
rea acesteia în rândul ţă-
rilor civilizate cu bogată
tradiţie istorică.

Arhitectura epocii şte-
faniene poate fi aşezată la
loc de cinste alături de alte
realizări ale marelui dom-
nitor precum: emancipa-
rea statului moldovenesc,
păstrarea in depen- denţei
faţă de turci şi câştigarea
respectului conducători-
lor altor state. Aceste
fapte au creat o mai mare
stabilitate politică, econo-
mică şi au dus la  dezvol-
tarea culturii, artelor şi a
infloriri civilizaţiei pe
acele meleaguri. Nu este
de mirare că însuşi perso-
nalităţi de seamă ale ace-
lor vremuri l-au  admirat
şi i-au spus cuvinte de
laudă, precum Papa Six-
tus al IV-lea, care i-a dat
titlul de: „Atlet a lui Cris-
tos”. Toate acestea au dus
la obţinerea unor legături
puternice, atât cu vecinii
cât şi cu ţări europene mai
indepărtate geografic, a -
vâ nd ca rezultat închega-
rea a unor bune relaţii
diplomatice, de prietenie
sau chiar alianţe.

3. CTITORIILE
Majoritatea edificiilor

construite în acele vre-
muri se caracterizează
printr-o arhitectură de
model popular românesc
combinat cu elemente
decorative de factură go-
tică şi bizantină. Marele
număr de monumente
ridicate, cât şi complexi-
tatea problemelor teh-
nice şi plastice cu care
s-au confruntat con-

structorii acelor vremi,
au făcut să prevaleze pri-
ceperea acestora în crea-
rea unui stil propriu,
unic, nu numai a acelei
zone geografice ci şi a
acelei perioade de timp.
Un exemplu concludent
poate fi biserica “Sfântul
Gheorghe“ de la Voro-
neţ, care prin stilul, fru-
museţea şi unicitatea sa,
încântă privirea. Atunci
când a fost descoperită
de iubitorii de frumos
din occident, pe bună
dreptate, a fost numită
de aceştia laudativ, „Ca-
pela Sixtină a estului”.

În perioada de timp a
epocii analizate în această
lucrare se disting trei seg-
mente ctitoriceşti bine-
conturate. Acestea sunt: -
construcţii de apărare (ce-
tăţi, turnuri de ve ghe etc.)
- construcţii religi oa se (bi-
serici , mânăstiri) - con-
strucţii rezidenţiale (case
domneşti, co na ce etc.)

3.1. Construcţiile

de apărare
Ţara Moldovei a fost

întemeiată pe la mijlocul
secolului al XIV-lea, prin
închegarea unei comu-
niuni  între diferitele
gru pări de aceeaşi etnie,
stabilite în aceeaşi zonă
geografică, unite prin le-
gături de neam, limbă
sau credinţă.  Atât mol-
dovenii din Ţara de Sus,
cât şi maramureşenii lui
Dragoş-Vodă (stabiliţi pe
văile râurilor Siret, Bah-
lui, Suceava, Moldova
etc.) organizaţi în mici
cnezate, aveau deseori
de furcă cu cei care în-
cercau să le cotropească
pământurile. 

Va urma

4
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Mihai Samson
Petrescu

Ce bucurie să constaţi
că apar tot mai des şi
într-un număr tot mai
mare  cărţi, studii ori  ar-
ticole în revistele literare
în care schimbarea de
ton, înoirea mesajului
dau o nouă culoare şi vi-
goa re  peisajului destul
de cenuşiu al criticii lite-
rare româneşti de până
astăzi!

Tot mai rar şi mai
greu se  fac auzite discur-
surile calpe, lipsite de
cumpătare aparţinând
„profesioniştilor” nără-
viţi la funcţii înalte dar
lipsiţi de har, cu o auto-
ritate dibaci meşterită  şi
cu mare strădanie con-
solidată în timp şi prin
timpuri de tot felul... Din
fericire,  se pare că vre-
mea acelor impostori ai
criticismului a cam tre-
cut.

Sunt de salutat apari-
ţiile substanţiale dato-
rate Ioanei Pârvulescu,
Adinei Diniţoiu, Rodicăi
Ilie, Biancăi Bursa Cer-
nat sau Paul Cernat şi
Mircea A. Diaconu dar şi
multor altora pe care îi
salutăm, îi preţuim şi
despre care vom avea
deseori prilejul să vor-
bim de acum încolo. 

În acest context lite-

rar  fast, apariţia unor si-
nistre puseuri dictato-
riale precum cele ale
unui Dimiseanu Gabriel,
cel care mai zilele trecute
îşi permitea să reînvie,
într-o mumificată limbă
de lemn, ameninţări de
genul : Să nu-şi permită
nimeni să vorbească des-
pre greşelile altora câtă
vreme nu vor face do-
vada că ei înşişii, în îm-
prejurări similare au
procedat altfel…etc., etc.
ni se par de-a dreptul
stranii şi aiuritoare… Să
fie vorba de încercarea
disperată de a-şi men-
ţine vechile privilegii
dincolo de prestaţia ne-
semnificativă din ulti-
mile decenii?! Probabil,
dar nu ne grăbim cu con-
cluziile.

Se mai poate întâm-
pla să asistăm şi pe mai
departe la astfel de reac-
ţiuni  (vorba lui nenea
Iancu) pentru  că, din
păcate, apucăturile şi nă-
ravurile  vechii generaţii
de critici (pusă la index
de către autenticul om
de cultură Adrian Ma-

rino, sub cruda sintagmă
de „belferi ai literaturii
/cul turii”) s-au perpe-
tuat şi după 1989 odată
cu menţinerea la vârful
ierarhiei a aceloraşi fi-
guri obsedate de putere
şi mai puţin de valorile
literaturii (simplu para-
van pentru interese per-
sonale: de imagine,
poziţie socială sau pur şi
simplu pecuniare).

S-a putut ajunge până
acolo, în perioada de
după anul 2000  şi chiar
după 2010, încât autori
de adevărată vocaţie au
fost supuşi unor atacuri
josnice din partea cama-
rilei conducerii criticiste
a USR doar pentru că oa-
menii optau pentru alte
edituri decât cele aflate
în sfera de influenţă a
câte unui potentat sau
pentru că au arătat ca-
renţele unor pseudo-is-
torii literare lipsite de
minima condiţie, defini-
rea termenilor cu care se
opera (cel de valoare lite-
rară, în cazul unui Alex
Ştefănescu… spre exem-
plu).

Între cei afectaţi di-
rect de comportamente
abuzive sunt de amintit
cazurile  regretatului
nostru maestru Mircea
Horia Simionescu care a
ales la un moment dat
Editura Bibliotheca pen-
tru a-şi publica ultimile
cărţi sau  al lui Emil Stă-
nescu, care nu a acceptat
repetata ponegrire a au-
torilor în paginile Romî-
niei literare drept pentru
care   şi-a trimis săgeţile
lirice exact în inimile
belfereşti prin volumul
de poeme nocturne/
diurne, publicat în anul
2006. Ambii autori au
fost atacaţi, cu diverse
alte ocazii de acelaşi bel-
fer nr. 1 al criticii româ-
neşti - Alex Ştefănescu,
atât în paginile revistei la
care era redactor şef sau
în diverse cotidiene, ori
la RR Cultural, într-un
mod concertat deşi apa-
rent voalat dar extrem de
transparent pentru un
ochi avizat, căci se cu-
noaşte perfidia şi disi-
mulările cu care
operează pretinsul critic.
Similitudinile de menta-
litate şi de atitudine cu
nuvela lui Melville,”Billy
Bud” sunt aici straniu de
izbitoare.

Proliferarea apucătu-
rilor belfereşti  este cu
atât mai gravă astăzi, cu
cât tentaţia mimetică
bântuie şi în rândurile
noii generaţii de critici
(făcuţi, nu născuţi şi
doar o rezervă pedago-
gică ne opreşte să dăm
deocamdată nume, ceea
ce nu înseamnă că feno-
menul nu există sau că
nu vom pune degetul pe
rană la timpul potrivit,
în funcţie de evo-
luţia maladiei). In- 4

Poeţi, poezie
şi critici

Mihai Samson Petrescu:
S-a născut la data de 2 martie 1966, în Bucureşti; liceul la „Mihai

Viteazul” şi apoi la Institultul de Construcţii Bucureşti (1988).
S-a stabilit la Efes, în Turcia, din anul 2000, având actualmente pro-

pria firmă. Păstrează legături intense cu un mic grup de prieteni şi este
foarte legat de viaţa literară şi de literatura română. Poemele le-a com-
pus în paralel şi în limba turcă, pe care a învăţat-o într-un timp record,
într-o tentativă de apropiere cul tu ra lă a celor două ţări.

Nu doreşte să se întoarcă în ţară şi nici să colaboreze în afaceri cu
românii, care în perioada de început a exodului peste graniţă l-au
dezamăgit profund.

Debutează în limba română la insistenţele prietenului său, Emil
Stănescu, în volumul „nocturne/diurne sau platoşele suprapuse/mica
poveste a verbelor scris împreună cu acesta”.

După debutul editorial publică articole critice şi de opinie în revista
„Litere” a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.

Are în atenţie cercetări asupra literaturii lumii şi teoriei limbajului.
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teresantă mi se
pare întâmplarea
că după redacta-

rea acestui articol am
putut asculta, pe RR Cul-
tural, într-o emisiune a
d-nei Georgeta Drăghici,
prin una dintre vocile
critice tinere, acea a Adi-
nei Diniţoiu în speţă,
semnalându-se cu vi-
goare meteahna. Ceea ce
îmi întăreşte convinge-
rea că fenomenul există,
persistă…

Revenind, putem
spu ne: critica preferată a
belferului cultural (feno-
men sociologic ce va tre-
bui analizat pe larg,
într-o bună zi), se dis-
tinge prin tonul emfatic,
prin sarcasmul căznit,
prin ironia joasă la
adresa autorilor, nu a
operelor acestora, şi, nu
în ultimul rând, prin
grandomania sforăitoare
şi sfidătoare, apanajul
criticului fanfaron, de
verdict, cum se spune
mai nou, dedat mai de-
grabă satisfacerii porni-
rilor vicioase, plebee,
umorilor viscerale, rod al
unor vechi neputinţe
creatoare transgresate în
timp în apucături demo-
latoare, în care invidia
are o cotă substanţială
de otrăvuri. Principalele
ţinte ale acestor bolnavi-
torpilă sunt, fără îndo-
ială, autorii ce nu le-au
intrat în graţii şi care, şi-
au adăugat în mod firesc
glasurile împotriva  im-
postorilor din conduce-
rea criticistă a USR şi a
valorilor de mucava pro-
movate de aceasta.

Dar, cum pu tem recu-
noaşte bel ferul criticist
românesc? Destul de
simplu…

Înarmat cu nenumă-

rate încărcături detona-
toare la purtător, belfe-
rul criticist păşeşte plin
de sine  prin literatura
română şi nu se sfieşte
să planifice noi şi noi
execuţii  (având la înde-
mână întreg arsenalul
logistic al USR sau al re-
vistelor proprii), în stilul
celor pe care le-au făcut
deja în toţi anii din
urmă. Cazul d-lui Henri
Zalis  este prea bine-cu-
noscut (grosolănia unui
tinerel năimit şi refuzul
lui N. Manolescu de a da
dreptul la replică în R.l).
pentru a nu-l aminti şi
cu această ocazie.

„Greşeala” autorului
singurei monografii sub-
stanţiale dedicate lui
Flaubert  a fost aceea de
a fi publicat recent  „O is-
torie condensată a litera-
turii romane  1880-
2000”, o carte consis-
tentă, realmente valabilă
sub aspect estetic şi axio-
logic, rod al unei munci
oneste de o viaţă şi care,
se pare, venise cam de-
vreme în literatură
(după cea a lui Marian
Popa) şi luase caimacul
genului respectiv deran-
jându-i astfel pe belferii
ce au pierdut astfel star-
tul şi nu şi-au mai împli-
nit visele de mărire în
mod plenar.

Fenomenul s-a contu-
rat şi după apariţii re-
cente în care tonul
acestor chelneri   care
plimbă tava de la unul la
altul (cum îi numea
Tudor Arghezi) lipsiţi de
autoritate (dar îmbătaţi
de vremelnica lor noto-
rietate) se menţine, în-
cercându-se impunerea
ideii false că actul critic
ar constitui esenţa litera-
turii iar criticii ar fi, nici

mai mult nici mai puţin,
decât marii proprietari
(sic!) ai domeniului lite-
rar (a.s.v. Ziua literară
din septembrie 2003).

Este necesar de aceea,
să vin aici şi să le repet
acestor impostori că  sin-
gura autoritate cu pu-
tinţă, ontologic vorbind,
în domeniul literar, este
cea a poeţilor, a a-u-to-
ri-lor. Numai pornind de
la respectarea acestui
principiu fundamental
se poate începe o cerce-
tare a literaturii şi se
poate construi un de-
mers critic viabil. Res-
pectul faţă de autori şi
dragostea faţă de poezie
reprezintă minimele
condiţii pe care criticul
trebuie să le îndepli-
nească atunci când îşi
face din literatură obiect
de studiu. Altfel, rezulta-
tul nu poate fi decât nul,
oricâte înflorituri reto-
rice s-ar căzni cei lipsiţi
de vocaţie să adauge
unor texte fără viaţă.

Ţinând trează dorinţa
de a descoperi, dincolo
de tagma acestor belferi,
în partea vie şi puternică
a criticii noastre literare,
am avut şi avem parte de
bucuria redescoperirii u -
nor lucrări de autentică
va loare aparţinând unor
oa meni pentru care plă-
ce rea lecturii nu s-a tocit
du pă zeci de ani de cer-
ce tare atentă a  noilor
cre aţii, ba,  am putea
spu ne, dimpotrivă. U -
nel tele critice s-au per-
fecţionat, esenţele s-au
decantat iar tonul (cel
atât de preţios, cel uman,
cel care face muzica) a
rămas unul ziditor, dătă-
tor de speranţe, ori de-
câte ori la lectură au fost
găsite nestematele vieţii

interioare zugrăvite în
cuvinte potrivite.

***
Aceste reflecţii mi-au

fost prilejuite de citirea
atentă şi treptat-treptat
empatică a două cărţi re-
cent apărute, semnate de
criticul Liviu Grăsoiu:
Ferestre spre trecut  şi,
Poeţi şi poezie, Editura
Bibliotheca, Târgovişte,
2010 şi, respectiv, 2011.

Impresionat de operele
viabile şi de autorii  care
scot la lumină nuclee din
corola de minuni a lumii
autorul acestor două cărţi
de istorie şi critică literară
îmbrăţişează cu un gest de
nobilă tandreţe universu-
rile lirice studiate. Deşi cer-
cetarea s-a desfăşurat pe
parcursul unei perioade de
peste patru decenii, arcul
temporal nu a dus la slăbi-
rea coerenţei, stilul şi-a
păstrat eleganţa iar cărţile
au unitatea şi actualitatea
care  alături de justeţea ju-
decăţilor de valoare bine
consolidate, elaborate,
cum spuneam, cu parci-
monie, constituie proba
viabilităţii demersului.

Caracteristica princi-
pală a celor două lucrări
este dată de stilul lapi-
dar, just şi ferm, în care
sunt scrise. Atenţia criti-
cului este în aşa fel direc-
ţionată/focalizată în tim -
pul şi spaţiul literar încât
pe parcursul lecturii în-
tâlnim ca un lait-motiv,
la nivelul lim bajului, câ-
teva teme emblematice
ale discursului critic sub-
sumate motivului edifi-
cării, al zidirii durabile, a
creatorului Meşter ce ri-
dică zidurile de piatră,
coloanele şi celelalte
părţi ale unei opere pul-
sând de viaţă întru idee.

Va urma
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Mihai Batog
Bujeniţă

Fără îndoială, această
trecere rapidă prin pro-
blematică, intenţionat
lipsită de comentarii, are
rolul doar de a arăta că
pictura rupestră este
prezentă în munţii din
arealul românesc, mai
ales în munţii Apuseni,
dovedind existenţa unei
societăţi umane care ma-
nifestă interes şi chiar o
anumită preocupare faţă
de cultură, indiferent de
motivaţie.

Putem deci să ne
putem pune întrebarea,
destul de firească, prin
ce se deosebeşte pictura
recent descoperită din
Coliboaia de celelalte,
unele dintre acestea pre-
zentate chiar mai sus? În
primul rând prin natura
cromatică a desenului.
Acesta este executat
numai cu cărbune vege-
tal prin urmare, unele
desenele sunt executate
în negru, doar pe contur,
ceea ce le diferenţiază
ferm de anterioarele iar
altele respectă „tradiţia”
şi sunt policrome. Dar
nu aceasta ar fi princi-
pala deosebire. Analizele
cu carbon 14 (sau poate
prin metoda bazată pe
spectrometria de masă
cu ioni acceleraţi, care

este mult mai sensibilă şi
permite o datare mai
pre cisă a picturilor ru-
pestre, dar şi corobora-
rea datelor obţinute cu
informaţiile furnizate de
alte vestigii descoperite
în zona de interes: oase,
rămăşiţe lemnoase etc…)
posibil a fi făcute în bune
con diţii, Fe lină, peştera
Cuciulat datorită mate-
rialului folosit (cărbune
vegetal) au relevat o ve-
chime de aproximativ
32-35.000 de ani, com-
parabilă deci cu picturile
din Lascaux, sau Alta-
mira (aprox. 25-30.000
de ani), dar şi cu unele
desene rupestre din Tas-
sili şi mult peste vechi-
mea celor din Yucatan
(5-7.000 ani), Siberia
(10.000), sau cele din
peştera La Sarga, provin-
cia Alicante (Spania,
aproximativ 8000 de
ani).

Însă şi mai interesantă
este reprezentarea inter-
pretată ca fiind a unui ri-
nocer, animal totuşi
necunoscut în acest habi-
tat, cel puţin în istoria di-
dactică a locurilor. Chiar
dacă interpretarea poate

părea discutabilă (repre-
zentarea unui probosci-
dian ar fi  mult mai
rezonabilă şi chiar mult
mai credibilă, întrucât
existau totuşi mamuţi!),
pentru noi aceia care pri-
vim doar fotografia este
cert că un asemenea ani-
mal poate fi considerat
„Rinocerul”.

Peştera  Coliboaia stra  -
niu pentru un privitor
care nu a mai văzut un
asemenea specimen, ni-
ciodată în viaţă. În rest,
picturile reprezintă alte
animale precum şi unele

scene din viaţa de zi cu zi
a comunităţii fiind la fel
de expresive precum
toate celelalte mai sus
menţionate. Ba chiar, se
remarcă aceeaşi tehnică
de „basorelief”, artiştii
din străvechime folosind
denivelările peretelui
stâncos pentru a da sen-
zaţia de volum reprezen-
tărilor. Am putea vorbi,
înfruntând toate riscu-
rile, despre o cultură
care, deşi răspândită  pe
un teritoriu extrem de
vast, are un fel de rădă-
cină comună, dând o ciu-
dată senzaţie de unitate
conceptuală şi de execu-
ţie. Mai putem vorbi însă
şi de o altă caracteristică
comună  tuturor acestor
peşteri. Ele au fost des-
coperite, termenul co-
rect ar fi: redescoperite,
începând cam cu secolul
al XVIII-lea şi au fost
tratate multă vreme, mai
ales de lumea acade-
mică, dar şi de institu-
ţiile ecleziastice în ge  -
neral, evident din motive
diferite, ca fiind simple
excrocherii, sau, în cel
mai bun caz, nefe-
ricite încercări de

Fascinaţia
ipotezelor (2)
(posibilele adevăruri din
legenda lui Grui-Sânger)
Imaginaţia este mai importantă decât

cunoaşterea, cunoaşterea este limitată,
imaginaţia înconjoară lumea.

Albert Einstein

4

Vincent Van Gogh - Autoportret
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fals cu scop auto-
laudativ .

Însă noi, a cum, am
putea să ne pu nem între-
barea dacă a ceste pic-
turi, indiferent unde s-ar
afla ele, reprezintă forme
primordiale de artă, in-
diferent de motivaţie şi
de ce o civilizaţie străve-
che are o nevoie pro-
fundă de a re - prezenta
scene din viaţa coti-
diană, în condiţii destul
de greu de realizat, hră-
nind un timp destul de
îndelungat artiştii epocii,
într-o vreme când hrana
nu era deloc uşor de pro-
curat.? Sau care era mo-
tivaţia profundă a unor
asemenea atitudini? 

Studiile istorice ne
demonstrează că, întot-
deauna, motivaţiile de
tip religios sunt cele care
duc la asemenea mobili-
zări de forţe şi au ca fina-
litate adevărate opere de
artă. Iar aceste reprezen-
tări, specifice unei activi-
tăţi umane foarte ris -
cante, vânătoarea, dar şi
cu un grad înalt de res-
ponsabilitate  (este vorba
de uciderea unor fiinţe!),
necesită un anumit gen
de iniţiere, poate chiar
de Activităţi domestice
(?) Coliboaia ispăşire, de
purificare, după săvârşi-
rea unui omor. Să nu
uităm că şi în timpurile
noastre sacrificările a ni-
malelor au  unele ritua-
luri care ne duc cu
gândul la o rugăciune
pentru iertarea păcatului
uciderii.  Prin urmare,
putem concluziona că în-
treaga grafică rupestră
are ca fundal o societate
umană aflată preponde-
rent în ciclul de dezvol-
tare în care vânătoarea
era principala sursă de

hrană.
O altă întrebare pe

care ne-o putem pune
este dacă locaţiile respec-
tivelor peşteri erau la fel
de greu de accesat şi
atunci ca şi în vremurile
când ele au fost (re)desco-
perite. Răspunsul ar fi
mai degrabă nu, deoa-
rece, în răstimpul imens
care desparte redescope-
rirea de perioada de func-
ţionalitate a respectivele
locuri a dus, inevitabil,
prin mişcările scoarţei la
importante modificări ale
locului dar şi a topografiei
acestuia. Există chiar
unele interpretări, core-
late cu lipsa afumării pe-
reţilor, situaţie inerentă
unei activităţi de pictare
într-un spaţiu mai de-
grabă întunecat. Se presu-
pune că, la vremea deco-
rării lor peşterile erau alt-
fel luminate, ba chiar o
anumită dispunere a des-
enelor pe o traiectorie cir-
culară relevă un fapt
surprinzător. Şi anume,
posibilitatea ca, la anu-
mite intervale de timp,
atunci când soarele se afla
într-unul din punctele
sale vernale, cel mai pro-
babil, echinocţiul de pri-
măvară, sau poate un
solstiţiu, evenimente ori-
cum remarcabile în viaţa
unei comunităţii, razele
de soare revelau scenele
într-o anumită ordine,
fără îndoială cu mare
semnificaţie, ducând la o
puternică impresia asu-
pra celor prezenţi, aşa
cum, mult mai târziu, ci-
nematograful a făcut-o cu
spectatorii lui.

Dar pentru a nu rătăci
prea mult printre presu-
puneri diletantiste să
facem apel la unele clari-
ficări ale perioadelor isto-

rice, aşa cum sunt prezen-
tate în mediul ştiinţific,
precum şi a etapelor de
dezvoltare a societăţii
umane în aceste perioade.
Pentru o mai bună echi-
distanţă, recursul la infor-
maţiile Wikipedia,
enciclopedia liberă, se im-
pune de la sine.

Paleoliticul românesc
este divizat în cinci faze:
Protopaleolitic, Paleoliti-
cul inferior, Paleoliticul
de mijloc, Paleoliticul
superior şi Epipaleolitic.

Protopaleolitic: Pro-
topaleoliticul românesc
(circa 1.000.000 -
700.000) este marcat de
apariţia uneltelor rupes-
tre, aşa-numitele "Peb-
ble culture" (Cultura de
prund din România).
Aceste unelte i-au fost
atribuite lui Homo erec-
tus, tipul hominid.

Paleolitic inferior
Paleoliticul românesc

inferior (circa 700.000 -
120.000) este caracteri-
zat prin apariţia a unei
unelte rupestre distincte:
bi-facialul, toporul din
piatră. Acestă unealtă a
fost atribuită lui Pithe-
cantropus erectus. De o
importanţă majoră este
descoperirea unui nu -
măr de vetre de foc. A -
ceasta este prima dovada
a abilităţii hominidului
de a stăpânii focul pe te-
ritoriul ce astăzi se nu-
meşte România.

Paleoliticul
de mijloc

Paleoliticul de mijloc
în România (circa
120.000-35.000) este
caracterizat prin per sis -
tența culturii Mousteri -
an. De-a lungul acestei
perioade, uneltele din

piatră au început să se
diferențieze în funcție de
funcționalitatea aces-
tora, și apare prima
unealtă din os. Aceste
produse au fost atribuite
Neanderthalilor.

Paleoliticul superior
În 2002, cel mai în

vârstă om modern
(Homo sapiens sapiens)
rămas în Europa, a fost
descoperit în Peștera cu
Oase de lângă Anina.
Numit Ion din Anina,
rămășițele sale (maxila-
rul inferior) sunt datate
cu aproximație ca având
cca 42.000 de ani.

Economia
Caracteristica epocii

paleolitice este totala
dependență a hominizilor
de natură. Co mu nitățile
umane se hrăneau cu ceea
ce le oferea natura: plante,
muguri, alge marine,
fructe, rădăcini, semințe,
bulbi, ciuperci, melci, in-
secte, ouă, șopârle, pești și
alte animale mici. Deci,
economia avea un carac-
ter „prădalnic“. Sursa
principală de alimentație
o oferea vânătoarea reali-
zată în colectiv. În pleisto-
cenul inferior apar
primele u nel te pentru vâ-
nătoare și cules: unelte ru-
dimentare din așchii și
bolovani de râu cu o mu-
chie tăioasă pentru cioplit,
tăiat și răzuit atribuite
„culturii de prund” (sud-
vestul Europei până în
sud-vestul Asiei și Sudul
Africii). Aceste unelte evo-
luează către „to po rașele
de mână” în forma sâm-
burelui de migdală, lu-
crate prin lovituri date pe
ambele fețe (Africa de
Nord, zona centrală și de
răsărit). Va urma
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Alexandra Titu

Am putea saluta un
scandal, a cărui impor-
tanţă rămâne într-o per-
spectivă gravă, mai
curând  minoră, ca  stra-
tegie eficientă de a im-
pune în atenţia unui
public altfel inert, în
mare majoritate lipsit de
cultura care permite în-
ţelegerea operei de artă,
a complexităţii mesaju-
lui artistic şi a limbajului
ca parte integrantă a sa,
şi nu ca anexă a unui dis-
curs ce urmăreşte neapă-
rat accesul imediat la o
lectură confortabilă şi la
o aderenţă unanimă, ba-
zându-se pe stereotipuri
şi inovaţii minime.

Să salutăm deci scan-
dalul provocat de expu-
nerea publică, în faţa
Muzeului de Istorie din
Bucureşti, drept o bene-
fică luare de cunoştinţă
despre o operă de artă
care s-a integrat spaţiu-
lui urban în alte zone cu
o experienţă culturală şi
edilitară mai sistematice
şi mai vechi – Sevilla şi
Roma –, dar nu şi în Bu-
cureşti, unde monumen-
tele, cu câteva excepţii,
sunt ori insignifiante, ori
ridicole.

Provocantul monu-
ment este datorat scul-
ptorului Vasile Gorduz,

unul dintre cei mai im-
portanţi artişti români ai
contemporaneităţii. Ca-
litatea nu asigură ade-
renţă şi autoritate
confuzului mecanism al
opiniei publice, obscure-
lor pasiuni şi interese ce
declanşează manipula-
rea unei reactivităţi de
stadion, gustului pentru
injurie, şi jocul de cu-
vinte trivial, dorinţei de
protest fără structură,
focalizare şi pertinenţă.
Gustul pentru scandal
ţine locul gustului pen-
tru artă, pentru cultură,
sau, mai complet, gustu-
lui.

Sculptura expusă cu
prilejul expoziţiei tezau-
relor dacice îl reprezintă
pe cuceritorul Daciei,
împăratul Traian, ofe-
rind Lupoaica Capitolină
ca pe o emblemă, ca pe o
ofrandă şi o garanţie de
autoritate latină. 

Retorica discursului
este complex articulată
din referinţe simbolice la
condiţia cuceritorului,
un învingător şi un erou
civilizator, un cuceritor
ce înaintează oferind un
dar care îşi regăseşte
prestigiul în patrimoniul
simbolic al civilizaţiei
cucerite. Titlul complet
al lucrării este “Nostalgia
după o victorie care dacă
ar fi avut loc ar fi însem-
nat nefiinţa noastră”.
Această victorie sub stin-
dardul dacic, cu monta-
jul capului de lup şi a

cozii de dragon (şi care a
generat la rândul său o
impresionantă creaţie a
lui Vasile Gorduz), ar fi
lipsit spaţiul românesc
tradiţional, modern şi
actual, de apartenenţa sa
la latinitate, la acest
prim universalism deja
european, în sensul con-
strucţiei angajate şi pro-
iectate ca imperiu
deschis absorbţiei cultu-
rale, metisajelor de idei
şi stiluri, sub forţa ex-
pansivă a aculturaţiei ro-
mane. Reprezentarea
lupoaicei reia aluziv
forma stindardului da -
cic, ca o voalată indicare
la un universalism ar-
haic din care s-au indivi-
dualizat cele două ci vi-
lizaţii în conflict. Reac-
ţiile vehemente faţă de
acest pachet de semnifi-
caţii indică o dublă re-
pulsie faţă de conceptul
de latinitate şi, cu a ce -
eaşi intensitate, de uni-
ver salism. Două con -
cepte şi două realităţi
care legitimează ca na-
ţiune o populaţie mereu
jenată de a se legitima cu
firesc şi relaxare politică
şi dispusă să se furişeze
în contemporaneitate cu
complexul marginalităţii
şi cu deliciul uşilor dos-
nice, sau cu siguranţa
precară a imitaţiilor cu-
minţi după tendinţele
zilei.

Câteva inventive co-
mentarii şi montaje im-
agistice din facebook

indică direct nervozita-
tea iscată de ofranda la-
tinităţii, una dintre
si tuaţii fiind cea a exclu-
derii animalului simbolic
din grupul statuar cu ex-
plicaţia “hingherii au
luat maidanezul”. Poate
că un complex al legiti-
mării genetice se află ob-
scur, în această reacţie
mohorât hazlie.

Din medii mai cultu-
rale se invocă la originea
repulsiei faţă de opera de
artă tema depăşită a pro-
tocronismului, ceea ce
demonstrează că autorii
acestei lecturi nu înţeleg
nici sensul montajului
simbolic care vorbeşte
despre universalismul
latin, nici consistenţa ar-
heologică  şi istorică a
acestei teme, şi nu au
fost atenţi nici la titlul lu-
crării, pe care l-au igno-
rat.

O altă temă exploa-
tată este legată de anver-
gura virilă a Îm pă-
ratului, ceea ce implică
probabil şi ofensa unui
model autoritar pentru o
populaţie a cărei creati-
vităţi în practica înjură-
turii a fost blocată de
stereotipul invocării au-
tomate a morfologiei se-
xuale personale, desca -
lificate prin comparaţie.
Pârghiile revoltei canali-
zate spre i maginea de
artă ca defulare naţio-
nală sunt multiple şi co-
mice deseori. 

Neînţelegerea refe-
rinţelor implicate de lim-
bajul sculptorului,
explicit ca realism sim-
bolic, sublimat prin refe-
rinţa la arhaicitatea
etruscă indicată de regi-
mul volumelor, sau con-
diţia de coloană a
per - sonajului, ca

Polemica lupoaicei
capitoline

Retorica artei şi retorica străzii

4
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şi raportul dintre
verticalitatea pur-
tătorului de

ofrandă şi orizontala lu-
poaicei, care indică alt
traseu interpretativ
enervant ca invocare a
altui nivel universalist
încă operant, cel al sim-
bolicii creştine, gene-
rează alte reacţii.

Desigur, orice im-
agine autoritară, dato-
rată unui artist cu
incontestabilă autori-
tate, oferă creaţiei artis-
tice înseşi invitaţii la pa -
rodie, sau la referinţe ce
se înscriu în estetica
postproducţiei, la fel de
generoase în amploarea
dialogului cultural, ca şi
gesturile radicale ale pri-
mei avangarde (imagi-
nea Monei Lisa căreia
Duchamp îi adaugă mus-
tăţi, sau măgăruşul ex -

pus de Maurizio Catelan
în replică la calul expus
de Jannis Kounelis cu
ani înainte, în aceeaşi
galerie, ca protest ecolo-
gist). O replică polemică
sau doar de o referinţia-
litate de tip postproduc-
ţie a tânărului (încă)
sculptor foarte intere-
sant ca discurs Balco,
personajul albastru pur-
tând un ogar ca ofrandă
gratuită, înscria deja
opera lui Gorduz în
această actualitate a dis-
cursului generator de in-
terpretări .

Dincolo de trivialită-
ţile discursului străzii
concrete sau virtuale, şi
de imaginea jalnică pe
care eşantionul denigra-
torilor impertinenţi (mai
explicit, lipsiţi de perti-
nenţă) îl creează despre
publicul urban româ-

nesc, salut o polemică
creeată în jurul unei
opere de artă şi nu a nu-
mărului de încălţări ale
unei vedete, de scanda-
lurile din familiile unor

figuri ce ocupă prim-pla-
nul televiziunilor de suc-
ces şi a tot felul de ni -
micuri care însufleţesc
viaţa cotidiană a auto-
marginalităţii noastre.

4

Noaptea pluteşte pe o aripă frântă,
Iarba-i arsă de lumina de pe munte,

Corul cântă refrenul, Brazii ascultă în
Haina stelelor un foc nou de cuvinte

Inima lui încă bate în universul pustiu,
Toamnele plecate se întorc să-l vadă râzând,
Aurul topit în cerneala albastră curge pe râu.

Seminţele grâului au încolţit. e Primăvară,
Tare-i dor poetului de liliacul înflorit,

Amintirea tinereţii sale o cântă la chitară,
Nimeni nu-i aduce căldură din zenit
El există în aerul fulgilor de nea, cu

Soarele românesc se duce la întâlnire în
Cămaşă; în ochii vieţii lui arde o stea

Uriaşul drum i-a pregătit somn de nemurire.

Lacul pădurii Verzi îl recheamă pe Poet să
Asculte Privighetoarea în Oră de concert.
Porumbeii se întorc din zborul anunţat

Lacrimile noastre-s în eternitatea lui
O rază spre Oglinda timpului a plecat

Iarna în orizontul cu zeiţe şi zei.
Eşti iubire şi un izvor de poezie
Singur te afli dincolo de moarte,

Te chemăm pe stradă din Zarea Vie.
Iarba serii tu călătoreşti de departe.

În Istoria literaturii româneşti te recitim în
Nopţi albastre, Legenda ta în noi o privim.

Cald ne întâlnim în vis, în viaţă
Astăzi numele ţi-e scris de o flacără

Senină, în parcul meu e Dimineaţă, în
Albumul literar a sosit Ora de Vară.
Marele Destin îl căutăm pe mare, iar
Enigma lui pe Pământul Strămoşesc,

Mii de lumini dansând în soare
Omul urcă sus cuvântul românesc,
Ridică umbrele, cerul s-a deschis

Iar pe Porţile de stejar sculptate intră
Alba pânză a unui dulce trecut,

Lumina topită-i pe filele din carte
Astralul drum de oamneni cunoscut.

Nichita
Stănescu

Acrostih de

EMIL PERŞA

Frida Kahlo - Autoportret
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Nicolae Iştoc

Peste „ veşnicia” timpului ome-
nesc, prin potecile vremurilor,
peste toate cele pieritoare şi-au
dat mâna – fără să ştie- trei poeţi
din trei naţii: Francois Villon (
Franţa); Serghei Esenin ( Rusia) şi
Ion Iancu Vale ( România).

Undeva, în subteran, în nevă-
zut, cei trei au un filon comun, un
„ nu ştiu ce”, care-i apropie şi-i
face aproape fraţi. 

Toţi trei au un anumit spirit de
frondă:

F. Villon: „ la cei treizeci de ani,
ce-i drept,/ deşi-am băut întreg
amarul,/ nu-s nici prea tont, nici
înţelept-/ în ciuda relelor cu
carul”...

S. Esenin: „ Mi s-a urât la vatra
mea,/ Tânjind prin hrişcă şi se-
cară./ Natalul prag îl voi lăsa/ Şi-
am să pornesc tâlhar prin ţară”.

Ion Iancu Vale: „ zice lumea că
m-am sălbăticit/ că las deseori
furtuna/ să-mi intre nestingherită
pe poartă/ dar ce aţi vrea/ în loc
să deschid poarta s-o sar|/ sau sa
fac de paza inarmat c-un par?’’
Toţi trei au orgoliul poeţilor con-
ştienţi de harul cu care au fost în-
zestraţi:

F. Villon: „ Aici sub prag, zace-
adormit,/ Ucis de-a dorului să-
geată,/ Un mic studinte pricăjit,/
F. Villon numit odată”.

S. Esenin: „ Mugurii se des-
foaie/ Mai umflaţi şi mai grei.../
Pomeni-te-oi pe ploaie/ Eu, Ese-
nin Serghei.”

Ion Iancu Vale: „ Mi-e versul
spadă de Târgovişte/ Priviţi , nu o
ascund în teacă/ Mânerul ei cu
gardă de pirop/ prin mână sufle-
tul îmi leagă”.

Toţi trei îşi iubesc naţia din
care fac parte şi nu se sfiesc s-o
spună şi s-o apere ( ar fi de luat
aminte aici, tinerii poeţi, care şi-
au făcut un fel de „ crez poetic” din
a-şi ponegri ţara şi naţia):

F. Villon: „Să fie Eolus fugărit/
în codrii lui Glaucus cel cumplit,/
să n-aibă raza păcii sau speranţei/
şi-n veac lipsit de har şi necinstit-
/ cel care-ar vrea nenorocirea
Franţei!”

S. Esenin: Cununi doar ţie îţi
ofer/ Şi drumul tău prin flori alu-
necă./ O, Rusie, blajin ungher,/
Eşti crezul meu, iubirea unică.”

Ion Iancu Vale: „ La cârma vre-
mii, azi, sunt tot mai mulţi bol-
navi,/ scăpaţi din balamuc, se dau
drept oameni bravi./ Ajunşi în
fruntea ţării o mulg ca pe o vacă/
Şi îi mai dau şi-n cap când geme,
ca să tacă.”

Pe toţi îi macină o „ foame de
altceva”, o nelinişte ciudată:

F. Villon: „ Prin moartea mea
de-aş face bine/ întregii obşti n-aş

pregeta/ ca eu să mă trimit pe
mine/ la moarte, chiar pe legea
mea!”

S. Esenin: „ Foame de altceva
sapă/ Sufletul meu de pripas./ Eh,
şi-au să-mi pună pe groapă/
Munţi de colivă şi cvas.”

Ion Iancu Vale: „ de o bucată
de timp/ nu mai are loc în pro-
pria-i casă/ îl sufocă senzaţia lip-
sei de spaţiu/(...)/ şi doreşte să se
prefacă în melc/ ca încet-încet dar
sigur/ să-şi care casa dincolo/ de
zona de influenţă a morţii.”

Îi apasă mereu ceva şi-un în-
demn straniu îi mână la drum, îi „
apucă mereu dorul de ducă „, să
aibă de unde reveni:

F. Villon: „ Şi fiindcă plec ne-
apărat/ şi de întoarcere n-am
spor,/ cum nu sunt om fără
păcat,/ nici de oţel sau cositor,/
cum a trăi nu-i uşor/ şi chiar ca
mort umbli-n bejenii,/ mă duc
prin lume călător,/ dar las în
urmă-aceste Danii.”

S. Esenin: „ Şi-acasă iar am să
revin/ Şi flăcări noi vor linge
zgura,/ Şi-ntr-un crepuscul de
venin/ Am să mă spânzur cu cen-
tura,”

Ion Iancu Vale: „ în desele ple-
cări de acasă/ când îi scâncea a
drum călcâiul/ îşi punea în traista
sa de pelerin / trei tăceri/ o
tăcere pentru bunătate/

Mari poeţi ai iubirii
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una pentru iubire/ şi o alta
pentru luptă”...

Toţi trei de-o francheţe
debordantă, de-o sinceritate
crudă ce-i face să se autoflageleze
mereu, numai că în loc de sânge,
de sub loviturile biciului ţâşnesc
flori de versuri măiastre:

F. Villon: „Ce vrei să fac? Aşa-i
ursită/şi nu mă pot de ea des-
face/Deci lasă-mă să plec în
pace/Şi află că, în sărăcie/(cum
zice-se) virtutea tace/şi calea cin-

stei nu se ştie.”
S. Esenin: „tu bate, vântule,

fără teamă,/Scuipă-ţi ghemotoa-
cele de flori pe tăpşan./Mi se
spune poet?/ Nu ţine seamă:/ Eu
şi în cântece-s huligan.”

Ion Iancu Vale: „De-o vreme-n
crâşmă mă tot ştiu/ Ş-aici sunt ca
la mine acasă/Iar haina mea cea
mai frumoasă/O vând pe-o sticlă
de rachiu.”

Cât despre Darlingtonia (Fe-
meia), celor trei, o aleg pe cea a lui

Ion Iancu Vale: mi se pare mai
gravă şi mai misterioasă: „Am
vrut să mă dezbrac/de tine, iu-
bito,/ de parcă nu aş fi ştiut/ce în-
fiorător este uneori/să te ştii gol.”

Citiţi-i pe F. Villon, S. Esenin şi
Ion Iancu Vale în paralel şi o să le
descoperiţi noi valenţe asemănă-
toare.

Oglinda literară,
Noiembrie 2006

4

FALS
HIDROLOGIC 
Am intrat puţin
în viaţa ploii mele
şi nu mi-a plăcut ce-am găsit.
Prea multe picături dezordonate
cu forme derutante
şi culori fără nume.
Ele n-au învăţat în cîteva
milioane de ani
că nu se plouă
de la stînga la dreapta
şi nici de la Pămînt la Cer
decît dacă ai făcut
o şcoală specială
s-au te-ai jurat în prealabil
cu inima pe Biblie. 

PE MUCHIE
DE CUŢIT 
Stau ca un ou
pe o muchie de cuţit.
Nu este o echilibristică
prea sofisticată.
Cad la marginea
unui drum obscur
unde o umbră
cu ceas Pierre Cardin
îmi spune că
ar ucide pentru mine.
Apoi mă ridic, pentru că noi,
amanţi fără adevăr,
ne-mpleticim prin timp
şi rezistăm. 

PRIBEAGĂ
PRINTRE RIDURI 
se duce mama
cu fiecare picătură

mai jos
se duce iubirea
cu fiecare neputinţă
în alt loc
se duce chipul
cu fiecare lacrimă
mai în adînc
o durere îngroapă altă durere
iar eu pribegesc printre riduri
cu un zîmbet fals 

ALTFEL DE
MONOLOG 
Două pe faţă, două pe dos...
Ai gust de zaţ
fiert de mai multe ori.
Nu pot să te iubesc azi
dacă lumina de ieri
a rămas în ieri, fără să ştie
drumul către mîine.

Două pe faţă, două pe dos...
O noapte singură
îmbrăţişează
altă noapte singură.
Am vise stinghere în care stau
cu hîrtia aprinsă în buzunar
în timp ce mor
de moarte ne-bună. 

URMA
DE TRUP
da iubitule azi nu sînt
spirituală deloc
îmi alunecă spre cer

toate cuvintele
iar aici pe pămînt
aburesc spre tine
ca pîinea abia scoasă
din cuptor
da ştiu urma de trup
care mi-a crescut
e rară ca lumina
din noaptea de înviere

pune-mă în două urne
şi vinde-mă la preţ de una

UNICUL
DOR 
octombrie n-a vrut
să-şi rodească bruma
în anul ăla 
soarele ţi-a uscat din spaime 
şi te-a lăsat
să mă aduci uşor

acum atîrn măştile la uşă
şi tremur
ca doliul tău în vînt
mamă
nu mai plîng
doar tu mi-ai spus
că moartea are
întotdeauna două feţe.

Din volumul în curs de apariţie
„Viaţa între paranteze drepte” de

Petruţa Şerban
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Radu Petrescu
Muscel

Spre deosebire de ge-
nealogiile familiilor bo-
iereşti, cele ţărăneşti,
deşi prezintă un interes
sociologic major, sunt
extrem de rare.

Din documente pră-
fuite existente prin arhi-
vele judeţene şi din
arhive personale, cu acte
scrise în alfabetul de
tranziţie în care caracte-
rele chirilice erau ames-
tecate cu cele latine,
regăsim azi tulburătoare
informaţii despre Ne-
amul Coteneştilor mus-
celeni şi ramura lor
stabilită în judeţul Dâm-
boviţa. Doar istoricii avi-
zaţi sunt la curent cu
faptul că Neamul Cote-
neştilor se trage direct
din faimosul iuzbaşa Ne-
agoe ot (din) Cetăţenii
plaiului Dâmboviţa din
Muscel, important dre-
gător în ţinuturile de la
hotarele Valahiei în tim-
pul voievodului Con-
stantin Brâncoveanu.

Urmaşii direcţi ai
acestuia, boiernaşi de
ţară şi clerici de seamă,
ne-au lăsat nouă, celor de
azi, trei biserici în două
judeţe, Dâmboviţa (1, la
Izvoarele) şi Muscel (2, la
Coteneşti şi la Stoeneşti).

135 de ani de la sfinţi-
rea bisericii din Izvoa-

rele-Dâmboviţa
Căsătorit cu o voineş-

teancă, preotul Ioan Co-
tenescu (1847-1917), din
stirpea iuzbaşei Neagoe,
a fost hirotonit pe seama
parohiei compusă din
satele dâmboviţene
Manga şi Izvoarele. Şi-a
îndeplinit pe deplin mi-
siunea, reuşind să ctito-
rească în timpul vieţii
sale biserica monument
istoric din Izvoarele, lo-
calitate ce ducea mare
lipsă de un astfel de aşe-
zământ. Biserica a fost
târnosită în mai 1877,
adică în luna şi în anul
proclamării independen-
ţei de stat a României,
iar azi sărbătorim cu toţii
135 de ani de la acel mo-
ment crucial al demnită-
ţii noastre naţionale.

Gheorghe I. Cote-
nescu s-a născut în luna
iulie 1886 în com. Izvoa-
rele, iar vrednicia tatălui

său i-a marcat destinul,
devenind la rândul său
preot. Dar nu s-a oprit cu
studiul la nivelul semi-
narului superior absolvit
de părintele său, ci s-a
luptat şi a reuşit să ter-
mine simultan două fa-
cultăţi la Bucureşti.
Icoanele sfinte vieţii sale
au fost două personali-
tăţi majore în cultura
ţării: Spiru Haret şi Ni-
colae Iorga. Le-a respec-
tat îndemnurile până la
sfârşitul vieţii sale: într-
o ţară în care majoritatea
populaţiei trăia în me-
diul rural, preoţii şi învă-
ţătorii trebuiau să-şi
îndeplinească apostola-
tul acolo, trudind neos-
toit spre ridicarea
nivelului cultural, spiri-
tual şi material al ţăra-
nului român. Oare mai
putem noi înţelege azi
cum de-a fost posibil ca
un preot absolvent a
două facultăţi să se în-
groape pe viaţă la ţară?

Şi totuşi, a făcut-o, reu-
şind să desfăşoare în pa-
ralel o sumedenie de
activităţi, cu preţul unor
eforturi supraomeneşti,
demne de lauda şi pre-
ţuirea noastră.

O treime din viaţă şi-a
petrecut-o în judeţul
Dâmboviţa. A terminat
primele patru clase pri-
mare în comuna natală,
iar alte două la Şcoala de
băieţi nr. 2 din Târgo-
vişte (printre profesori,
I. Condurăţeanu).

A absolvit Seminarul
inferior “Neagoe Basa-
rab” de la Curtea de
Argeş şi Seminarul Cen-
tral din Bucureşti (1898-
1906). Aici se se remarcă
în special la studiul am-
belor muzici, avându-l ca
mentor pe ilustrul profe-
sor Ion Popescu-Pasărea. 

Este absolvent al Fa-
cultăţii de Teologie din
cadrul Universităţii Bu-
cureşti (1911) şi al Con-
servatorului din
Bucureşti (1912).

În perioada studenţiei
sale tumultoase a fost pri-
mul secretar personal al
profesorului universitar
Nicolae Iorga (1907-
1912), cu implicare di-
rectă în organizarea
primelor ediţii ale cursu-
rilor de vară de la Vălenii
de Munte (1908-1912), a
primelor biblioteci popu-
lare şi a festivalurilor or-
ganizate de centrala Ligii
Culturale în scopul colec-
tării fondurilor necesare
ridicării Palatului Ligii de
pe Splaiul Dâmboviţei.
De asemenea, a fost func-
ţionar al centralei Ligii
Culturale şi membru al
secţiei Ligii din Bucureşti,
participând la numeroase
şezători cultural-
artistice organi-

Coteneştii
dâmboviţeni,

vrednici slujitori ai
altarului, şcolii şi culturii

4

Biserica - monument istoric din Izvoarele



19nr. 55 n iunie 2012

zate în Vechiul
Regat şi în dias-

poră, în compania unor
mari artişti români (Aris-
tizza Romanescu, Petre
Liciu, Olimpia şi Zaharia
Bârsan, Lucreţia şi Iancu
Brezeanu, Lucia Calo-
meri-Armăşescu, Elena
Bonciu-Locusteanu, ş.a.).

Este cofondator al
Partidului Naţionalist-
Democratic condus de
N. Iorga şi A. C. Cuza,
participând la primul
congres al acestuia (apri-
lie 1910).

100 de ani de la stabi-
lirea preotului-profesor
Gheorghe I. Cotenescu

în judeţul Muscel
Se împlinesc anul

acesta 100 de ani de la
stabilirea în judeţul
Muscel a viitorului pre -
ot-profesor econom sta-
vrofor Gheorghe I.
Co tenescu (1912-1965).
Niciodată însă nu şi-a
uitat rădăcinile, aju-
tându-şi în permanenţă
rudele şi prietenii, fără
să neglijeze nici îngriji-
rea proprietăţilor care îi
reveneau în urma parta-
jului voluntar convenit,
după moartea ambilor
părinţi, între numeroşii
urmaşi ai acestora. Res-
pectivele proprietăţi îi
vor fi confiscate în pe-
rioada 1946-1949 şi
numai o mică parte din
ele vor mai fi recunos-
cute ca fiind reale de au-
torităţile locale şi
judeţene şi recuperate ca
atare după 1990.

Hirotonit în 1912 pe
seama parohiei Conţeşti-
Muscel de către P.S. Ev-
ghenie Humulescu,
arhiereul-vicar al Epar-
hiei Argeşului, va fi
transferat în aprilie 1913

în parohia nou înfiinţată
în com. Stoeneşti din
acelaşi judeţ, localitate
în care s-a născut soţia
sa Elisabeta, născută
Răuţoiu. Naşi de căsăto-
rie le-au fost Victor şi
Lucreţia Baranga, im-
portante personalităţi
dâmboviţene, care ulte-
rior le vor boteza şi pri-
mii doi copii (Victor şi
Lucreţia, mama mea).
Alte personalităţi de

seamă, prietene cu ra-
mura Cotenescu din Iz-
voarele, au fost familiile
Dimitropol, Dalles, Iri-
mescu-Cândeşti, Gon-
zalv Ionescu şi preotul
Ştefan Cercel.

Preotul Gheorghe I.
Cotenescu va servi cu
credinţă altarul, şcoala şi
cultura în judeţul Muscel
timp de 53 de ani (1912-
1965), iar prin activitatea
sa rodnică şi neprecupe-
ţită a devenit în judeţ şi
în comuna sa un adevă-
rat model de credinţă,
fiind considerat pe drept
cuvânt figura cea mai
proeminentă a parohiei
Stoeneşti. Aici va fi, pe
rând, dirijorul corului
parohial, învăţător la
şcoala primară şi apoi la
şcoala de gospodărie ru-
rală, fondator şi preşe-
dinte în timp al tuturor
obştilor moşneneşti şi al

cooperativei forestiere
“Mihai Bravul”, judecă-
tor al comunităţii rurale
şi vicepreşedinte de
cămin cultural.

Pentru a înţelege mai
bine caracterul multila-
teral al acestei personali-
tăţi luminoase din
perioada interbelică, să
străbatem traseul suc-
cint al vieţii sale.

Ca preot militar, a
luat parte la întreaga

campanie de reîntregire
a neamului (1916-1919),
în spitale de evacuare şi
în unităţi combatante
(de la Nistru până la
Tisa), fiind avansat căpi-
tan şi decorat (“Coroana
României” ş.a.).

A fost profesor secun-
dar la seminariile teolo-
gice din Câmpulung-
Muscel şi Curtea de Ar -
geş, respectiv la semina-
rul monahal Cernica-
Ilfov (1922-1940).

Este cofondator şi
preşedinte al P.N.D. –
secţia Muscel (1922-
1923), iar în 1925 a fost
ales membru al primei
Camere Agricole din ju-
deţul Muscel conduse de
prof. Alexandru Muşa-
tescu, tatăl dramaturgu-
lui Tudor Muşatescu.

Membru al secţiei
Ligii Culturale din Mus-
cel (din 1913), deputatul

iorghist ales pe lista gu-
vernamentală a Uniunii
Naţionale (1931-1932),
reprezintă judeţul în Par-
lament alături de Con-
stantin (Dinu) I. C.
Brătianu (P.N.L.) şi Ion
Mihalache (P.N.Ţ). Fos-
tul parlamentar devine
membru în conducerea
centrală a aprtidului
(1931-1946), făcând parte
din echipa angajată în
tratativele de fuzionare
cu P.N.L. – aripa Tătă-
răscu din februarie 1946.

S-a remarcat ca anima-
tor al vieţii culturale din
Câmpulung şi din judeţul
Muscel (ca dirijor al corului
parohial şi al Seminarului
Orfanilor de Război „Pa-
triarhul Miron”, dar şi prin
concerte susţinute alături
de actorul Nicky Atanasiu şi
de tenorul Nae Leonard, re-
tras la Câmpulung).

Este ctitorul principal
(1929-1939), cu mari
jertfe, al celei mai fru-
moase biserici rurale de
pe cursul superior al
Dâmboviţei, copertă de
carte. La realizarea aşeză-
mântului religios a contri-
buit un colectiv valoros,
compus din arh. Dumitru
Ionescu-Berechet, scul-
ptorul în lemn Dumitru
Iliescu-Călineşti şi pictorii
Octav Angheluţă, Vasile
Blendea, Gheorghe Vână-
toru şi Ion Fleşariu.

Meritele sale deosebite
l-au îndreptăţit să fie ales
preşedinte al Asociaţiei
Preoţilor Musceleni (cu 2
mandate) şi membru în
consiliul de administraţie
al Casei de Economie,
Ajutor şi Credit a Asocia-
ţiei Generale a Clerului
Ortodox Român din Ro-
mânia (1930-1933), pri-
mind dreptul de a purta
pe viaţă crucea patriarhală
de aur şi brâul roşu.

Va urma

4

La mormântul preotului
Ioan Cotenescu

Crucea martirului Traian
Marinescu-Geagu
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Gheorhe Valerică
Cimpoca

Dragostea lui Dumne-
zeu este infinită şi se în-
dreaptă în aceiaşi măsură
spre fiecare om. Când
spun „te iubesc” se întâm-
plă că o părticică din iubi-
rea lui Dumnezeu curge
dinspre mine către tine.
Misterul, minunea este că
atunci când îl iubim pe
Dumnezeu creşte enorm
cantitatea de dragoste care
curge din noi către ceilalţi.
Există legile imuabile ale
iubirii care nu ţin de raţio-
nal şi nici nu respectă ma-
tematica pură a unei
egalităţi. Ele respectă
numai principiile univer-
sale ale luminii nevăzute
care pot fi determinate
numai printr-o examinare
amănunţită a comporta-
mentului uman. Prima
lege ne spune că cu cât dă-
ruim mai multă iubire, cu
atât ne rămâne mai multă.
Aritmetica nu are raţiune
aici. Intervine harul lui
Dumnezeu care coboară  la
noi. A doua lege ne spune
că iubirea acumulată se
micşorează pe când cea
dăruită creşte. Împărţite
cu alţii, supărările se înju-
mătăţesc, în timp ce bucu-
riile se dublează. A treia
lege ne spune că dacă dă-
ruim toată iubirea, vom
rămâne cu mai  multă
decât cel care şi-a mai păs-
trat pentru el. Când dă-

ruim iubire fără a cere in
schimb, primim automat
şi inevitabil iubire din
abundenţă. Este impor-
tant să dăruim iubire, nu
să primim, ne spune a
patra lege. 

Am petrecut ani mulţi
fără să-mi dau seama ce
vreau de la viaţa petrecută
temporar pe acest pământ.
Acum, după mulţi ani m-a
străpuns un gând ce mi-a
luminat calea în căutarea
unui adevărat sens al vie-
ţii. Pentru prima dată am
înţeles Adevărul, aşa cum
l-au aşezat poeţii şi l-au
declarat cu înţelepciune
cei mai mulţi gânditori.
Adevărul este că Iubirea
este ultimul şi cel mai înalt
ţel la care omul poate să
aspire. Am înţeles sensul
celei mai mari taine pe
care poezia, gândirea şi
credinţa umană trebuie să
ne-o împărtăşească. Am
înţeles că omului căruia nu
ia mai rămas nimic în
lumea aceasta poate totuşi
să cunoască fericirea, chiar
şi numai pentru o clipă,
contemplând persoana iu-
bită. Prin contemplarea
plină de iubire a persoanei
iubite pe care o purtăm cu
noi putem să ajungem la
împlinire.

Omul este înzestrat cu
raţiune ca să judece, să se
cântărească, să se cu-
noască cât mai bine pe
sine însuşi. A înţelege în-
seamnă a crede. A crede în
iubire este ca şi cum ai
crede în Adevăr. E greu de
crezut că Adevărul există
pentru că nu este manifes-

tat. Cum sa-l cunoşti dacă
nu-l vezi, dacă nu-l auzi,
dacă nu-l pipăi sau nu-l
miroşi ? Deşi sufletul iţi
vorbeşte despre existenţa
lui, nu-l poţi afla decât prin
cunoaştere şi experimen-
tare. Cuvintele mele nu te
fac pe tine cititorule să
ajungi la adevăr. Doar pro-
pria-ţi minte, călăuzită cu
voinţă te va conduce la cu-
noaşterea acestuia. Dru-
mul către iubirea divină,
pe care o putem simţii în
sufletul nostru, poate fi
presărat cu pierderi, cu ne-
împliniri sau cu dorinţe
sfărâmate. A accepta că-n
toate acestea-i un sens,
poate o etapă de pregătire
a sufletului nostru pentru
mai multă iubire, pe care
n-o simţim când suntem
ataşaţi de dorinţele ome-
neşti. Se spune că Dumne-
zeu i-a rezervat mult
a ce luia ce poate să piardă
mult. I se dă mult aceluia
ce-şi păstrează sufletul
curat chiar dacă viaţa îl
face să plângă şi să piardă
totul.

Credinţa este mijlocul
de transfer al puterii divine
în viaţa cotidiană indivi-
duală în momentele în
care nu ai lumina cunoaş-
terii viţii şi eşti în întuneri-
cul neştiinţei şi al sclaviei
morţii. Credinţa intervine
în general acolo unde ra-
ţiunea singură nu poate fi,
nu poate da  un funda-
ment. Acesta este cazul
prin excelenţă, faţă de care
credinţa nu vine să supli-
nească o incapacitate a
gândirii noastre, ci o di-

mensiune a fiinţei noastre.
Credinţa nu este integral
fundamentată de raţiune,
dar nu este nici antiraţio-
nală, pentru că în credinţa
creştină intră o bună parte
de argumentaţie. Pro-
blema conformităţii cre-
dinţei cu raţiunea a fost
dintotdeauna extrem de
disputată, avându-i în
prim plan pe autori ce-
lebri, cum ar fi Platon,
Aristotel, Sfântul Augus-
tin, Boethius, Ioan Damas-
chin, Sf. Anselm şi alţii.
Leibniz vede în problema
conformităţii raţiunii cu
credinţa o pro vo- care per-
petuă, care a fost în per-
manenţă în centrul
atenţiei datorită importan-
ţei asumării unui răspuns
în favoarea, sau în defa-
voarea acestei relaţii.
Dumnezeu vrea să mântu-
iască toţi oamenii, susţine
Leibniz, iar, ceea ce putem
noi vedea nu-i decât un
fragment foarte mic, insu-
ficient de mare pentru a
recunoaşte frumuseţea şi
ordinea întregului. Astfel,
însăşi natura lucrurilor
cere ca această ordine a ce-
tăţii divine, pe care noi n-o
vedem încă aici, jos, să fie
obiectul credinţei, speran-
ţei şi încrederii noastre în
Dumnezeu. 

Din seva simţurilor
noastre, busola gândurilor
indică drumul spre cuibul
tăcut al inimii încătuşate,
iar aripi de gânduri zdro-
besc  o lacrimă din mine
numită Speranţă. Amar-
nice chinuri mă caută, dar
mă ascund în cufărul ini-
mii tale, sorbind în taină
lumina ce a plămădit vlăs-
tarul, udat de roua de mis-
ter al sfântului altar numit
Iubire. Raţiunea şi cre-
dinţa  sunt ca nişte flăcări
care se înfăşoară in jurul
iubirii şi luminează calea
acesteia.               Va urma

Raţiune, Iubire
şi Credinţă (6)
Este o imensă bucurie în a-i face fericiţi
pe ceilalţi, în ciuda propriei existenţe.
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Ion Iancu Vale

În cea de a şaptea zi de
chef, situaţia se prezenta
astfel: Ion Lasămăverde
dormea cu capul pe
masă, ceilalţi se aflau în-
tinşi care pe unde îi apu-
case somnul, pe mese, pe
sub mese, pe caldarâmul
din curte şi chiar în
drum, în faţa porţii. Bău-
tura, nesomnul şi căldura
verii îi dăduse gata pe
toţi. Se găseau aruncate
peste tot sticle goale, pa-
hare şi vase pentru făcut
mâncare. În butoiul de
ţuică gol, scos în mijlocul
curţii, dormea Bleguş, care
sforăia să-i spargă doagele.

Dintre toţi doar Iarel
era treaz şi limpede la
cap. La vârsta lui băutura
nu era permisă.  Era şi el
însă destul de obosit,
fiind tot timpul la ordinul
lui unchiului sau.

Ion Lasămăverde se

trezi din somn. Ridicând
capul de pe mâini, trase
un chiot ciobănesc şi îi
sculă şi pe ceilalţi, zgâl-
ţâindu-i sau dându-le şu-
turi. Toţi erau mahmuri
şi vroiau băutură. Pentru
început, se apucară să
scurgă sticlele în care se
mai găseau câţiva stropi
uitaţi de băutură, pentru
a se drege. Iarel privea la
unchiul lui. Acesta privea
şi el fix undeva.Urmă-
rindu-i privirea, Iarel
văzu un fluture roşu zbu-
rând deasupra lor în cer-
curi din ce în ce mai mici.
Ion încercă să-l prindă cu
mâna, dar rată şi, scu-
lându-se porni în fugă
după fluture, izbindu-se
şi sărind peste obiectele
împrăştiate prin curte.
Fluturele se apropia şi se
depărta, iar Ion sărea
peste scaune, sticle sau
peste trupurile celor care
mai lâncezeau beţi în pra-

ful curţii. În cele din
urmă, făcând o volută
largă, fluturele sângeriu
intră pe uşa deschisă a
camerei, din care cu şapte
zile în urmă Ion fusese
scos în coşciug pentru a fi
dus la groapă. Intră şi Ion
după fluture în casă. Cei
de afară îl aşteptară un
timp bun, sperând ca
acesta să le mai aducă
băutură, ,,setea'' lor fă-
cându-se din ce în ce mai
simţită. Acesta însă nu
mai apărea. Brică intră
după el în camera de jos.
Îl găsi pe Ion întins pe
masă, cu mâinile strânse
pe piept şi cu ochii larg
deschişi. Între buzele
strânse se întrezărea o
aripă purpurie de fluture.
Toţi îl priveau zâmbind
sceptici. Erau convinşi că
e vorba de o nouă farsă,
că se va scula şi-ş va con-
tinua cheful. Aşa că înce-
pură să-l scuture, să-l

gâdile, să-i dea bobâr-
nace... dar degeaba. Ion
era de data asta mort, ca
morţii. Cineva îi închise
pleoapele şi îi aprinse o
lumânare.

Îl păziră un timp, aş-
teptând din nou o mi-
nune. Dar Ion nu se mai
sculă. Începură unul câte
unul să plece. Nu mai ră-
mase lângă el decât Iarel.
După câteva zile veniră şi
părinţii lui Ion. Intrară în
curte, dar nu era nici o
mişcare. Controlară ca sa,
cameră cu cameră, dar pe
nicăieri nici ţipenie de
om. Ion, Iarel şi căruţa
lor cu boi dispăruseră.
Parcă intraseră în pă-
mânt. Sau poate zbura-
seră definitiv în cer.
Nimeni nu a mai aflat
vreodată ce s-a întâm-
plat, cu adevărat.
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Povestea celestului zbor a lui Ion
Lasămăverde şi a nepotului său Iarel (4)

Ion Iancu Vale

Stau deseori şi mă uit
îndelung, pierdut, la fo-
tografia alb-negru a ma-
relui şi ne-mpăcatului
intelectual. Privesc fizio-
nomia puternic accen-
tuata[, de ţăran si nobil
român  si mă întreb de
fiecare dată, tot mai ne-
dumerit şi mai uimit: „de
unde oare atâta tristeţe,
de ce atâta durere la un
astfel de om, hărăzit de
Creator, cultivat şi in-
struit, la acest fiu de pro-
topop şi nepot de
baron?”

Si ca într-o strălumi-

nare, îmi dau seama, de
fiecare dată de ce marele
bărbat mă priveşte cu
atâta durere şi compa-
siune. Din fotografia sa,
Cioran îmi vorbeşte, mi
se destăinuie şi parca mă
întreabă: „cum Doamne
să nu te inunde durerea
ca o apă mâloasă şi grea,
cum să nu te copleşească
tristeţea, precum o vipie
arzătoare, când, contrar
a ceea ce credeai iniţial,
constaţi, deodată, cu stu-

poare, că faci parte
dintr-un popor care, în
loc sa lupte şi să se sacri-
fice pentru a trăi mai
bine şi mai frumos, pre-
feră să vieţuiască ori-
cum, târându-se,
umilindu-se, autodevo-
rându-se şi să piară de
foame şi în mizerie mo-
rală, în dispreţul unanim
şi profund al celorlalte
naţii.”

Aşa îmi zice din poza
sa alb-negru Emil Cioran

şi înţelegându-l, aceeaşi
durere şi aceeaşi tristeţe
mă cotropeşte iremedia-
bil, brăzdându-mi şi mie
faţa şi încleştându-mi si
mie inima şi sufletul.

Privind la fotografia
lui Emil Cioran
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Baki  Ymeri, Poeme
pufoase, Ed. Tipo

Moldova, Iaşi, 2011
În colecţia Opera

Omnia - Poezie contem-
porană - coordonator
serie: Valeriu Stancu, a
apărut acest volum sem-
nat de poetul şi traducă-
torul Baki Ymeri, care
este, fără îndoială, un
bun degustător de ver-
suri dedat la „dulcea
otrăvire” (îmbolnăvire)
cu şi prin poezie. Temele
care îl preocupă sunt -
dramele -unei conştiinţe
ce nu mai poate stăpâni
evenimentele decât prin
vers. Structura poeziilor
de aici rezidă în intensi-
ficarea unor elemente
grave prin relevarea
esenţei, dobândind în
final, înţelesul unei per-
spective integrale, fă-
când dintr-o astfel de
comunicare a mesajului
liric, cheia de boltă a
poeziei sale. Dorinţa in-
timă a poetului Băltii.
Ymeri este de a-i fi des-
coperită ideea de aştep-
tare, introspecţie şi de
chemare. Sensibilitatea,
cât şi concepţia despre
lume au conotaţii dialec-
tice. 

„Dorul tău îl aud/Pe
perna mea respirând,
/De mână cu mine scri-

ind, / Scrisă în zori ră-
sărind:/Te gust şi
rămân nesătul/Şi dorul
numeşte-l nebun,/Fiin-
dcă noi doi am
aflat/Cum se întâlneşte
un rai/Gu alt rai/ Fără
să fie în lume păcat”
(Dor)

Laurenţiu Orăşanu, A
treia bancă, Ed. Se-

mite, Bucureşti, 2012
Laurenţiu Orăşanu îşi

defineşte propria struc-
tură comportamentală a
spiritului său creator,
optând pentru un roman
psihologic şi de ce nu,
biografic, narând dezin-
volt întâmplări şi mo-
mente diferite, desprinse
din viaţa reală şi redate
cu lux de amănunte,
uneori descriptiv, pier-
zându-se în „hăţişul” sia-
jelor trăite, dar forţa
epică nu se diluează, ba
dimpotrivă, îşi caută
„albia” precum o apă de
munte curgând către
marea cea mare - pe care
o pot numi „a treia
bancă” presupunând în-
tregul romanului. 

Atmosfera şi proble-
matica sunt cât se poate
de veridice, iar persona-
jele se mişcă sub inci-
denţa unui dramatism al
voinţei dintre cunoaştere
şi destin. Vreau să adaug
faptul că este fascinant
cum din aceste unice tră-
sături de caracter, epice,
prozatorul Laurenţiu
Oraşanu clădeşte o carte
deosebită, purtând peste
imaginile ei obiectiv-su-
biective, nimbul unor
atitudini capabile să ri-

dice în cerul sufletului
cele mai impresionante
detalii conjuncturale. 

Mihai Pascaru,
Piramida, Ed. Eikon,
Cluj-Napoca, 2010
În volumul acesta,

satul şi copilăria lui An-
drei Dumitriu sunt pă-
trunse în sensurile
majore ale destinului
până la confruntarea cu
el însuşi, devenind de-
opotrivă „scriptor” şi
„descriptor” al momen-
tului, care se doreşte să
îmbrace haina perma-
nentului. Structural con-
fesiv, autorul trece cu
dezinvoltură de la regis-
trul melancolic la cel
nostalgic unde reprezen-
tarea simbolică, polise-
mantică Z reductibilă la
esenţa fluxului epic, la
tensiunea identificării în
şi prin naraţiune. Demn
de atenţie la prozatorul
Mihai Pascaru este
orientarea generală a po-
vestirii cum şi tonul folo-
sit. Naratorul nu opreşte
aproape nimic pentru
sine, aşează pe tava su-
gestiilor, biografii, ecoul
întâmplărilor, momen-
tele esenţiale ori chiar
realitatea cu atmosfera
ei trăită, şi asumată. în
fine, ceea ce vede şi
aude, ceea ce trăieşte ori
a trăit, visează sau a
visat, toate, absolut
toate, aşezate în slujba
sublinierii expresiei
epice, obţinând imagi-
nea copleşitoare, credi-
bilă a semnificativului
EU şi ceilalţi, văzuţi ca
personaje implicate în

desfăşurarea schiţelor ce
cuprind adevărul „Pira-
midei”.

Puiu V. Moiceanu,
Mărfarul cu vise, re-

vista Climate literare,
Târgovişte, 2011

Uşurinţa de a spune
lucruri intime şi morale,
etice şi estetice, merge
din aproape-n aproape,
din vers în vers, cu im-
provizaţia, cu intuiţia în-
nobilată de dorinţa
dobândirii unui stil pro-
priu. Poezia creată de
Puiu V.  Moiceanu, în
vers alb, meditativ, ca-
pătă valoare semantică
prin însăşi sintagma
„mărfarul cu vise” inves-
tită cu puteri demiur-
gice. 

Demersul stilistic şi
prozodic e marcat de
idee cum şi de sinceri-
tate, reflexivitatea ten-
siunilor existenţiale,
stările elegiace, muzica-
litatea subsidiară şi ati-
tudinile lirice rezidă sub
imperiul expresiei poe-
tice în relaţia cu trans-
cendentul, aşezând în
ordine şi coerenţă fluxul
textual mereu în deplină
conştiinţă şi originali-
tate. 

„Culmea fericirii, am
divorţat de ea/Nopţile
vor fi liniştite/nu mai
aprind lumina/să o văd
când vine/îmi ajunge o
lumânare/întunericul nu
zăboveşte mult/noaptea
nu are perdea/Vrăşmaş
m-aş fi pierdut/'singur
nu mă pot trăda/Surâsul
veghează conştiincios/să
nu aplaud când tună/să
cânt la pian/Pot picta, să
scriu pe oglindă/numele
ei” (Elegie)

Victor Sterom

BREVIAREde Victor Sterom
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Constantin Popa

Hazardul şi
naşterea angoasei

I
Existenţa umană nu

este liberă, ci determi-
nată pe de o parte din
punct de vedere genetic,
biologic şi psihologic, iar
pe de altă parte social şi
cultural. Nu este liberă
atâta timp cât nu am ales
noi să ne naştem, intr-o
lume a hazardului, ne-
fastului, absurdului, a
suferinţei, şi pentru că
existenţa depinde de re-
surse (aer, apă, hrană,
etc). Aristotel afirma că
omul este o fiinţă socială
(zoon politikon). Însa,
socializarea înseamnă
reguli, constrangere,

crearea de sisteme poli-
tice care favorizează apa-
riţia corupţiei şi
injustiţiei sociale. Omul
devine nevrotic pentru
că societatea, în numele
ei cultural impune re-
nunţarea la impulsurile
instinctuale.  Socializa-
rea a presupus interfe-
renţa a două tendinţe
opuse, însa la fel de pro-
prii naturii umane,
creând un continuu con-
flict existenţial. Pe de o
parte aspiraţia personală
spre fericire, catalogată
drept egoistă, iar pe de
alta necesitatea sociali-
zării, provenită din in-
stinctul de socializare
(pentru că singurătatea
înseamna nefericire), şi
deci acceptarea
“binelui comun”.

Artistul Constantin Popa
s-a născut în comuna dâm-
boviţeană Runcu în 1979,
schimbând în 2001 decorul
inocenţei cu cel  al eforturi-
lor pentru integrare în pro-
vincia spaniolă Alicante. Anii
petrecuţi în stadiul tranziţiei
au insemnat o  perioadă de
puternică pre o cupare filoso-
fică, de gestaţie artistică,
dând naştere pe panză unei
fuziuni între artă şi filosofie.
Studiază pentru un an pic-
tura la Scoala Municipală de
arte frumoase - Alcoy. În
2005 decide să studieze Is-
toria Universală la Universi-
tatea Ovidius din Constanţa,
aprofundând domeniul de
studii în cadrul Universitaţii
Autonome din Madrid, unde
studiază masterul de Istorie
Contemporană. Astfel muta-
rea în Madrid îl aduce în
contact cu elita culturală ro-
 mâ nească, concentrată în

jurul Espacio Niram. Pe par-
cursul anilor, aşa cum artis-
tul a aratat  în expoziţii ca
cele din sediul UNESCO
Alcoy, galeria Nicole-Blanco,
Institutul Cultural Român -
Madrid, sau Ambasada Ro-
 mâ niei din Madrid, ideile
prind conturul culorii într-un
mod ce nu te poate lăsa fără
întrebări. Din acest sincre-
tism de talent, sentimente,
framântare şi vopsea, apare
ultima serie a artistului,
„Condiţia u ma nă”. Seria dă

formă sistemului filozofic pe
care Constantin Popa l-a
conceput ca raspuns la in-
trebarile născute din con-
fruntarile cu existenţa.
Fiecare tablou ilustrează un
concept filosofic, provocând
la gândire aşa cum se va ob-
serva în continuare.

Metafizica este o serie
de şase tablouri, făcând
parte din „Condiţia umană”.
Este încercarea de a da un
răspuns la problemele apă-
rute în Hazardul şi naşterea

angoasei, şi anume lipsa
sensului existenţei, lipsa
vreunui control transceden-
tal asupra vieţii (providenţă)
şi a determinismului gene-
tic, biologic, psihologic şi so-
cial. Metafizica în viziunea
lui Constantin Popa este ne-
cesară pentru a da un altfel
de răspuns decât cele pro-
puse de nihilism şi religie,
care au „dezbrăcat” omul de
demnitate, reducându-l sau
la accident sau la “cerşeto-
rul” graţiei divine. Metafizica
este limitată, şi Constantin
Popa nu încearcă să faca o
introspecţie în incognoscibil,
în Absolut sau Dumnezeu, ci
încearcă să înţeleagă cum
aceste concepte (pe care
chiar dacă nu le putem cu-
noaşte, le putem intui) pot
ajuta la eliberarea din lanţu-
rile angoasei prin enunţarea
unui scop al existenţei. (Ge-
orge ROCA, Rexlibris Media
Group, Sydney, 2012)

Hazardul şi naşterea angoasei

4
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În această ipos-
tază moralul re-
prezintă echilibrul

necesar impus de in-
stinctul de supravieţuire
având rolul de armoni-
zare a trei caracteristici
inerente naturii umane:
impulsurile instinctuale,
socializarea şi supravie-
ţuirea.

Hazardul şi
naşterea angoasei

II
Aspiraţiile omului de

eliberare din lanţurile
biologice şi sociale sunt
inutile. Natura umană
este controlată de nece-
sitaţi, dorinţe, neîmpli-
nirea lor atragând
suferinţă, de inevitabili-
tatea morţii, de sărăcie şi
corupţie. Omul are liber-
tatea să raţioneze că nu
este liber, însă şi să caute
un sens existenţei.

Hazardul şi
naşterea angoasei

III
Singurătatea provo-

cată de conflictul dintre
dorinţa egoistă de feri-
cire şi limitarea impusă
de socializare, dintre
omul animalic şi omul
social, înseamnă sufe-
rinţă. Pe plan social, su-
pravieţuirea, in anumite
cazuri, poate înseamna

ruperea de familie, de
suportul emoţional (a se
vedea imigraţia). In-
ocenţa, simplitatea, tem-
peranţa sunt oaze de
fericire, însa greu de
atins din cauza ritmului
alert impus de supravie-
ţuire.

Hazardul şi
naşterea angoasei

IV
Nu există dreptate

absolută. Justiţia este se-
lectivă, arbitrară. Atât
justiţia socială, care ju-
decă omul in funcţie de
poziţie şi posesii, cât şi
justiţia transcedentală (a
se vedea boala, calamită-
ţile naturale, moartea).
Existenţa materială este
produsul hazardului, ab-
surdului, nicidecum al
unei dreptăţi cosmice.

Hazardul şi
naşterea angoasei

V
Lupta pentru supra-

vieţuire. Este înnăscută
în natura umană şi ex-
ploatată de socializare.
Societatea are obligaţia
impusă de moral şi in-
stinctul de supravieţuire
să intervină in procesul
biologic al selecţiei natu-
rale prin legi care să ga-
ranteze libertatea,
fericirea, siguranţa indi-

vidului, şi chiar dacă
acum o face, se află la un
nivel foarte firav (a se
vedea lumea a treia, raz-
boaiele, state-frontiere-
interese, globalizare,
etc). Scopul suprem al
societăţii trebuie să fie
individul.

Hazardul şi
naşterea angoasei

VI
Procesul de maturi-

zare înseamnă pierderea
puritaţii, inocenţei, a
simplitaţii, şi acceptarea
hazardului existenţei
umane, acceptarea regu-
lilor absurde impuse na-
tural şi social de
instinctul de supravie-
ţuire, acceptarea vieţii.

Hazardul şi
naşterea angoasei

VII
Naşterea artistului.

Arta nu trebuie să fie re-
darea fidelă a realitaţii,
ci redarea adevărului din
spatele cortinei realităţii
şi căutarea sensului exis-
tenţei. Arta şi filosofia
sunt filtre prin care
putem percepe adevărul
asupra condiţiei umane,
şi anume că omul este
fragil în faţa absurdului
şi nimic in faţa morţii, că
este condamnat la sufe-
rinţa si nefericire, că este

inlanţuit într-un univers
material limitat, însă,
deasemenea că are posi-
bilitatea să se elibereze
de frică dând un sens
existenţei.

Hazardul şi
naşterea angoasei

VIII
Angoasa. Frica este

factorul dominant al
condiţiei umane. Frica
stă la baza societataţii, a
ideologiilor, a religiilor.
Fricii faţă de absurdul
vieţii, de hazard, nefast
şi moarte i se alatură şi
frica că suntem produsul
accidentului, că suntem
nimic (nihil) şi că nu
există transcendental. În
asemenea circumstanţe,
filosofia inseamnă elibe-
rarea de sub dominaţia
fricii. Metafizica este in-
cercarea de a căuta sen-
sul existentei, altul decât
răspunsurile ideologiilor
nihiliste si existenţialiste
(care consideră că omul
este produsul accidentu-
lui) pe de o parte, şi reli-
gioase (care consideră
omul ca fiinţa slabă, pă-
cătoasă, care are nevoie
de implorarea graţiei di-
vine) pe de altă parte,
dându-i omului demni-
tatea ştirbită de aceste
ideologii.

4

Poezia mea de unde vine...
Nicolae Nicoară Horia

Poezia mea de unde vine
Zadarnic mă întrebi, nu pot răspunde,

Şi dacă în acasa ei ţi-e bine
Ce rost mai are să îţi spun de unde?

Răspunsul pentru mai târziu se-amână,
E prea devreme-acum în cerul meu!

Ea vine precum vine la fântână
Tot mai frumos acelaşi curcubeu

Să bea din apa ei vindecătoare,
Dar setea şi mai tare îl încinge,

Asemenea nu-i poezia oare,
Făptura lor cine o poate-atinge?

Cuvintele şi ele sunt divine,
Lăsate pe pământ din Tată-n Fiu,

Poezia mea de unde vine?
Zadarnic mă întrebi, nu pot să ştiu...



Citim romanul doam-
nei Mihaela Arbid
Stoica, „DINCOLO DE
BARIERA TRISTETII”,
apărut la Editura ANA-
MAROL în anul 2011, şi
ne place. Ce-i drept, ne ia
ceva mai mult timp
decât editorului căruia i-
au fost suficiente numai
două zile până să-l tri-
mită la tipar. E un
roman bun, locuit de
personaje credibile, bine
conturate în demersul
evenimenţial„Până la un
punct, story-ul se desfă-
şoară pe două planuri
distincte, punând în evi-
denţă două caractere
umane puternice, mar-
cate de întâmplări si ne-
prevăzut, pe fondul
războiului civil din
Liban. Două femei aflate
la răscrucea dintre la-
crimă şi speranţă, dintre
amintire şi un viitor ce

va fi fiind cândva, la
rându-i inevitabil tre-
cut„Anna, marcată pro-
fund de moartea soţului
Tanius, rămasă cu un
copil, Hanny, si care se
vede brusc copleşită de
greaua moştenire a unui
om de afaceri arhicunos-
cut în Orientul Mijlociu.
Donna, (româncă din
câte citim) trecută si ea
cu ceva timp în urmă
printr-o poveste asemă-
nătoare, femeie de o
stranie frumuseţe şi om
de afaceri la rându-i,
miscându- se între o
lume a bărbaţilor de suc-
ces, si una a credibilităţii
manageriale, translând
pe inevitabile si bine de-
finite coordonate atitu-
dinale” Sentimentul de
tip feminin în cumpătul
pragmatismului specific
oriental.

Aşa aş defini starea de
fond a romanului pe care
Mihaela Arbid Stoica
ni-l propune spre lectură

şi cât mai bună înţele-
gere „Autoarea are sim-
ţul detaliului şi al
descripţiei, fără însă a
obosi, cu dese trimiteri
într-un trecut pe care-l
vrea cât mai în avantajul
si buna poziţionare a
prezentului în mers.
Aici, seamănă oarecum
cu Nicolae Breban, cu
acea tehnică un pic nău-
citoare a dusului - întors
din Animale bolnave,
însă fără riscul rătăcirii
firului roşu al naraţiunii.
Ca si construcţie aşadar,
romanul este o interpu-
nere de planuri şi struc-
turi firesc închegate, de
un vizibil modernism,
condus cu multă inteli-
genţă si responsabilitate
da' capo al fine, vădind o
rafinată ştiinţă a scrisu-
lui, chiar dacă e vorba
aici, de un debut. Ca şi
propunere tematică, este
o voită desprindere a
părţii dintr-un întreg
comun altfel, tocmai

spre a-i reda mai intim şi
mai fidel acea trăsătură
sentimental - ameţitoare
apecifică eternului femi-
nin. Scenele de un ero-
tism cuminte, uneori
surprinzătoare totuşi
prin utilizarea limbajului
frust, scapă benefic din
frâiele educaţiei si-al cu-
tumelor, punând necesa-
rul de piper si sare în
poveste. Din alt unghi
văzut, romanul are toate
ingredientele unui înce-
put de saga a două fami-
lii având un trecut si un
prezent comun în datele
esenţiale, si, desigur, un
viitor, dacă judecăm
după felul cum, la finele
lecturii, bâjbâiam cu
mâna pe birou în căuta-
rea celui deal doilea
volum. Autobiografic de
bună seamă, romanul
„DINCOLO DE BA-
RIERA TRISTETII” e un
bun câştigat, atât pentru
autoare, cât si pentru ci-
titori.

În ce ne priveşte, cu
bună ştiinţă nu am intrat
mai adânc în pasta ro-
manului, ferindu-ne de
citate si alte exemplifi-
cări, tocmai spre a nu
ştirbi cu ceva interesul
cititorilor aflaţi în căuta-
rea lecturii de bună cali-
tate.
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Mihaela Arbid Stoica, „Dincolo de bariera tristeţii”de Mihai
Antonescu

Consemnări prieteneşti

O saga în posibilă
devenire

La deal
Liviu-Florian Jianu  

Pe marea de iarbă, corăbii am paşii, 
Şi-mi sar înainte, ca peştii, cosaşii – 
Şi clopote, florile mişcă sub vânt, 
Coroanele norilor peste pământ  - 

Pe ape de calci, nu e chip să nu-ndoi 
Buchete de stele,  din florile moi – 
Se-nclină  în faţa-mi, cu trupuri  mlădii, 
Cu trene de gaze,  luntraşi-păpădii – 

Şi-n urmă, cu iarba, eu vărui  siajul 
Sub  tălpile mele de Rege – iar pajul 
Zvâcnind  ici şi colo, în mâini mi-e toiag, 
Spre umbra pădurii de fragi,  şi de fag - 

Livezile ninse pe mări de smarald 
Îmi dăruie sufletul fructelor, cald – 
Departe, la ţărmuri, tresar în fântâni, 
Cu velele-ntinse, scoruşii  bătrâni - 

Trec mările, munţii, şi eu, înapoi, 
Cat timpul în lujerii verzi,  de trifoi – 

Îmi calcă bunicii pe ape, şi ei – 
Corăbii ni-s paşii, pe marea de tei…
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Mihai Batog
Bujeniţă

Există, sunt convins de asta,
mulţi oameni care nu o cunosc şi
nici nu au auzit de Liana Saxone-
Horodi. Este ceva absolut normal,
numai că aceştia, cei care nu o cu-
nosc deci, habar nu au ce pierd.
Fiindcă noi, ceilalţi, care o cu-
noaştem suntem bogaţi şi fericiţi.
Exact aşa! Şi bogaţi şi fericiţi! Bo-
gaţi pentru că Liana ne-a dăruit cu
generozitate comorile sufletului ei
nobil şi fericiţi pentru că nici un
fel de criză nu ne poate răpi sau ri-
sipi aceste comori. Desigur, ca
orice om care dăruieşte cu adevă-
rat, nu a cerut nimic în schimb
însă aceste daruri, cu propria lor
forţă, cumva de esenţă divină, au
creat legături între noi, legături
care, în mod cert, ne vor însoţi,
chiar dacă pare ciudat şi la vremea
când vom fi doar amintiri. Până
atunci însă trebuie să spunem că
Liana Saxone-Horodi este un ar-
tist complex şi profund, unul din-
tre acei, destul de puţini, care
trăiesc pentru împlinirea harului
care le-a fost hărăzit şi credinţa că
prin arta lor vor face o lume mai
bună sau poate chiar mai înţe-

leaptă. Greu de crezut, pentru noi
cei aflaţi de regulă în sfera com-
promisului profesional, că sunt
oameni care luptă continuu împo-

triva răutăţilor, a prostiei agresive
sau a interdicţiilor şi greutăţilor
urmându-şi calea cu o perseve-
renţă aproape de neînţeles. Este
Golgota lor şi nu de puţine ori la
capătul ei se află aceeaşi lipsă de
înţelegere faţă de tot ce este mai
presus de biata noastră fiinţă de
lut. Numai că, din timp în timp,
pentru unii dintre aceşti oameni

care au curajul de a-şi urma che-
marea apare aura de lumină bine-
cuvenită. Este şi cazul acestei
artiste care face în mod aproape
miraculos prin cuvânt transfer de
imagine şi din culori imaginează
poveşti pline de subtile înţelesuri
cu mult dincolo de ceea ce vezi pe
pânză. 

Pare cumva dificil să accepţi că
Liana, împotriva tuturor eviden-
ţelor, este încă aceeaşi tânără re-
belă şi furioasă a anilor şaizeci
când picta, ea o fiinţă de esenţă
solară, în culori sumbre şi se lupta
cu dogmele unui sistem absurd
dar şi cu stupiditatea slugilor
acestuia. Ea care respira desen şi
pictură era respinsă la admiterea
într-un institut unde tocmai asta
era cerinţa de bază! Acum putem
privi cu oarecare nostalgie tuşa
fermă şi precisă, care decupează
un segment de realitate, aşa cum
era văzută de ochiul artistei, în to-
nuri de gri obsesiv cu care a ilus-
trat perfect lumea înconjurătoare
din acea vreme. Însă în timp,
unul plin totuşi de frământări, ta-
blourile Lianei şi-au regăsit echili-
brul firesc în bogăţia de culori, o
explozie chiar de viu prin culoare,
iar lucrările, indiferent că sunt
peisaje sau secvenţe de viaţă, au
acel spirit robust, tonic, plin de
forţă şi încredere, izvorât din per-
sonalitatea la fel de puternică a ar-
tistei. Sunt impresionante acele
picturi care prezintă lumea ca şi
cum ar fi privită printr-o fereas-
tră, de multe ori doar sugerată,
dintr-un fel de umbră interioară
spre lumina aproape orbitoare a
exteriorului. Dar şi mai mult
putem admira pozitivismul crea-
ţiei acestei uimitoare mâ-
nuitoare a penelului atunci
când privim dramaticele

...am mers pe „Via Dolorosa” şi de nenumărate ori am fost
Pasarea Phoenix.  Liana Saxone-Horodi

Ispita arderii înălţătoare
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picturi ale incendiului care
a distrus plantaţiile arbori-
cole de pe muntele Carmel.

Regăsim culorile întunecate ale
unor vremuri apuse însă mesajul
este cu totul altul. Unul cu impact
optimist dat de aşezarea în ta-
blouri, discret dar foarte vizibil, a
unor tonuri de verde proaspăt,
semn că viaţa, aşa cum o cunoaş-
tem şi o recunoaştem, nu se lasă
înfrântă de pustiiri trecătoare şi
rămâne întotdeauna triumfătoare
împotriva oricăror vicisitudini.
Nici nu se poate să nu observăm
subtila dar şi extrem de inteli-
genta metaforă conţinută de
aceste peisaje referitoare la istoria
la fel de zbuciumată şi încărcată
de nefericire a acelor locuri dar şi
a oamenilor care prin muncă şi
sacrificii au reuşit să aducă viaţă
şi culoare acolo unde părea stă-
până doar monocromia deşertu-
lui.

Nu pot fi trecute cu vederea
cele două planuri importante a ale
operei Lianei Saxone-Horodi in-
terpuse şi de multe ori suprapuse
ideatic, cel purtând specificul ţării
de origine şi cel al Ţării Sfinte
(prefer să spun aşa pentru că acest
pământ este sfinţit nu numai de
evenimentele istorice, cât mai ales
de miracolul înfăptuit de oamenii
zilelor noastre). Cele două pla-
nuri, aparent separate, sunt, în vi-
ziunea artistei, cât se poate de
congruente chiar şi, absolut firesc,
în simbolistica religioasă, nu
numai în gesturile şi atitudinile
oamenilor. Logic, dacă stăm să ne
gândim la o istorie culturală co-
mună întinsă pe mai bine de trei
secole, neîntreruptă nici acum,
deşi otrăvitorii de profesie nu au
lipsit niciodată din ecuaţie. Da,
numai că tot ceea ce pare normal
când privim aceste lucrări este, în
primul rând, rezultatul sugestiei
realizată cu multă forţă dar şi fi-
neţe psihologică de Liana. Des-
igur, ca orice lucru aparent simplu
(a se revedea povestea oului lui
Columb), credem acum, şi bine
facem, că totul era cunoscut din-

totdeauna. Sigur, chiar aşa este,
numai că uneori trebuie să fie ci-
neva care să-ţi arate în ce parte
trebuie să priveşti ca să înţelegi. 

Totuşi, piatra de încercare a
oricărui pictor rămâne portretul.
Ei bine, constatăm, iar asta ne
duce din nou cu gândul la încre-
derea pe care artista a avut-o în-
totdeauna în destinul său,
portretele Lianei Saxone-Horodi
sunt unele dintre acelea, nu foarte

multe, pe care privindu-le, ai im-
presia că personajul îţi este cu-
noscut de o viaţă, că îi ştii
povestea şi nici nu te miră să-l
reîntâlneşti, pentru că doar cu câ-
teva clipe înainte aţi vorbit despre
una-alta. Aceasta îţi este convin-
gerea deşi priveşti chipul unor
maeştri imortalizaţi de talentul
dar şi de dragostea artistei sau

doar la ochii, acum veşnic surâză-
tori, ai unei bătrâne care şi-a în-
deplinit cu cinste rolul în această
viaţă. Nu ştiu dacă acest lucru se
va întâmpla vreodată, dar mi-aş
dori să aflu că, undeva în lume,
portretele Lianei au devenit obiect
de studiu în Academiile de Arte.

Spre norocul nostru toate aces-
tea pot fi admirate în prezent într-
un recent album, realizat prin
contribuţia graficienei Tami Sinar
precum şi a artistului fotograf
Ariel Warhaftig, o reuşită tehnică
şi artistică, unde sunt adunate
operele acestei încântă- toare dar
şi neliniştitoare artiste. Albumul
mi-a fost dat în dar, nici nu se
putea altfel, cu ceva timp în urmă
şi, în modul cel mai plăcut cu pu-
tinţă, mi-a schimbat întregul pro-
gram de viaţă. Nu regret, era
oricum plin de sâcâieli zilnice
acest program, mai ales că schim-
barea îmi oferă un bun prilej de a
privi reproducerile şi de a mă
gândi la sensurile de multe ori as-
cunse dar nu neapărat ocultate ale
lucrărilor. Nu ştiu dacă înţeleg
totul aşa cum a fost spus prin lim-
bajul culorilor, însă ceva se pro-
duce între mine şi Liana. Ne
înţelegem, într-o lume în care
acest fapt profund omenesc pare
mai mult de domeniul imposibilu-
lui. Poate că acei care gândesc alt-
fel ar trebui din când în când să
deschidă albumul sau să viziteze
galeriile unde expune Liana Sa-
xone-Horodi.
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Nicolae Bălaşa

Când de câştig nu şti să
te bucuri, el, câştigul, în-
seamnă pierdere încă di-
nainte de a fi câştig. La
prima vedere, cele spuse de
noi par a fi un joc de cu-
vinte, ce tind spre sfera jo-
curilor de limbaj deja
conceptualizată de Ludwig
Wittgenstein. Şi totuşi, nu!
Într-adevăr, în şi dincolo de
cuvânt, stau adevărurile
încă ascunse, ce pot pune în
scenă, fie şi numai contex-
tual, şi altceva decât aştep-
tarea receptorului, a
omului, în genere, om care
ascultă şi speră. Repetăm
ultimele cuvinte ascultă şi
speră pentru că în ascultare
se cuibăreşte  acţiunea mo-
bilizată, fireşte, de speranţă,
iar de aici, într-o oarecare
măsură, mecanismele vieţii.
Pentru a vă convinge de cele
spuse, vom apela la ştiinţa,
(la ştiinţa ca filosofie, denu-
mire folosită pentru prima
dată de către Kant),  con-
vinşi fiind de faptul că truda
omului, în istorie, spre lu-
minare, nu a fost în zadar.

În consecinţă, amintim,
mai întâi,  considerarea
noastră susţinută în multe
aricole anterioare, conside-
rare conform căreia, dintr-

o anume perspectivă, for-
mulată lapidar, comunica-
rea este transmitere de
informaţie printr-o combi-
naţie de semne şi simbo-
luri, ştiut fiind faptul că,
pentru a împărtăşi ceva se-
menilor, oamenii au liber-
tatea de a recurge la
coduri. Alegerea acestora
este condiţionată de limba-
jul în care se produce co-
municarea. Se ştie însă că
în lumea actuală, ,,întâl-
nim pretutindeni eşecul în-
cercărilor de comunicare
între zone, naţiuni, blocuri,
generaţii, datorat faptului
că, la prima vedere, lip-
seşte un limbaj comun” (H.
G. Gadamer, Adevăr şi me-
todă, Editura Teora, Bucu-
reşti, 2001, p. 495). Nu
este cazul, sperăm noi, să
repunem în discuţie pere-
chile conceptuale exten-
siune-intensiune sau
denotaţie-conotaţie, cu tri-
mitere, în special, spre cu-
vântl care generează
neînţelegerile. Amintim
însă faptul că a conveni
asupra semnificaţiilor este
regula numărul unu la
masa negocierilor sau în
relaţia eu (individ, partid,
structură politică, guvern,
instituţii ale statului) şi
lume. În aceste condiţii,
trebuie spus că a cădea de
comun acord asupra sem-
nificaţiei depinde, pe de o
parte, de relaţiile  cuvântu-
lui utilizat cu ,,purtătorul’’
acestora, cum s-ar zice, cu
,,rădăcina’’ lui, şi, în al doi-
lea rând, cu tradiţia, locul
de germinare şi apariţie a
termenului. Aceste relaţii
pot fi, fie libere, fie condi-
ţionate. În lumea ştiinţi-
fică, (filosofia limbajului,
analitică,  a ştiinţei, în ge-

neral), referitor la aceste
aspecte, se opun două vi-
ziuni: realismul, numit
uneori şi esenţialism (ter-
menul aparţine lui Pop-
per), şi nominalismul. Şi
pentru că puţină istorie nu
strică, amintim faptul că
începuturile realismului
sunt, în  antichitate, la Pla-
ton. Pentru gânditorul grec
şi urmaşii săi, până în Evul
mediu, ideile generale pre-
ced lucrurile. Aceasta  ar
înseamna că semnificaţia
cuvintelor există dincolo
de om, care poate însă să o
contemple. Realismul din
zilele noastre are ca teză
faptul că semnificaţia cu-
vintelor se bazează pe con-
venţie socială. No mina-
lismul, cea de-a doua mare
orientare, este opusă rea-
lismului. De această dată,
ideile generale urmează lu-
crurile.  Altfel spus, adevă-
rata realitate constă din
obiecte concrete care for-
mează o specie, cuvântul
este un nume care nu des-
emnează nici o realitate a
acelei specii. 

În zilele noastre, afir-
maţiile despre o funcţie
cognitivă a limbajului, de
constituire a cunoaşterii
sau de descifrare a lumii,
sunt bine conturate. Prac-
tic, nu se poate vorbi des-
pre eficacitatea unei
strategii semantice, fără a
se lua în calcul raportul
dintre limbaj şi gândire,
deoarece atât experienţa
cât şi procesul de cunoaş-
tere sunt dependente de
limbaj. Prin urmare, valoa-
rea cognitivă a informaţiei
este dată de valoarea cog-
nitivă a limbajului. În plan
teoretic al cercetării aces-
tor aspecte, se disting, în

principal, două tendinţe:
relativismul şi universalis-
mul.

Conform teoriei relati-
viste, limba delimitează
gândirea, cu alte cuvinte
limba ne dirijează interpre-
tarea deci, în consecinţă şi
înţelegerea, iar de aici, şi
acţiunea. În termenii lui
Bolton, ,,obişnuinţele ver-
bale ne predispun  la anu-
mite opţiuni de
interpretare” (B. Bolton,
The Psychology of Thin-
king, Methuen, London,
1976, p. 214.)

Anumite interpretări
pot lipsi dintr-o comunitate
lingvistică din cauza limbii
sau mai bine spus: limbaje
particulare promovează di-
ferite moduri de a vedea
lumea, de a o interpreta şi
înţelege. ,,Lumea reală se
bazează în mare parte pe
inconştient, pe habitudinile
lingvistice ale grupului. Di-
verse comunităţi trăiesc în
lumi diferite, nu în aceeaşi
lume în care doar denumi-
rile diferă. Noi, ca indivizi,
vedem, auzim sau ne trăim
experienţele în felul nostru,
din cauza obiceiurilor lin-
gvistice ale comunităţii că-
reia îi aparţinem şi care ne
conduc la anumite opţiuni
interpretative” (K.-O. Apel,
Understanding and Expla-
nation. A Transcendental
Pragmatic Perspective, The
MIT Press, Cambridge
Massachusetts and London
England, 1984, p. 61.). 

Diametral opus relati-
vismului este concepţia
universalistă, ce are ca re-
prezentant de primă mână
pe Naom Chomsky. Potri-
vit acestei concepţii, limba
nu limitează capacitatea de
a gândi. Oamenii, în con-

Când nu şti să te bucuri de câştig,
câştigul este un ceva deja pierdut
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cepţia lui Chomsky, apar
pe lume cu ,,idei înnăs-
cute”. Copiii se nasc cu ca-
pacitatea de a recunoaşte
limba pe care o folosesc.
Punctul de vedere al lui
Naom Chomsky este oare-
cum asemănător cu teoria
cunoaşterii la Platon, unde
omul venit în lume este
vector purtător de idei pe
care, adată cu întruparea,
,,le reactivează’’ adică, le
face ,,funcţionale’’ prin rea-
mintire. Omul recunoaşte
albina pentru că îşi rea-
minteşte  ideea de albină
existentă în lumea ideilor
şi formelor pure.

Principiile universale
fac parte din ,,structurile
de adâncime”,  din acele
structuri care reglează ex-
primarea, considerată ca
,,structură de suprafaţă”.
Din această perspectivă,
fiecare colectivitate îşi for-
mează limba pe baza aces-
tor principii universal
valabile. Dacă necesităţile
de exprimare se schimbă,
atunci şi limba se schimbă.
Pe scurt, conform univer-
salismului, limba stă la dis-
poziţia gândirii.

Cele două concepţii
con form cărora „caracteris-
tica cunoaşterii noastre de
a fi mijlocită prin limbaj
poate fi interpretată atât în
sensul condiţionărilor so-
ciale şi istorice, cât şi în
sensul condiţionărilor tran -
 scendentale”, sunt două ti-
puri ideale de abordare şi
analiză a lumii. Dacă relati-
vismul ne oferă ideea con-
form căreia libertatea de a
comunica este legată de
limba pe care o folosim,
universalismul pune în evi-
denţă evoluţia limbilor şi
adaptarea lor la condiţiile
sociale în mişcare. 

În demersul nostru mai
trebuie să amintim că una
din dimensiunile funda-
mentale ale comunicării
umane este cea simbolică,
care constă în a transmite
mesaje cu ajutorul limba-

jului ce se bazează pe co-
duri specifice. În jurul
acestei idei, s-a constituit
un model de comunicare,
cunoscut sub denumirea
de modelul lingvistic, mo-
delul lui R. Jakobson  (Ja-
kobson, Essais de
linguistique générale, Édi-
tions de Minuit, Paris,
1963.),  model care a ţinut
cont de dubla situaţie (in-
formaţională şi simbolică)
a mesajului. Trebuie preci-
zat însă faptul că acesta,
mesajul,  se situează la in-
tersecţia celor două pro-
cese: de comunicare şi de
reprezentare. Ideea repre-
zentării simbolice intro-
dusă de gândirea modernă
face distincţie între con-
ceptele fundamentale:
ideile (noţiunile), cuvintele
şi lucrurile, spre deosebire
de prima perioadă a filoso-
fiei (până în secolul al XVI-
lea), când cuvintele se
aflau în concordanţă di-
rectă cu lucrurile, asemă-
nător adevărului-cores -
pondenţă. 

Fără a mai lungi discu-
ţia şi fără a mai trece în re-
vistă toate modelele de
comunicare din perspec-
tiva modernismului, suge-
răm doar faptul că  în
analiza comunicării, priori-
tate trebuie dată: 

1. realităţilor, valorii lor
informative; 

2. psihicului, (gândirii),
adică analizei mesajului în
termeni de intenţie, moti-
vaţii, pulsiuni etc.

3. limbajului, cuvinte-
lor cu ajutorul cărora gân-
dim, comunicăm, şi, în
acelaşi timp, acţionăm. 

Alături celor trei priori-
tăţi trebuie să mai avem în
vedere faptul că, pentru
lingvişti ca E. Sapir sau É.
Benveniste, viziunea asu-
pra lumii şi descrierea uni-
versului de către individ
sau grup este legată de uti-
lizarea limbii. La Benve-
niste există o legătură
indisolubilă între limbă şi

societate, afirmaţie pe care
o face plecând de la evi-
denţa faptului că nu există
limbă fără societate, nici
societate fără limbă. Iar de
aici, comunicarea descom-
pusă în trei relaţii binare:
relaţia sintactică ( ce des-
emnează relaţiile existente
între semne), relaţia se-
mantică (care vizează rela-
ţiile existente între semne
şi obiectele desemnate de
aceste semne) şi relaţia
pragmatică (care se referă
la relaţia dintre semne şi
vorbitori, cei care le utili-
zează).

Iată, acum, câteva pre-
cizări asupra semanticii:

1. în unele situaţii, ob-
servăm cum ea, semantica,
alunecă spre funcţionalis-
mul lui A. Martinet, con-
form căruia ,,limba trebuie
studiată pornind de la rea-
litatea folosirii’’ (P. Blan-
chet, La Pragmatique
d’Austin à Goffman, Ber-
trand Lacoste, Paris, 1995,
p. 22.). Un principiu ase-
mănător a fost enunţat şi
de către Wittgenstein. Din-
colo de folosire, adăugăm
noi, trebuie văzută înţele-
gerea şi, evident, la nivel
social, acţiunea. 

2. în alte situaţii, evolu-
ţia semanticii ţine de influ-
enţa pragmatico- enun ţi-
ativă care nu reduce limba
la o structură abstractă, ci
la concretul pus în mişcare
(evident trecut mai întâi
prin acelaşi proces de înţe-
legere, altfel, vorba româ-
nului, ,,unde nu e cap, vai
de picioare!’’). 

În sfârşit, mai spunem
că Benveniste, în analiza
comunicării, subliniază
importanţa luării în consi-
derare a situaţiei de comu-
nicare pentru studiul
funcţionării lingvistice. De-
păşirea nivelului unităţii
,,cuvânt” se îndreaptă spre
,,frază” pentru a sublinia
importanţa unităţii ,,dis-
curs”(sau ,,text)”, discurs
care produce (mai ales în

comunicarea politică şi în
comunicarea de masă),  as-
cultare şi speranţă.

Cam multă polologhie,
o să spuneţi dumneavoas-
tră, pentru a justifica sau a
face înţeleasă o frază:
,,când nu ştii să te bucuri
de un câştig, el, câştigul,
este deja un ceva, demult,
pierdut!’’

Dacă  însă pliem toate
cele spuse anterior pe, să
zicem, alegerile locale din
România, din Franţa sau
de oriunde din altă parte a
lumii (alegerile, parte fi-
rească, dar şi joc al demo-
craţiei), şi dacă analizăm
conform principiilor enun-
ţate, cu alte cuvinte, profe-
sionist, discursurile
politicienilor angrenaţi în
campaniile electorale, pre-
cum şi rezultatele, fără să
vrem, ne sar în ochi,  cel
puţin,  trei chestiuni  ce
clasează şi se fac demne de
luat în seamă:

1. alegerile, ascultare şi
speranţă (termeni cu  în-
cărcătura semantică de
mai sus);

2. alegerile, formă con-
textuală de dezamorsare a
tensiunilor sociale la nive-
lul promisiunilor sociale;

3. alegerile, la nivelul
gândirii îndividuale, prilej
de bucurie pentru câştig,
doar pentru câştigător şi
gaşca  sa în cursa electorală.

În consecinţă, dacă
după alegeri  speranţele
omului  sunt veşnic doar la
nivelul ,,iluziilor pierdute’’,
atunci ,,ascultarea’’, în con-
diţiile unei puternice stra-
tificări sociale a lumii (sunt
enorm de mulţi care rabdă
de foame şi foarte puţini
care trăiesc omeneşte), va
fi doar o  noţiune goală de
conţinut. Războiul civil, ce
parcă mocneşte, mai ales
în zonele sărace, va fi doar
chestiune de zile, iar de
aici, evident, bucuria celui
care a câştigat, este şi ea
doar un ceva deja pierdut.
Sau chiar spaimă de
moarte.
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Am învăţat să citesc
de la vârsta de 5 ani, în
clasa fratelui Justiniano,
la Colegiul La Salle, în
Cochabamba (Bolivia).
Este lucrul cel mai im-
portant care mi s-a în-
tâmplat în viaţă. La
aproape 70 de ani după
acest eveniment, îmi
amintesc foarte clar cum
această magie, cea ce a
traduce în imagini cu-
vintele cărţilor, mi-a îm-
bogăţit viaţa, rupând
barierele spaţiului şi
timpului permiţându-mi
să parcurg împreună cu
căpitanul Nemo în sub-
marinul său 20.000 de
leghe sub mări, să lupt
alături de d’Artagnan,
Porthos şi Aramis împo-
triva intrigilor care o
ameninţau pe Regină, pe
vremea lui Richelieu, să
mă târăsc prin pântecele
Parisului, devenind Jean
Valjean, purtând în
spate corpul inert al lui
Marius. 

Lectura transformă
visul în ceva viu şI palpa-
bil, iar viaţa o trans-
formă în vis, punând la
îndemâna copilului care
eram pe atunci întreg
universul literaturii.
Mama mi-a povestit,
după ani de zile, că pri-
mele poveşti pe care le-
am scris erau în realitate

continuări ale celor pe
care le citeam pentru că
eram trist ca acele po-
veşti aveau un sfârşit sau
pentru că pur şi simplu
nu îmi plăcea sfârşitul
acelor poveşti şi voiam
să le dau un alt final. Şi
poate că asta am făcut
toată viaţa, fără să-mi
dau seama: să prelun-
gesc în timp, pe măsură
ce creşteam, deveneam
adult şi îmbătrâneam,
poveştile care îmi um-
pluseră copilăria cu exal-
tare şi vise de aventură.

Mi-ar place ca în
acest moment mama
mea să fie aici, împreună
cu mine, ea cea care era
mereu emoţionată şi
plângea în timp ce citea
poemele lui Amado
Nervo şi Pablo Neruda;
şi mi-ar fi plăcut să fie
alături de mine şi buni-
cul meu Pedro, cu nasul
său lung şi calviţia stră-
lucitoare, care îmi lăuda
versurile, şi unchiul Lu-
chio care m-a încurajat
atât de mult să mă implic
trup şi suflet în arta scri-
sului, cu toate că litera-
tura, la vremea aceea şi
în locul în care m-am
născut, i-a hrănit atât de
prost sufleteşte pe cei
care o adorau. Toată
viaţa mea am avut ală-
turi de mine numai pe
acei oameni care m-au
iubit şi m-au încurajat şi

care îmi insuflau încre-
dere atunci când înce-
peam să mă îndoiesc de
ceea ce făceam. Datorită
lor, şi fără îndoială, de
asemenea, datorită încă-
păţânării mele şi cu
puţin noroc, am putut să
dedic o parte din timpul
meu acestei pasiuni,
acestui viciu şi acestei
minuni: să scrii, să creezi
o viaţă paralelă în care
ne refugiem împotriva
adversităţii vieţii şi care
face să pară natural acel
extraordinar, extraordi-
narul natural, risipit în
haos, să înfrumuseţezi
urâţenia, să eternizezi
clipa şi să faci din
moarte un spectacol tre-
cător. 

Nimic nu era mai
uşor decât să scri po-
veşti. Devenind cuvinte,
proiectele se răspândeau
pe hârtie, idei şi imagini

care ţâşneau vii în faţa
ochilor. Dar cum să le
reinsuflu? Din fericire,
maieştrii erau acolo ca să
înveţi de la ei şi să le ur-
mezi exemplul. Flaubert
m-a învăţat că talentul
este o disciplină tenace şi
o lungă răbdare cu sine
şi cu timpul. Faulkner,
că forma – scriitura şi
structura – este cea care
dă măreţie sau micime
subiectelor. Martorell,
Cervantes, Dickens, Bal-
zac, Tolstoi, Conrad,
Thomas Mann, că multi-
tudinea şi ambiţia sunt
la fel de importante într-
un roman ca şi abilitatea
stilistică şi strategia na-
rativă. Sartre că toate cu-
vintele sunt nişte acte în
sine iar un roman, o
piesă de teatru, un eseu,
angajate în realitate,
fiind cea mai bună ale-
gere, pot să schimbe cur-
sul istoriei. Camus şi
Orwell, că literatura lip-
sită de orice morală este
inumană, iar Malraux, că
eroismul şi poezia epică
îşi au locul lor în actuali-
tate, la fel de mult ca în
vremea Argonauţilor, a
Iliadei şi Odiseei.

Traducere:
Mircea Cotârţă

Mario Varga Llosa,

Elogiul lecturii
şi al ficţiunii 

Ziarele sunt autorizate să publice acest text în orice
limbă, numai după data de 7 decembrie 2010, ora

17.30, ora oraşului Stokholm. (Fundaţia Nobel 2010)
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Petre-Gheorghe
Bârlea

Un adevărat poem în
proză, închinat ţinuturi-
lor mirifice ale copilăriei
şi adolescenţei, reali-
zează Emil Stănescu, în
cel mai recent roman al
său. Cartea reprezintă, în
mod programatic, un
melanj de specii narative
cu desfăşurări pe spaţii
ample, situându-se între
însemnările biografice
dintr-un Bildungsroman
şi textele epico-eroice şi
mitologice dintr-o saga
consacrată Sudului Me-
dian, cum numeşte tână-
rul scriitor spaţiul valah
la care se referă. Mai
puţin declarat, dar per-
ceptibil totuşi, în ţesă-
tură cărţii, este pariul fă -
cut cu cei care susţin că
li teratura română şi-a
epuizat filonul fertil din
care s-a alimentat marea
proză românească consa-
crată universului ru ral.

Autorul îşi propune
să fixeze în memoria cu-
vântului scris o lume pe
care o consideră emble-
matică pentru istoria lo-
curilor respective, o
lume din care s-a ridicat
el însuşi, ca exponent
victorios în lupta cu viaţa
- pe plan profesional şi
artistic -, după cum se
autoapreciază persona-
jul-narator. Este o con-
statare tonifiantă, oare-
 cum atipică în mediul
creatorilor, prin optimis-
mul degajat, prin senină-
tatea şi calmul judecă-
ţilor formulate în text,
explicaţia pentru această
luminozitate rezidând în
energiile vitale cu care
pământul descris îi hră-
neşte pe locuitorii săi.

Mai trebuie să adău-

găm că în formula nara-
tivă sunt incluse conside-
raţiile postmodeniste cu
privire la relaţia dintre
realitate şi scriitură, mai
precis, cu privire la capa-
citatea textului scris de a
reflecta viaţa reală, dar şi
de a genera o lume veri-
dică, mai vie, mai pro-
fundă chiar decât cea
dintâi. Documente vechi,
cronici, pagini de jurnal,
citate din presa vremii
completează rememoră-
rile diverşilor povestitori.

Există două axe care
susţin ampla desfăşurare
epică a acestui roman-
fluviu. Mai întâi, este im-
boldul lăuntric, respectiv
puternicul ataşment al
scriitorului faţă de ţinu-
turile natale, cărora le
conferă atribute naţio-
nale şi chiar universale,
prin plasarea în sfera de
acţiune a legilor general
valabile ale Cosmosului
şi prin căutarea unor ti-
pare comportamentale
umane, prin situaţii co-
mentate la scară istorică.
Spre finalul cărţii, dar şi
în diverse episoade ante-
rioare, se vorbeşte des-
pre promisiunea pe care
naratorul şi-o făcuse
sieşi, dar o făcuse şi în
faţa bunicului, în faţa
mamei sale, de a scrie is-
toria acelor lucruri, în
versiune proprie, evi-
dent. Pe de altă parte, tot
acest şuvoi de fapte, per-
sonaje, semnificaţii este
atent canalizat într-o na-
raţiune dominată de
evocări şi descrieri - cele
două instrumente de

lucru care susţin, între
altele, un asemenea gen
de literatură şi care par
să-1 reprezinte cel mai
bine pe autor.

Spaţiile şi oamenii
constituie constantele
universului zugrăvit în
carte. Primele sunt domi-
nate de natura veşnic în-
vingătoare şi generoasă,
în ciuda tratamentului
nedrept de care are parte
de la locuitorii ei. Cât
despre oameni, aceştia
par marcaţi de nişte des-
tine dure, trec prin expe-
rienţe care le anihilează
calităţile înnăscute şi
educate, îi ucid, uneori,
dar nu îi îngenunchează
niciodată. Cei buni şi cei
răi se află într-o continuă
confruntare, iar dacă pri-
mii sunt copleşiţi de mul-
ţimea celor din urmă, ei
supravieţuiesc în memo-
ria colectivă, iar de acolo
- în eternitate, prin inter-
venţia soteriologică a cu-
vântului rostit, dar mai
ales scris.

De la un moment dat,
realitatea fabuloasă - dar
încă acceptată de gândi-
rea comună, de tip carte-
zian - începe să capete
dimensiuni mitologice în
imaginaţia povestitoru-
lui, a povestitorilor. Ve-
getaţia abundentă şi
recoltele bogate, explica-
bile prin pământul
mănos din zona Brezoa-
ielor, ajung la manifes-
tări supranaturale, prin
diversitatea şi dimensiu-
nile produselor, natura
are manifestări apocalip-
tice uneori, iar oamenii,

care se impregnează de
calităţile acestui spaţiu şi
trăiesc, în general, un
eroism cotidian, ajung la
întruchipări specifice
zeilor, în anumite epi-
soade. Membrii vechilor
generaţii ale familiei
Tegan îşi apără cu îndâr-
jire vatra şi ţara, boier-
naşul Stan luptă
haiduceşte cu potentaţii
vicleni din ţinutul de
lângă palatul brâncove-
nesc, copilul ars în casa
incendiată de liftele sa-
tului (casă distrusă de
trei ori, într-o viaţă de
om!) reapare, totuşi, în
alt ţinut, unde a fost dus
cu bună ştiinţă ş.a.m.d.,
toţi oamenii locului do-
vedind o forţă fizică şi
spirituală ieşite din
comun, precum şi o de-
terminare impresio-
nantă, în tot ce gândesc
şi în ceea ce înfăptuiesc.

Dar cea mai spectacu-
loasă manifestare, în
acest sens mitic al isto-
riei, este retragerea bu-
nicului, din partea a treia
a romanului, Cartea bu-
nicului (p. 305-406), în-
treaga desfăşurare a
evenimentelor în care
este implicat acest per-
sonaj - energic, autori-
tar, fabulos prin tot ce
spune şi prin tot ce face -
este plasat sub se-

Între lumina solară şi
lumina cuvântului (1)
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ninul supradi-
m e n s i o n a l u l u i

mitologic. Toate elemen-
tele imaginarului con-
cură la acest tip de
proiecţie a realului în
ireal: timpul şi spaţiul se
dilată sau se comprimă,
parcă după capriciile
acestui personaj, căruia
nimeni nu i se poate îm-
potrivi; manifestările
oraşului capătă dimen-
siuni care ţin de tehnica
gulliverizăii; povestea în-
registrează zgomote in-
fernale, aclamaţii de la
un miting uriaş, dar şi
tăceri colective inexpli-
cabile: fiinţele vii şi
obiectele comunică între
ele, bunicul dispărut ma-
nipulează nişte uriaşe
cuburi de granit; ţiganul
pisălog, ţintuit în cortul
său primitiv, apare de
sub una dintre aceste
pietre, înnegrit supli-
mentar de tutunul pe
care 1-a fumat în neştire;
bunicul poartă în braţ o
schijă de patru kilo-
grame (care se dove-
deşte, în episoadele
„realiste", de patruzeci
de grame) ş.a.m.d.

Autorul nu este un
meliorist în interpretarea
faptelor istorice. Nici nu
se grăbeşte să constate că
există vremuri bune şi
vremuri rele, ci numai
oameni adevăraţi şi oa-
meni care nu-şi onorează
statutul de fiinţe supe-
rioare pe pământ. Ilus-
trând, parcă, o cunoscută
definiţie a romanului,
Emil Staneseu istoriseşte
vieţile eşuate ale celor
dintâi, datorate, în con-
cepţia sa, mecanismelor
inexplicabile ale destinu-
lui, care acţionează cu
ajutorul unor oameni-in-
strumente, din cealaltă

categorie a locuitorilor
din sudul însorit. Epoca
modernă, ceauşistă, care
ilustrează mai bine decât
oricare altele aceste pro-
cese ale istoriei umane,
ocupă un loc privilegiat
în economia romanului.
Aici este un vorba despre
însemnări făcute direct,
la maturitate, şi nu des-
pre preluarea unor rela-
tări sau despre amintiri
din copilărie ori însem-
nări din adolescenţă, în
consecinţă, tabloul gene-
ral este concentrat, dar
încă mai veridic, mai su-
gestiv ca acela din istoria
veche a ţinutului. Chiar şi
în noul context istoric se
păstrează aura legen-
dară, mitică, a relatării
(p. 461 sqq). Sentimentul
de neputinţă, de revoltă
înăbuşită, succesiunea de
rateuri interminabile în
încercarea disperată a
populaţiei de a-si asigura
cele mai elementare
nevoi ale unei vieţi civili-
zate, cenuşiul existenţei
celor mulţi sunt stări po-
tenţate la nivel narativ
prin tehnica contrastului
şi prin imaginile groteşti,
folosite, de altfel, şi în
episoadele anterioare ale
romanului. Hrana distri-
buită „raţional", pe car-
telă, cărţile bune -
vândute pe sub mână, sa-
lariul atât de mic, încât
nu ajungea niciodată de
la o lună la alta, contras-
tau violent, cu figura su-
râzătoare, rotofeie şi
pomădată din tablourile
atât de mari, devenite
uriaşe, în final, ale con-
ducătorului iubit (deve-
nit şi el „cel mai iubit"),
cu „salbele de plenare,
congrese şi cincinale",
„cu imnurile şi odele în-
chinate de trepăduşii cul-

turali", (care au supra-
vieţuit foarte bine până
în ziua de azi, spune ro-
mancierul), cu greţoasele
„victorii" din industrie şi
agricultură etc., muri-
bunde - în realitate.
Peste tot, domneşte ce-
nuşiul şi tonurile întune-
cate, la fel cum natura
capricioasă se manifestă
prin înnegurări în mo-
mentele ei nefaste.

Asemenea pagini do-
vedesc că atuul lui Emil
Stănescu este forţa de
evocare - de epocă, de at-
mosferă, de istorii indi-
viduale şi colective, de
natură. Se remarcă, în
primul rând, specificul
tablourilor agreste. Pe de
o parte, natura ocroti-
toare din Brezoaiele şi
din împrejurimi este în-
văluită în aura de lumină
obişnuită, cum era de aş-
teptat, în cazul evocării
anilor copilăriei. Senti-
mentul de contopire cu
cosmosul, într-o comu-
niune legendară cu na-
tura, revine şi în paginile
despre adolescenţă şi
anii de studii, când va-
canţele liceanului şi stu-
dentului bucureştean
echivalau cu o ..Întoar-
cere în Eden".

Pe de altă parte, po-
vestitorul adult este mar-
cat de formaţia lui
intelectuală şi de profesia
sa mai mult decât poate
să creadă. Plăcerea des-
crierii imaginilor - peisaj
real sau topos secund zu-
grăvit de vreun pictor ce-
lebru -, aproape totdea-
una populate de oameni
şi animale este înnăs-
cută, dar şi cultivată de
studiile unui specialist în
artele vizuale, căci inefa-
bilul naturii este perce-
put, involuntar, poate,

prin prisma rigurozităţii
profesionale: „Loturile
noastre erau nişte fâşii
dreptunghiulare de
teren, foarte riguros mă-
surate de conducerea
ceapeului şi însemnate
cu sălcii plantate pe
răzor, sălcii care, în zilele
de vară, spre sfârşitul lui
august, când se refăceau
după şifonarea din tim-
pul scosului cartofilor, îşi
trăiau din plin, în soare şi
libertate, o a doua viaţă"
(p. 9).

Sau:
„Grădina noastră a -

vea o formă dreptun-
ghiu lară majoră,
a so ciată cu o falangă ce
conforma o idee din li-
tera L" (p. 104).

Câteodată, totuşi, ră-
mâne pe pagină numai
imaginea pură, spontan
receptată, a locurilor na-
tale. Rezultatul se decan-
tează în mici pasteluri
închinate curţii, livezii
casei părinteşti, inclusiv
câte unul consacrat cire-
şului sau gutuiului din
faţa casei (vezi paragra-
fele de la p. 421-423).

Tablourile dinamice,
precum ritualul activită-
ţii din fierărie (p. 554-
555), aventurile băieţilor
în crâng, pe malul râului,
munca la câmp, con-
struc ţia unei case sau a
unor acareturi ş.a.m.d.,
sunt cadre în care se suc-
ced întâmplările trăite
de personajele ce alcătu-
iesc marea familie a bre-
zoienilor, ale celor care
au dominat ţinutul şi s-
au răspândit în lume,
ducând cu ei acel genius
loci invocat mereu de
Student, unul dintre cei
trei eroi-povestitori, în
însemnările sale.

Va urma
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Ioana Stuparu 

Mlădiindu-şi trupul
subţirel ca ramura de
salcie, tânărul s-a aşezat
pe scaun, în ţarcul de la
stână. Era rândul lui la
mulsul mioarelor. Mâi-
nile îi mergeau de parcă
ar fi fost fermecate, dar
gândul nu-i fugea de la
visul pe care-l avusese în
noaptea ce abia îşi luase
zborul. Se petrecse totul
ca şi când ar fi fost aie-
vea. Încă îi răsunau în
urechi cuvintele despre
vremea cerboaicelor, ce
fuseseră rostite de cineva
nevăzut.

După ce a slobozit în
turmă ultima mioară, a
dat fuga în spatele stânii,
de unde se auzise mielu-
şel plângând. Nici prin
gând nu-i trecuse tână-
rului, să se întrebe ce
rost avea acolo un miel
mic, mai ales că oile făta-
seră cu destul timp în
urmă, iar puii lor se fă-
cuseră deja măricei. Do-
rinţa ce a simţit-o
numaidecât, de a duce
puiul lângă mamă, a pus
stăpânire pe el.

Ajuns în spatele stâ-
nii, nici urmă de miel,
plânsetul venind din altă
parte. Pe măsură ce se
apropia de locul în care
credea că se află necăji-
tul suflet, deodată îi
auzea plânsetul venind
din cu totul altă direcţie.
Era ca o vrajă!... Astfel,
tânărul nu şi-a dat
seama cât de mult se în-
depărtase de stână, că
deja ajunsese în inima
codrului, pe unde nu-l
mai purtaseră paşii până
atunci.

Oboseala îl toropise.
S-a lăsat jos lângă un
brad, sprijinindu-se cu

spatele de tulpina aces-
tuia. Şi ca prin minune, a
văzut venind către el, un
om a cărui vârstă nu se
putea bănui. Pe măsură
ce acesta se apropia, tâ-
nărului îi răsunau în
urechi şi mai acătării cu-
vintele pe care le auzise
în vis, cuvinte care parcă
veneau din cer. 

Deodată omul a înce-
put a rosti: „Ai băgat de
seamă care este vremea
cerboaicelor? Numeri tu
lunile sarcinii lor şi ştii
tu când le vine ceasul să
nască? Ele îngenun-
chiază, fată puii şi scapă
de durerile lor. Iar puii
lor prind putere, se fac
mari pe câmp, pornesc şi
nu se mai întorc la ma-
mele lor”. 

Deloc surprins, tână-
rul i-a mărturisit că toc-
mai dorea să-i poves-
tească despre visul lui,
despre cuvintele auzite
în vis, cuvinte pe care,
uneori, îşi dădea seama
că le ştie de mult, însă
nu-şi amintea de unde şi
de când. 

„Destinul tău a fost
pecetluit, tinere! Multă
vreme a trecut de când
ştii aceste cuvinte, pe
care Dumnezeul nostru
le-a rostit către Iov! Ele
au rămas însemnate în
„Vechiul Testament,
(Cartea lui Iov, cap. 39 -
Minunatele făpturi, ver-
setele: 1; 2; 3; 4)”, a spus
omul, după care s-a făcut
nevăzut.

Minunarea tânărului
pentru ceea ce trăise, era
mare. Nu-şi dădea
seama dacă se petrecuse
totul aievea sau fusese

călător prin lumea vise-
lor. A plecat cu gândul să
ajungă la stână cât mai
repede. Nu ştia drumul,
dar s-a lăsat în grija sor-
ţii. Astfel a ajuns la mar-
ginea codrului, unde o
poiană de o rară frumu-
seţe i se întindea în faţa
ochilor. Privea fără
nesaţ, minunându-se cât
de mult semăna această
poiană cu cea pe care o
văzuse în vis. Din codru
a ieşit o căprioară, a în-
aintat prin iarbă şi flori,
a îngenunchiat şi a adus
pe lume un pui al cărui
glas a răsunat peste
câmp. Strigătul lui se-
măna cu al mieluşelului
ce se auzise în dosul stâ-
nii. Tânărul a privit mi-
racolul de la distanţă,
ştiind că Dumnezeu are
grijă de fiecare făptură,
după orânduiala Lui. 

Din cealaltă parte a
poienii, un cal se apropia
în toată goana lui. Din şa
a sărit sprintenă o copi-
liţă îmbrăcată într-o ro-
chie de borangic topit.
S-a apropiat fără sfială
de tânăr şi i-a mărturisit
că îl ştie din visul pe care

l-a avut cu puţin timp în
urmă, că în vis i s-a spus:
„Acolo unde vei vedea
căprioara îngenunchind
ca să-şi aducă puiul pe
lume, îţi vei face sălaş, ca
să domneşti pe melea-
guri de o frumuseţe ne-
asemuită. În poiana
aceea îţi vei găsi ursitul,
cu care să domneşti, un
tânăr chipeş, harnic şi
bun la suflet, pregătit să-
şi întemeieze o familie
mare, cu fii şi fiice des-
pre care se va duce ves-
tea de-a lungul vremii”.

... Şi au trăit ani
mulţi, în dragoste şi feri-
cire, lăsându-şi urmaşi,
pe minunatul loc dăruit
de Dumnezeu. Pesemne
mă aflam în altă parte
când acel loc a primit bo-
tezul, dar mi-a şoptit ci-
neva, cândva, undeva,
despre un nume care în-
seamnă „a domni”.

Cerboaica

Tony Curtis - Autoportret
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- faci mâncare pentru o săptă-
mână, pe care o arunci după două
zile;

- încerci să reciclezi ambalajele
de la flori, hârtia/pungile de la ca-
douri şi, bineinţeles, folia de alu-
miniu;

- stai lângă cele mai mari două
valize din aeroport;

- ajungi la petreceri cu una-
două ore întârziere şi ţi se pare
normal să nu fii primul;

- după ce mergi la cineva în vi-
zită, la plecare, mai stai o oră,
două în faţa uşii, la poveşti;

- părinţii tăi nu aruncă nicio-
dată nimic şi daca reuşeşti să
arunci ceva la gunoi apare în mod
misterios înapoi;

- îţi cumperi ce nu-ţi trebuie,
cu gândul că, poate, vreodată îţi
va fi de folos;

- ai perdele de dantelă;

- ai faţă de masă din macrame;

- ai covoare care acoperă fie-
care centimetru din casa ta;

- ai sau ai avut covoare pe pe-
reţi;

- ai covoare până şi pe balcon,
iar pe gresia din bucatarie, nu;

- ai draperii măcar la o uşă din
casă;

- mama ta reciclează paharele
de plastic, farfuriile din carton,
sufertaşele şi pungile de la san-
dvişuri, spălându-le;

- ai faţă de masă din vinyl pe
masa din bucatarie;

- foloseşti sacosele primite la
cumpărături pe post de pungi de
gunoi;

- raftul tău din bucatarie este
plin de borcane de gem, varietăţi
de recipiente de plastic şi sticlă,

unele nefolositoare;

- părinţii te strigă cu diminu-
tive, animale când îi enervezi;

- nu poţi pleca în călătorii decat
dacă te conduc cel putin 5 per-
soane la autobuz, tren sau aero-
port;

- suni interurban numai după
ora 11 PM;

- părinţii te sună şi te întreabă
dacă ai mâncat, chiar dacă e mie-
zul nopţii;

- părinţii tăi nu realizează că
tehnologia s-a îmbunătăţit şi
atunci când sună în strainatate
încă urlă la telefon;

- ai cuverturi uzate pe canapea
doar ca să nu se murdareasca ta-
piseria;

- nu cunoşti mai mult de jumă-
tate din invitaţii de la nunta ta;

- ai vazut pământul din interio-
rul unui WC din tren, în mers;

- copilul tău poartă căciuliţă şi
3 pulovere în septembrie deşi sunt
25 de grade afară;

- porţi palton din septembrie
până în mai;

- dacă vezi pe cineva în panta-
loni scurţi în decembrie zici că e
nebun, deşi sunt 20 de grade
afară;

- când ai musafiri îi intrebi
dacă beau ceva, şi niciodată dacă
mănâncă ceva;

- ai maşină de 15.000  de euro,
dar stai într-o garsonieră cu chi-
rie;

- ai ultimul tip de smartphone,
pe care îl folosesti doar să dai
beep-uri pentru că nu mai ai cre-
dit pe cartelă;

- oriunde ai pleca în afara ora-
şului cu trenul, maşina, avionul ai
la tine sandwich-uri cu salam/pa-
rizer/brânză, chiar dacă toată că-
lătoria dureaza mai puţin de 2 ore;

- obiectele tale vestimentare au
firma imprimată cât mai la vedere
şi în culori cât mai stridente;

- când mergi la cumpărături la
mall/hipermarket te imbraci ca la
nuntă;

- parchezi pe trecerea de pie-
toni/staţia de autobuz pe motiv că
stai doar 5 minute;

- parchezi pe unde te taie capul
şi în orice pozitie, fără să ţii cont
dacă ceilalţi mai au loc de tine;

- asculţi toata ziua muzică, dar
nu ai nici macar un CD original,
cumpărat din magazin;

- pleci o lună în afara ţării şi
deja uiţi limba română;

- când mergi noaptea cu ma-
şina aprinzi şi farurile de ceaţă;

- după ce ai alimentat, ţii ma-
şina la pompă doar de dragul de a
bea o cafea;

- când te depăşeşte cineva în
trafic, tu accelerezi;

- claxonezi la semafor, chiar
dacă e încă rosu. Aşa, preventiv;

- te transformi în animal in-
stinctual cu cât bolidul e mai
scump;

- nu strângi niciodată mizeria
pe care o face câinele tău pe
stradă/parc şi mai şi râzi de cei
care o fac;

- mergi pe trotuar cu maşina ca
să ajungi în faţa coloanei care aş-
teaptă la semafor.

Dacă, din păcate, te
regaseşti într-una dintre
categoriile enumerate,

impune-ţi SCHIMBAREA!
URGENT!

Cum îţi dai seama că eşti român?
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Tenere ogni speranza voi
ch’entrate
mult prea departe de aproape
şi mult prea aproape de nimic
cineva a creat timpul şi m-am în-
chinat lui
trecut prezent viitor 
sfânta treime a fricii de eternitate

am iubit zeii de sticlă
(şi eu după chipul şi asemănarea lor) 
ah, dacă frumuseţea ar fi putut
să oprească timpul în loc...

...aş fi dorit să fiu o femeie 
neasemuit de frumoasă
în zidul manolic al ochilor celorlaţi 
aş fi dorit să mor

dar dragostea care trebuia
să-mi iasă pe gură
a devenit piatră
mi-am legat-o de gât
şi m-am aruncat în propriul meu sânge
ştiam că nimeni nu este profet
în inima lui

în zadar am aşteptat înţelepciunea
primăvara veşnică 
a cuvintelor sale
am cugetat... deci m-am scufundat
adânc
tot mai adânc şi fără colac de sal-
vare
adevărul a ieşit la suprafaţă
sufletul rezidual
al gândurilor abisale

cât despre aduceri-aminte
tenere ogni speranza voi ch’entrate
sexul este singurul infern accesibil
cu drum de întoarcere

Rugă ultimului poem
îmi citesc ultimul poem
sunt trist chiar dacă el

se va îndrăgosti de alţi cititori
sau de alte poeme

(chiar nu ştiaţi că poemele
se iubesc între ele când se lipesc
două pagini?) 

îmi citesc ultimul poem
îmi amintesc cum i-am dat suflet
cum i-am dat nume
cum l-am învăţat să meargă silabă
cu silabă
cum l-am învăţat să râdă 
când simţea numai durere
cum l-am certat şi i-am tăiat din
porţia de cuvinte
(i-am spus să nu vorbească cu gura
plină
să aibă răbdare să caute esenţa lu-
crurilor să guste viaţa
ca pe un vin vechi preschimbat din
apa tuturor suferinţelor)

îmi citesc ultimul poem
împreună am pus capăt
războiului de treizeci şi şase de ani
cu umbrele cu spaima cu celălalt eu
şi nici acum nu ştiu dacă am pierdut
dacă am învins dacă pacea
peste tâmplele mele a nins
(victoriile se conjugă doar la timpul
pierdut
ţinând inima pe post de spadă şi scut)

îmi citesc ultimul poem
şi-l rog să le spună 
şi celorlalţi
că exist
că alte poeme vor veni 
ca o herghelie de fluturi sălbateci
cu aripile întinse peste lume
lovind din copite

îmi citesc ulti…

Groparul orb
începutul poemului

este întocmai ca răsăritul
iar pagină albă o mare misterioasă
care mă cheamă-n adâncuri
dar umbra mă ţine de mână
- nu te duce încă, lasă primul val
să se izbească de stâncă

şi stânca seamănă cu inima mea
o aşchie înfiptă în toracele timpului

un vas fantomă şi salva
de puncte puncte spărgând liniştea

sfârşitul poemului
este întocmai ca noaptea cea mai lungă
de care nu vrei să te desparţi
în care nu vrei să adormi de teama
necunoscutului

groparul orb sapă mormântul ulti-
mului cuvânt
doar păsările mai poartă în tril
amintirea poemului

Zbor deasupra unui cuib
de hamburgeri
din întreg stadionul se auzea doar
inima lui
se antrenase de nenumărate ori
dar nu trecuse niciodată în competiţii
peste propria sa înălţime
se încurajă
îşi potrivi paşii
şi se desprinse de sol
corpul i se undui
pluti pentru două secunde
şi ateriză direct în rugăciune
de mulţumire
spectatorii spuneau că fusese
o săritură modestă
continuau să-şi bea berea
şi să-şi înfulece hamburgerii
fără să înţeleagă
ce se întâmplă cu adevărat

Adulmecând osul
„singurătatea naşte monştri”
monştrii nu pot fi îmblânziţi decât
de îngeri
dar îngerul meu tace 
şi-mi suge sufletul ca un vampir
nu-i mai ajunge
în curând voi fi un mormânt
profanat de propria umbră 

orice tristeţe are o consolare amară
oglinzile nu mor niciodată
îşi schimbă stăpânul la fiecare privire
doar eu stau ca un câine în faţa unui străin
adulmecând osul

Poeme din volumul în pregătire

„Rugă
ultimului
poem”

de Ionuţ Caragea
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Gheorghe Valerică
Cimpoca

De la începutul isto-
riei oamenii au venit la
Ierusalim, deoarece cre-
dinţa le spunea că Dum-
nezeu este aici.
Ierusalimul nu se află la
intersecţia rutelor co-
merciale, nu are nici un
port, nu are resurse na-
turale importante, sursa
de alimentare cu apă nu
este pe deplin satisfăcă-
toare. Toate elementele
unui oraş prosper lipsesc
la Ierusalim. Dar cele
trei locuri sacre ale mo-
zaismului, creştinismu-
lui şi islamismului
diferenţiază Ierusalimul
de orice alt oraş de pe
glob. ,,Dacă ai nevoie de
apă construieşti un ape-
duct, dacă ai nevoie de
Dumnezeu vi la Ierusa-
lim,,.

Ierusalimul este toto-
dată şi premiul râvnit
pentru cele trei religii
monoteiste care s-au
luptat de-a lungul veacu-
rilor. Faţă de Ierusalimul
istoric nu te poţi apropia
oricum, ca de alte cetăţi,
ci trebuie sa te apropii cu
credinţa în suflet, cu ru-
găciune pe buze si cu
Hristos în inima.
Aceasta devoţiune este
comună oricărui pelerin
ce are privilegiul de a
paşi în cetatea Ierusali-
mului. În inima unui loc
sfânt se află credinţa
intr-o rugăciune cucer-
nica, ce transforma locul
într-o efigie, fără a în-
grădi credinciosul într-
un mic spaţiu, ci
proiectându-l câtre tim-
pul care continua înfăp-

tuirea istoriei. Această
metamorfozare dincolo
de hotarele istoriei ne
poate aduce în lumină
speranţa Ierusalimului
prezentei hristice.

M-am apropriat de
Ierusalim nu oricând şi
nu oricum. M-am pregă-
tit sufleteşte de foarte
mult timp şi am hotărât
să-l vizitez în  zilele pre-
mergătoare sărbătorii
pascale şi chiar în timpul
acestor sărbători. Am
vrut să fiu acolo în vine-
rea mare când Mântuito-
rul Iisus Hristos a fost
răstignit. Am vrut să fiu
acolo de ziua in care
Mântuitorul a înviat. Am
vrut să iau parte la dure-
rea şi bucuria oamenilor
cu ocazia acestor eveni-

mente.  
Urcând de la Poarta

de Aur spre nord găsim
Poarta Sfântului Ştefan,
cunoscuta si sub alte
două denumiri: Poarta
Leilor sau a Oilor. În fata
porţii se afla târgul de oi
de unde se cumpărau
pentru jertfele de la tem-
plu, erau spălate, după
ritual, în scăldătoarea
care se găsea în apro-
piere şi apoi erau duse la
templu spre jertfire. Nu-
mele de Poarta Leilor îl
are din vremea ocupaţiei
otomane când Suliman
reconstruieşte zidul şi
porunceşte să se scul-
pteze pe aceasta poartă
patru lei grupaţi cate doi,
fată în faţă. Legenda mu-
sulmana explica aceasta

apariţie sculpturala
printr-un vis pe care l-ar
fi avut sultanul care ar fi
văzut doi lei ce-l amenin-
ţau că-l sfâşie dacă nu
construieşte Zidurile Ie-
rusalimului. O mare de
oameni formată din
creştini, evrei şi musul-
mani se îndreaptă spre
poarta Sfântului Ştefan,
dar majoritatea creştinii-
lor şi evreilor trec prin
ea. Restul de mulţime
formată numai din mu-
sulmani se îndreaptă
spre marele dom musul-
man, unde creştinii şi
evreii nu au acces. Se
roagă în moscheea Al
Aqsa.  E vinerea mare la
creştini şi în acelaşi timp
musulmanii se roagă îm-
preună pentru Iisus
Hristos, pe care-l res-
pectă ca pe un profet,
egal cu Mahomed.  In-
trând prin poarta Sfân-
tului Ştefan am intrat pe
Drumul Crucii unde am
retrăit viaţa telurică a lui
Iisus Hristos. Aici nu te
găseşti decât pentru ru-
găciune. Priveşti în inte-
rior, uiţi de toate
lucrurile materiale şi tră-
ieşti o experienţă sfântă.
Este o formă de adoraţie
care se poate petrece
numai aici. Să încerci su-
ferinţa lui Iisus Hristos
este o cale spre mân-
tuire. Drumul Crucii sau
Via Dolorosa aminteşte
neîncetat omului măsura
dragostei lui Dumnezeu
fata de el. Această dra-
goste se vede, mai mult
decât oricând, în Vinerea
Mare, când credincioşii
păşesc pe urmele
Mântuitorului, pe

„Timpul şi perseverenţa conduc
un creştin  până la Ierusalim”

4

Pelerinaj în Ţara Sfântă. Muntele Moria (2)
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străduţele înguste
ale vechiului oraş
Ierusalim. Via

Dolorosa  sau Drumul
Durerii  se strecoară
printre străduţele aglo-
merate şi răsucite ale Ie-
rusalimului, începând de
la Mănăstirea "Ecce
Homo" şi terminându-se
la Mănăstirea Învierea
Domnului sau a Sfântu-
lui Mormânt. Potrivit
tradiţiei creştine, aceasta
este calea pe care Mân-
tuitorul a fost dus spre
Răstignire, începând cu
judecarea Sa în pretoriu
şi terminând cu înmor-
mântarea Sa în mor-
mântul gol. Experienţa
pe care o trăieşti aici,
mai ales în vinerea mare,
este unică. Şi eu mă re-
găsesc printre milioanele
de credincioşi cu inimile
îndurerate care au venit
în pelerinaj de-a lungul
celor peste două milenii
de creştinism şi şi-au
lăsat amprentele pe pie-
trele călcate. Nimic nu
poate să oprească dra-
gostea şi dorinţa fier-
binte a creştinilor de a
păşi pe urmele Dumne-
zeului Om – Hristos,
care şi-a dat viaţa pentru
oameni şi pentru lume.
Fiecare loc de pe drumul
crucii este încărcat de
evenimente petrecute pe
vremea răstignirii lui
Iisus Hristos şi încă mai
păstrează mistere ce nu
se vor dezlega prea cu-
rând. Cele mai mari mis-
tere se păstrează în
biserica Sfântului Mor-
mânt unde comemorăm
cele mai sfinte eveni-
mente ale creştinismu-
lui: răstignirea şi
Învierea. Creştinii vin
aici deoarece Iisus Hris-
tos a venit aici, a pierit

aici şi s-a înălţat de aici
la ceruri. Aici se petrec
cele mai sfinte 3 zile din
calendarul creştin, înce-
pând cu vinerea mare şi
terminând cu duminica
paştelui. Printre cele mai
mari mistere din biserica
Sfântului Mormânt se
află Lumina Sfântă care
se pogoară din ceruri în
Sfântul mormânt. 

Lumina Sfântă este
un miracol al Ortodoxiei
care se întâmplă in fie-
care an de Pastele Orto-
dox la Ierusalim, când in
timpul Vecerniei Mari
din Sâmbăta Mare, intre
orele 12.30-14.30, de-
asupra Sfântului Mor-
mânt se aprinde Sfânta
Lumină, un foc care se
pogoară din cer, mani-
festându-se diferit în fie-
care an şi care în primele
minute nu arde. Am avut
privilegiul de a mă afla în
apropierea Sfântului
Mormânt în ziua apari-
ţiei. Lumina Sfântă nu
apare decât de paştele
Ortodox. Lumina este
dovada sigură, ca numai
ortodocşii sunt pe calea
adevărului pur al lui
Hristos, drum ce duce
sigur la ceruri. S-a obser-
vat că Lumina Sfântă se
pogoară din ce în ce mai
târziu, iar timpul cât
această lumină nu arde
materia durează din ce
în ce mai puţin. Pogorâ-
rea Luminii Sfinte este
un miracol şi nu are ex-
plicaţii ştiinţifice.

Nu poţi părăsi Ierusa-
limul fără să vizitezi
zidul plângerii, chiar
dacă eşti creştin. Zidul
Plângerii este locul din
Ierusalim cel mai iubit
de evreii din întreaga
lume. Situat in partea de
vest a cetăţii, la

mar¬ginea Muntelui
Templului, Zidul Plânge-
rii se afla la intersecţia a
două mari culturi şi cre-
dinţe: cea evreiasca si
cea musulmana. Zidul
rămas din vechiul Tem-
plu este cel mai sfânt loc
al evreilor deoarece
acesta este tot ce a mai
rămas din Templul lui
Solomon.

Singura restricţie ca
să te rogi, ca creştin, la
zidul plângerii este să ai
capul acoperit. Te poţi
ruga la Dumnezeu şi la
Iisus Hristos, căci rugă-
minţile numai tu le şti.
Poţi scrie aceste rugă-
minţi şi le poţi plasa
printre pietrele zidului
plângerii, amestecându-
le cu cele ale evreilor. În
general muntele Moria
este sacru pentru evrei,
dar enorma piaţă din
preajma zidului plânge-
rii a devenit o sinagogă
în aer liber. Şi aici, ca în
majoritatea locurilor din
Ierusalim simţi sfinţenia
locului şi prezenţa lui
Dumnezeu. Aici simţi
pacea, te simţi ca acasă.
Pentru cei mai mulţi fru-
museţea estetică şi spiri-

tuală acestui loc este una
şi aceeaşi. 

Ierusalimul nu este
un oraş oarecare, ci gu-
vernează centrul gândirii
a trei mari religii ale
lumii. Vechile hărţi au
reprezentat lumea cu Ie-
rusalimul ca centru şi cu
Europa, Asia si Africa
drept raze, potrivit cu-
vintelor proorocului Ie-
zechiel: "Aşa grăieşte
Domnul Dumnezeu:
Acesta este Ierusalimul
pe care Eu l-am pus in
mijlocul neamurilor si al
tarilor dimprejur". In Ie-
rusalim, ca de altfel în
orice colţ al Tării Sfinte,
Hristos Se lasă descope-
rit pelerinului în măsura
dorinţei sale sincere, a
experienţei duhovniceşti
personale, făcând din lo-
curile străbătute, de la
curiozitate până la cin-
stire, o regăsire a istori-
cului în geografic. La
Ierusalim  conflictele
continuă în timp ce mis-
terele acestor locuri da-
tează din vremuri
biblice, probabil până la
sfârşitul timpului.

Va urma

4

Delacroix - Autoportret
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George Petrovai

1. Regretul este lap-
tele bătut al căinţei.

2. Atât de mult re-
gretă unii oameni nefă-
cutele, încât nu le mai
rămâne timp să se că-
iască pentru cele făcute.

3. Filosofia este acea
ispită a despicării firului
în patru, cu ajutorul că-
reia omul şi-a ridicat ne-
dumeririle şi îndoielile la
rangul de artă cu preten-
ţii de ştiinţă.

4. Cel care se crede
neştiutor are vocaţia în-
ţelepciunii, pe când cel
care se crede atotştiutor
are vocaţia mărginirii.

5. Mult mai ştiutor
este acel care ştie cu
exactitate ce nu ştie,
decât acela care ştie cu
aproximaţie ceea ce ştie.

6. Un dascăl bun îşi
îndeamnă elevii să lupte
cu neştiutul, pe când

unul slab îi sfătuieşte pe
elevi să trăiască-n pace
cu ştiutul.

7. Lăsând pe Dumne-
zeu să-l ajute, omul face
dovada că nu-şi este sieşi
duşman.

8. Când cineva su-
portă mai degrabă
mânia lui Dumnezeu
decât iubirea Sa, în-
seamnă c-a ieşit la plim-
bare pe bulevardul
necredinţei.

9. Omul are nevoie de
Dumnezeu în fiecare
clipă a existenţei sale, iar
Dumnezeu are nevoie de
existenţa omului pentru
a nu uita noţiunea de
clipă.

10. A crede că omul L-
a creat pe Dumnezeu
este totuna cu a crede că
eternitatea a fost zămi-
slită de clipă.

11. Nu-i orb nevăzăto-
rul care crede, ci atoate-
văzătorul care nu crede.

12. Când omu-n ne-
credinţă se-opinteşte, ea
sporeşte; când Domnul
necredinţei îi ajută, ea
slăbeşte.

13. Ca oamenii să-şi
poată trăi clipa, omenia

este pretutindeni crucifi-
cată.

14. Dacă în conti-
nuare cei mai mulţi din-
tre creştini preferă
pâine, iar nu cuvântul ce
iese din gura lui Dumne-
zeu, ipocriţii se îndoapă
cu sandvişul făcut din
pâine unsă cu cuvântul
Domnului.

15. Sufletul omului
este puntea de legătură
dintre neant şi veşnicie.
Cum atâtea poveri s-au
înghesuit de mii de ani
pe ea, încă nehotărându-
se în care parte să o ia,
nu-i de mirare că puntea
stă gata-gata să se pră-
buşească.

16. Într-o lume a im-
permanenţei şi relativis-
mului, prieteniile tind să
devină duşmănii irepro-
şabil mascate, iar măştile
duşmăniei sunt înlocuite
cu cele ale prieteniei.

17. Mai poţi avea pre-
tenţia să te suporte cei-
lalţi, când tot mai des
eşti în situaţia să nu te
suporţi pe tine însuţi?!

18. Prieteniile devin
adevărate de-abia după
ce se hrănesc cu amin-
tiri.

19. Unii prieteni sunt
admirabili atâta timp cât
n-ai nevoie de ajutorul
lor.

20. În majoritatea
prieteniilor relaţiile de
afecţiune funcţionează
după următoarea
schemă: unii se strădu-
iesc să dea, pe când cei-
lalţi consideră ca de la
sine înţeles nu doar să
primească, ci şi să aş-
tepte tot mai dese şi mai
consistente dovezi de
prietenie.

21. Când prieteniile
ajung mai istovitoare ca
duşmăniile declarate, in-
terschimbabilitatea lor
este doar o chestiune de
timp.

22. Doar femeile ul-
trarafinate au capacita-
tea de-a coborî prietenia
la nivelul robiei şi de-a
ridica duşmănia la ran-
gul de artă.

23. Fiind interesate în
conţinut, prieteniile se
străduiesc să fie dezinte-
resate măcar în formă.

24. Dacă întreaga
viaţă omul crede că ştie
ce înseamnă prietenia, la
bătrâneţe el este convins
că nu ştie cum arată ea la
faţă.

25.Civilizaţia îl învaţă
pe om cum faţa să-i arate
prietenoasă, chiar dacă
are inima câinoasă.

Doar vorbe...
Cum poluarea-i fără de hotare
şi clima culturală-n transformare,

cuvintele-s atât de torturate
- ba-n cleştii gerului gemând,

ba de căldură delirând –
încât refuză-n cărţi să şadă

fără să facă vreo ispravă
şi din male-şi fac intrarea 
în căpăţâni de politruci,
ca să-i înveţe cum o ţară 

se poate pune pe butuci.

Adevăruri neplăcute
Chiar dacă omul are ştire
că viaţa-i dulce amăgire
când vanităţile i-o fură

precum e roua resorbită
de a căldurii arsă gură,

el timp nu-şi face să înveţe
din pura florilor ştiinţă

cum să-şi deschidă spre lumină
corola tainelor de-a fi

şi cum culoarea şi parfumul
esenţa-n viu pot deveni,
ci ca gândacul duhnitor
el forfoteşte ne-ncetat

şi crede că-i minunea lumii,
deşi-i de-a binelea-n rahat.

Cuvinte-ncuminţite
(Pilule fără efecte secundare)

Poeme de
George Petrovai
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