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Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Ce-]i doresc eu ]ie,
DULCE ROMÂNIE

Mihai Eminescu
n. 15 ianuarie 1850, Botoşani

d. 15 iunie 1889, Bucureşti
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Carmen
Muşat-Coman

În urmă cu 130 de ani
Mihai Eminescu scria
Luceafărul. Şi o in-
diancă, Amita Bhose,
avea să-l traducă în 1969
pentru concetăţenii ei,
iubind România şi cul-
tura română mai mult
decât mulţi români.  Sta-
bilită în România din
1971, Amita Bhose avea
să-şi dedice toată viaţa
cercetării operei emines-
ciene şi creării unei
punţi de legătură între
cultura română şi cea in-
diană.  

În  1971, Amita Bhose
se înscria la doctorat, cu
tema Influenţa indiană
asupra gândirii lui Emi-
nescu – publicată sub
titlul Eminescu şi India.
În 1976, Ministerul Învă-
ţământului îi acorda o
bursă postdoctorală de
doi ani, pentru a parti-
cipa, alături de alţi spe-
cialişti, la editarea
ştiinţifică a operei lui
Eminescu. Amita Bhose
este cooptată, aşadar, în
Colectivul Eminescu,
format sub egida Muzeu-
lui Literaturii Române.
În această calitate elabo-
rează un studiu despre
amprentele filozofiei in-
diene în proza literară
eminesciană, ce va fi in-

clus în volumul VII al
Operelor, editat de edi-
tura Academiei în 1977
(studiul a fost publicat
de editura „Cununi de
stele”, sub titlul „Proza
literară a lui Eminescu şi
gândirea indiană”). Tot
în această calitate stabi-
leşte textul „Gramaticii
sanscrite mici” de Fr.
Bopp, (tradusă de poet
după un volum aparţi-
nând Iuliei Hasdeu) şi
rămasă în manuscris, în-
soţindu-l de aparatul cri-
tic specific. Transcrierea
manuscrisului o face
prin transliterarea cu-
vintelor sanscrite cu aju-
torul caracterelor latine
şi a semnelor diacritice.
Această muncă, depusă
pe parcursul a trei ani,
va fi valorificată în volu-
mul XIV al seriei Opere-
lor, apărut la editura
Academiei în 1983.

Preocupările pentru
limba sanscrită ale lui
Eminescu nu au fost un
secret nici pentru apro-
piaţii poetului dar nici
pentru criticii operei
sale. Totuşi, prima per-
soană care acordă aten-
ţie în mod serios
manuscriselor „Gramati-
cii sanscrite mici” a lui
Fr. Bopp este o indiancă,
Amita Bhose,  prima tra-
ducătoare a poetului în

spaţiul asiatic şi emines-
colog recunoscut. Nu
numai că se ocupă pen-
tru prima oară de aceste
manuscrise, dar stabi-
leşte şi data scrierii lor;
dovedeşte fapte doar
presupuse – că Emi-
nescu a asistat la cursu-
rile de sanscrită ale lui
Weber de la Universita-
tea din Berlin; constată
perfecţionarea scrisului
devanāgarī al lui Emi-
nescu, ortografia co-
rectă; aduce dovezi ale
cunoaşterii nuanţelor
subtile ale limbii sans-
crite, nuanţe pe care le
putea percepe doar un
bun cunoscător al acestei
limbi. Or, Amita Bhose a
fost omul potrivit la locul
potrivit, având asupra
noastră „ascendentul de
a cunoaşte cultura in-
diană veche şi mai nouă
într-o măsură care nu le

e posibilă cercetătorilor
români” (George Mun-
teanu).

Traducerea lui Emi-
nescu este prima lucrare
în limba română în
această direcţie dar, în
acelaşi timp, şi ultimul
act cultural al lui Emi-
nescu. Cum Amita Bhose
constată că „forţa men-
tală care iradiază din tra-
ducerea lui Bopp este
cea a unui om în între-
gime intact” iată că au-
toarei îi revine rolul –
fără să ştie – de a pleda
pentru Eminescu în pro-
pria ţară a poetului.

Vă invităm să (re)des-
coperim marţi, 15 ianua-
rie 2013, ora 17:30
interesul lui Eminescu
pentru limba zeilor,
limba sanscrită şi dra-
gostea pentru opera emi-
nesciană a Amitei Bhose.

Eminescu - primul
traduc\tor român

din sanscrit\
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Născută la Calcutta,
într-o familie cu o bogată
activitate culturală şi şti-
inţifică. Absolvă Faculta-
tea de Chimie, Fizică şi
Matematică a Universi-
tăţii din Calcutta, în
1953. În 1959, împreună
cu soţul său, inginer geo-
log, vine în România, în-
scriindu-se la un curs de
limbă şi literatură ro-
mână, pentru doi ani. Se
reîntoarce în India unde
debutează în presa in-
diană cu articolul „Ra-
bindranath în România”.
E începutul unui lung şir
de articole, în bengali şi
engleză, despre cultura
şi literatura română, din
care face şi traduceri. În
1965 absolvă Facultatea
de Bengali-Engleză la
Universitatea din Cal-
cutta iar în 1971 se în-
scrie la doctorat, cu o
bursă din partea statului
român, la Facultatea de
Limbă şi Literatură Ro-
mână din cadrul Univer-
sităţii Bucureşti. Şi-a
susţinut doctoratul în
1975, cu tema „Influenţa
indiană asupra gândirii
eminesciene”. Din 1971
până la moartea sa va
trăi în România, „ţara pe
care a iubit-o poate mai
mult decât mulţi dintre
români şi a slujit-o cu in-
teligenţa şi condeiul ei”
(Zoe Dumitrescu-Buşu-
lenga, îndrumătoarea
ştiinţifică a tezei). În
India publică  traduceri
în bengali din poezia ro-
mână contemporană,
din Sadoveanu, Marin
Sorescu, iar piese ale lui
I.L. Caragiale, Mihail Se-
bastian văd lumina ram-
pei. În 1969 apare, în
bengali, volumul „Emi-
nescu: Kavita” (Poezii),
prima traducere a lui

Eminescu în Asia. În
1972 primeşte Premiul
Uniunii Scriitorilor pen-
tru traducerea lui Emi-
nescu în bengali.  Între
anii 1972-1991 predă, fo-
losind numai limba ro-
mână, cursuri practice
de sanscrită şi bengali şi
cursuri teoretice de civi-
lizaţie şi estetică indiană
la Universitatea Bucu-
reşti. Redactează un
„Curs de bengali” (1974),
urmat de „Dicţionarul
bengali-român” (1985) şi
„Manualul de bengali”
(1988), toate trei scrise
de mână, cu ajutorul stu-
denţilor săi, tipografiile
nedeţinând caractere
bengaleze. De-a lungul
anilor, generaţii de stu-
denţi au cunoscut, graţie
dăruirii sale, limba şi li-
teratura lui Tagore, pu-
blicând traduceri în
revistele literare ale vre-
mii şi susţinând specta-
cole în sanscrită şi
bengali. „Manualul de
sanscrită”, finalizat în
anul morţii, 1992, a apă-
rut postum, în 2011, la
editura Cununi de stele,
înfiinţată special pentru
a-i publica opera vastă.
Pe lângă activitatea di-
dactică, Amita Bhose are
o bogată activitate de
traducător din bengali în
română: „Proverbe şi cu-
getări bengaleze”, „Po-
vestea prinţului Sobur”
(basme bengaleze),
„Scrisori rupte” (antolo-

gie de scrisori ale lui Ra-
bindranath Tagore,
prima traducere în ro-
mână a antologiei reali-
zată direct din bengali);
„Dragostea încurcă, dra-
gostea descurcă” (piesă
de teatru a lui Tagore),
„Soarele din prima zi”
(poezii ale lui Tagore);
„Radha şi Krişna”, de
Chandidas. A tradus to-
todată din sanscrită în
română: „Proverbe şi cu-
getări sanscrite”, „Căruţa
de lut” (în manuscris),
de Śudraka. A stabilit
textul „Gramaticii sans-
crite mici” de Fr. Bopp,
tradusă de Eminescu şi
rămasă în manuscris, în-
soţindu-l de aparatul cri-
tic respectiv. Textul a
fost publicat în 1983 în
volumul XIV al Operelor

lui Eminescu, editate de
Editura Academiei. În
1978, Editura Junimea a
publicat teza sa de doc-
torat sub titlul Eminescu
şi India, reeditată în
2009 şi 2011 de editura
„Cununi de stele”. În
presa străină şi româ-
nească, de-a lungul vie-
ţii, a publicat, în
periodice, peste 56 de
traduceri din literatura
română în bengali şi din
bengali în română, peste
90 de articole şi studii
despre Eminescu, cul-
tura română şi indiană,
fiind primul filolog in-
dian care cunoştea limba
română şi creând o
punte de legătură între
cele două culturi. A sus-
ţinut mai mult de 100 de
conferinţe şi emisiuni ra-
diofonice şi a acordat
peste 20 de interviuri pe
teme culturale. Cronolo-
gia detaliată a vieţii şi
operei acestei personali-
tăţi unice în cultura ro-
mână este publicată pe
site-ul www.amitab-
hose.net

Amita Bhose
n. 1933, Calcutta -
d. 1992, Bucureşti

Astrid
de Ion Iancu Vale

sub gene adânci fiorduri
prelungi corăbii cu dragoni
sto blondă marea să o soarbă
cu inima pierdută-n alte zări

zăpezile albastre nemişcate
aşteaptă secerişul să se curme

prelungile corăbii să se-ntoarne
la malul nepătat de urme

drakkarul fără cârmă se-naripă
şi larul depărtat de maluri

îi leagănă arzând sicriul
Astrid alesu-şi caută în valuri.
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Al. Florin Ţene

Veacul al XVIII-lea a
fost văzut adesea de unii
istorici romantici euro-
peni ca”secolul fericirii”,
dar pentru români s-a
dovedit a nu fi fost”feri-
cit”. Dimpotrivă, locuito-
rii spaţiului carpato-
danubian, care nu aveau,
încă, conştiinţa de româ-
nitate, au trăit o epocă
apăsătoare. Stăpânirea
străină, războaiele, jafu-
rile şi amputările terito-
riale, au făcut ca viaţa să
pară un calvar în care
traumatismele istorice
lăsau arareori clipe de li-
nişte. Dar cum putea o
asemenea realitate isto-
rică să procure şi clipe de
iubire între sexe? Răs-
punsul este simplu. Viaţa
şi sentimentele omeneşti
nu puteau fi oprite de vi-
cisitudinile vremurilor.
Omul este dotat de
Dumnezeu cu acest nobil
sentiment, specific
numai speciei umane, şi
el se afirmă indiferent de
vremuri şi anotimpuri. 

În acest context isto-
ric motivul erotic era în-
treţinut de cărţile
populare. Acestea s-au
bucurat la noi de recepti-
vitate abia în secolul
XVIII, chiar dacă în
unele cazuri primele lor
traduceri datează din pe-
rioada anterioară. Este
vorba de Alexandria,
foarte mult gustată în ve-
chea noastră cultură,
scriere pigmentată de
scene ale iubirii ”la
prima vedere”, precum
aceea în care Neatinav se
arată ”săgetat la inimă
de frumuseţile ”Olim-
piei, aşa cum le găsim în
Cărţile populare, volu-
mul I, pag. 14. O întreagă

moştenire sentimentală
cathară era cuprinsă în
această literatură, pre-
cum şi în Istoria Troadei,
cu portretul ideal al fru-
museţii feminine, ilus-
trată prin Elena (“mai
frumoasă decât toate
muierile dă lume, că
unde o vedeai, părea-ţi
că iaşte zugrăvită, cum
spun la istorii”), cu ipos-
tazierea iubirii( şi-au
găsit vremea şi-au înce-
put a-şi arăta dragostile
unul către alt), dar cu în-
cheierea severă a morale
creştine, ce înfiera adul-
terul: ”Vedeţi, fraţilor,
ce-au făcut spurcata
Elena şi cu spurcatul
Alexandru Parij? Aceasta
agoniseau dragostele
muiereşti…“. Erotica se
dovedea o component
mult mai întinsă a vechi-
lor cărţi populare. Pe
acest fundal s-a înteme-
iat Sindipa, presărând
lecţii morale despre iu-
bire şi ispitele sexului
frumnos. În acest con-
text, mai bine este relie-
fat în Istoria lui Imberic,
povestea tinerilor îndră-
gostiţi care au fugit în
lume, sau în Erotocritul,
în care eroul” s-au nebu-
nit de dragostea Aritu-
sei”, ca şi eroina în cauză
care”se arde şi frige pen-

tru dragostea lui”, ambii
jurându-şi în final” pîn’
la moarte să ne aşteptăm
cu curată ficiorie”, ibi-
dem, vol. II, p. 71. Prin-
tre cărţile gustate în
spaţiul dintre Carpaţi şi
Dunăre, trebuie amintite
Imberie şi Margarona,
Istoria ethiopicească şi
Istoria lui Alţidilas şi a
Zelidei (“a doi tineri li-
bovnici“), ce îngăduiau
cititorului să se regă-
sească în toată trăirea lor
sufletească. 

Dar, trebuie să insis-
tăm asupra altei cărţi Is-
toria lui Filarot şi
Antusa, care se remarcă
prin cristalizarea în
formă românească a dis-
cursului erotic de sor-
ginte medieval, pe care
vechea moştenire cat-
hară din mediile cavale-
reşti l-a opus doctrine
iubirii creştine, lui
Agape. O meditaţie asu-
pra simţământului se
dovedea instructivă, de
aceea Istoria lui Filarot şi
Antusa exprima şi o
nouă atitudine faţă de
dragoste, sancţionând cu
un plus de înţelegere
prezenţa ei, fiindcă - se
arată -“ din ceasul ce să
răneşte de săgeţile ei“,
omul devine altul, prin
noua sa încărcătură afec-

tivă, emoţională. Dar
elogiul iubirii nu era
făcut până la capăt. Elo-
giul iubirii nu era făcut
până la capăt, conside-
rându-se”mai fericit {…}
acela carele n-a căzut în
primejdia dragostei,
pentru că dragostea cu
cât este mai întâiu de
dulce, cu atât în urmă
este amară şi plină de fe-
luri de griji şi primejdii.
“ (Cărţile populare, p.
42). Nu erau puţini cei
care doreau să se iniţieze
în tainele lui Eros. O fă-
ceau pe cale livrescă
având la îndemână
scrieri precum Floarea
darurilor, cu un capi-
tol”Pentru dragoste“.
Nevoia cunoaşterii sale
era întemeiată pe
ideea”că nimenea nu
poate să iubească vreun
lucru deacă mai înainte
nu-l va cunoaşte“. De
aici, nevoia definirii sen-
timentului în variatele
sale accepţii, ca devo-
ţiune confesională ”mai
deasupra de toate”, dar
şi ca”dragostea părinţi-
lor, apoi pentru a priete-
nilor, deci, pentru
dragostea muierilor”.
Trebuie să amintim Cea-
sornicul domnilor, cu
numeroase referiri la ex-
perienţa erotică,
expuse adesea,

Erosul ca artă
în secolul al

XVIII-lea
românesc

4
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sub formă de pilde
şi maxime:”că nici
o lege cei iubiţi nu

sufăr”;”dragostea face
preom a nu vide ace vede
şi a vide ace nu vede(Ar-
hivele Basarabiei, IX,
1938, p. 27. ) .

Motivul iubirii apărea
şi în cărţile străine în tra-
ducere românească.
Acestea erau Cugetările
lui Oxenstiern, Narchis,
după Rousseau, sau în
original, precum L`art

d`aimer după Ovidiu sau
La vie et les amours du
chevalier de Faubas (14
vol. ), pe care Marieta
Cantacuzino le avea în
biblioteca sa înainte de
1821, aşa cum specific
Dan Simionescu în Pro-
bleme de educaţie şi în-
văţământ în literature
parenetică, 1965, p. 714. 

Nimic mai firesc ca
Erosul să se desprindă
din paginile cărţilor şI să
străbată viaţa secolului

fără a fi doar o”sugestie
de lectură. “ Ne aflăm,
totuşi, departe de o mo-
dificare esenţială a com-
portamentelor, în
spiritual”regulilor” din
renumitul Catechisme
des gens maries, scris de
Pere Feline şi publicat în
1782. Un personaj al
acestei lumi în schim-
bare îşi destăinuie prin-
tre rânduri trăirile în
laconicele însemnări fă-
cute pe margine unui

Ceaslov din 1795. Se
numea Ioniţă Măgură ce
s-a căsătorit la 20 de ani
cu Anica. Ea a murit în
1808 şi soţul consemna
evenimentul cu duioşie
reţinută. 

Din anonima istorie a
celor mulţi răzbate astfel
un crâmpei de viaţă, în
care, peste toate frămân-
tările zilnice, iubirea
aruncă câteva raze se-
nine.

4

Zece membri de partid
Zece membri de partid 
Visau viaţă nouă 
Unul a vorbit în vis, 
Şi-au rămas doar nouă.

Nouă membri de partid 
De marxism s-au copt! 
Unul s-a răscopt din ei, 
Şi-au rămas doar opt! 

Opt membri de partid 
Au trecut la fapte ... 
Unul a trecut la Tito ! 
Şi-au rămas doar şapte! 

Şapte membri de partid 
Fac afaceri grase, 
Unul a intrat la zdup 
Şi-au rămas doar şase! 

Şase membri de partid 
Au strigat lozinci, 
Unul a strigat greşit 
Şi-au rămas doar cinci! 

Cinci membri de partid 
Când au fost la teatru, 
Unul n-a aplaudat 
Şi-au rămas doar patru! 

Patru membri de partid 
Şi cam toţi evrei, 
Unul a plecat în Eretz 
Şi-au rămas doar trei! 

Trei membri de partid 
Vorbeau de război! 
Unul a vorbit cam mult, 
Şi-au rămas doar doi! 

Doi membri de partid 
Mândri ca păunul. 
Unul a înnebunit, 
Şi-a rămas doar unul! 

Un membru de partid, 
Cel mai lămurit. 
A plecat cu Onete-ul 
Şi n-a mai venit! 

ZERO membri de partid, 
Luptă pentru pace. 
Că partidul nostru drag 
Ştie el ce face!

Aici doarme Păstorel,
Băiat bun şi suflet fin,
Dacă treceţi pe la el,
Nu-l treziţi, că cere vin!

Versuri scrise când era inter-
nat în Dealul Filaretului, la un
sanatoriu situat pe Şoseaua
Viilor (în Bucureşti). Posibil să
fi fost ultima lui epigramă. A
murit după câteva zile:

Culmea ironiilor
Şi râsul copiilor
Să pun punct beţiilor
Pe Şoseaua Viilor!

În clasa a V-a de liceu, li s-a dat
la teză, de către profesorul de
limba română, Fântânaru, să
scrie despre epigramă. Şi cum
Fântânaru savurase de multe
ori vinul de Cotnari, Păstorel a
scris doar atât în teză:

Dacă apa din fântână
S-ar preface-n vin Cotnar
Aş lăsa limba română
Şi m-aş face Fântânar.

Când le-a adus tezele, Fântâ-
naru, ajungând la teza lui Păs-
torel, nu în sens peiorativ, ci
admirativ, i-a spus: "Măga-
rule, unu la purtare şi zece
pentru epigramă."

Propus de M.D.

Alexandru O. Teodoreanu (1894 - 1964), cunoscut şi sub pseudonimul Păstorel,
a fost un avocat şi scriitor român, cunoscut epigramist, mare cunoscător şi

degustător de vinuri şi coniacuri, membru de seamă al boemei ieşene şi
bucureştean. A rămas în literatura română prin epigramele sale. A fost fratele

scriitorului Ionel Teodoreanu (1897 - 1954) ( La Medeleni , Uliţa copilăriei, În
casa bunicilor, Bal mascat, Golia). Iată câteva din versuri sale.

Din opera lui P\storel Teodoreanu



Helene Pflitsch , Germania

Sunt ca o pată într-o sferă al-
bastră. Nu ştiu unde se sfârşeşte
cerul şi unde începe oceanul. Su-
nete diferite îmi inundă auzul.
Pare a fi o orchestră ce îşi acordă
instrumentele.

Privesc în dreapta. Câteva ca-
pete ies din albastru şi străpung al-
bastru: Maria, Christa, Ruth,
grupul acela numeros şi nedespăr-

ţit ca şi cum ar fi fraţi siamezi. Îmi
fac cu mâna. Le întorc salutul prin
acelaşi gest, bucuroasă că nu sunt
nevoită să spun: Guten Morgen
Deutschland, Schweiz, Österreich...

Sunetele din stânga par mai
grave. Se rostogolesc până la mine
şi disting un „Dobroe utro”. Zâm-
besc. Pierdută într-o lacrimă a
Oceanului Indian mă aflu tot la
mijloc, împărţind politicos zâm-
bete în dreapta şi în stânga.

Nisipul fierbinte îmi arde tăl-
pile. De undeva din faţă muzica
pare lină, suavă şi parcă mă
cheamă spre ea. Ape înspumate
îmi îmbrăţişează gleznele fier-
binţi. Îmbrăţişarea lor este atât de
plăcută, muzica ce o aduc cu ele

atât de fascinantă încât păşesc
într-acolo. Încet, încet, apele cresc
şi-mi cuprind genunchii.

O poartă se deschide ca şi cum
sfera în care sunt ar avea mai
multe încăperi. În albastrul de
după ea, o frumoasă femeie şi-a
clădit din gânduri o insulă pe care
îşi odihneşte trupul. Vrăjită de
muzica ce o învăluie nu observă
gândurile ce se risipesc în mici
piese de puzzle. 

Mai încolo, o scoică s-a deschis
fiind gazdă bună pentru o alta ce
nu vrea să-şi ude piciorul delicat.
O tablă de şah se scurge printr-o
altă poartă aducând cu sine trupuri
ostenite de furtuna lăsată în urmă.

Simt îmbrăţişarea suavă cu-
prinzându-mi sânii şi îmi doresc
să mă revărs în albastru. 

Cineva îmi strânge încheietura
mâinii. O coardă a primei viori se
rupe. Sunetul ei îmi izbeşte dure-
ros timpanele: „Ce faci? Nu ştii să
înoţi!?“

Sfera
albastr\
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Teoria
final\

Mihai Ardeleanu

Când explicaţiile lo-
gice nu mai au consis-
tenţa credibilului,
oamenii de ştiinţă recurg
la imaginaţie şi dezvoltă
teorii greu de probat,
greu de contrazis. Este o
tactică a omului vanitos,
cel deprins să aibă răs-
puns la orice fenomen.

Mai nou, obosiţi de
golul ce nu poate fi um-
plut cu lucruri imagi-
nate, o serie de
cercetători au admis că
există suflet (spirit). Dar
ca să nu se îndepărteze
de cărările rătăcirilor lor,
au spus că sufletul este

materie cuantică. Noi nu
putem să îi contrazicem,
dar nici ei să ne demons-
treze că este aşa.

Asemeni grădinaru-
lui, pentru care toate cele
se aseamănă castravete-
lui, oamenii aceştia de
ştiinţă consideră că tot
ce este nevăzut este ceva
cuantic şi pentru că este
o formă de existenţă per-
ceptibilă, îi spun mate-
rie.

Personal, consider că
există cele văzute şi cele
nevăzute, aşa cum toţi
strămoşii mei au ştiut şi
au crezut acest lucru. De
ce mă refer la strămoşi?
Simplu! Ei sunt legătura
vie a mea cu Adevărul,
din gură în gură, din tată
în fiu, Esenţa Cauzalită-
ţii a ajuns într-o mică,
dar veritabilă măsură, şi
la mine. Acest lanţ trofic
mă hrăneşte cu Adevăr!
Unde să Îl mai caut când

El este deja cu mine încă
de la prima bătaie de
inimă a vieţii mele?

Dacă ceilalţi lupi ar şti
că urletul meu este un
plânset, m-ar sfâşia, a zis
cu sete de Adevăr, Octa-
vian Paler. Mă urmă-
reşte această sclipire,
lucire curată de înţelep-
ciune. Astăzi mă găsesc
într-un laborator de cer-
cetare, cu ochii arcuiţi
către limita dintre vizibil
şi invizibil, acolo unde
micronul căutat se să-
rută cu aberaţia optică, şi
mă prefac că sunt la fel
ca toşi ceilalţi lupi ai cer-
cetării, şi urlu împreună
cu ei prin conferinţele
ştiinţifice despre frân-
turi/cioburi de iluzorie
materie cuantică, în nu-
mele Teoriei Finale ce va
releva Adevărul. Ştiu că
nu voi ajunge prea de-
parte cu decodificarea
criptatei întru veşnicie

materie cuantice, dar
caut să găsesc scopul
pentru care am făcut din
microscop ochelarii mei
de vedere, căutând năuc
să scap de miopia spiri-
tuală.

Am pregătit şi eu,
pentru dumneavoastră,
o Teorie Finală, prin care
vă veţi putea explica tot
ce aveţi neclar cu privire
la Mecanica de Frontieră
sau Cauzalitatea feno-
menelor barierei dintre
cele văzute şi nevăzute. 
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Grigore Grigore

S-a întâmplat ca prin
1969 când eram student
la Academia de Studii
Economice Bucureşti, să
aflu că în cadrul acestui
foarte important institut
de învăţământ superior
funcţionează şi un cena-
clu literar ( poeziile co-
mentate în acesta erau
publicate în revista
Forum Academiae -
atunci a Academiei de
Studii Economice), Şi
cum îmi plăcea poezia,
citeam multă poezie şi
scriam din când în când,
m-au bucurat „descope-
ririle” mele şi le-am spus
colegilor de an .

Aşa se face că după
un timp oarecare îm-
preună cu Costin Colea
frecventam acel cenaclu
la care am cunoscut şi
alţi colegi de la alte fa-
cultăţi , care erau ispitiţi
ca şi noi de „muza” poe-
ziei, între care Nicolae
Dorel Trifu ( astăzi
membru al Uniunii Scrii-
torilor), Petre Solonaru (
autor a trei cărţi de poe-
zie), Dumitru Radu Luca
( autor a patru cărţi de
nuvele) şi încă alţii cu
care n-am ţinut legătura,
dar după terminarea stu-
diilor îi citeam prin
presa literară ( Ionel Tu-
tunea, ş.a.).

Întrucât repartiţia
mea a fost într-o locali-
tate la 35 Km de Târgo-
vişte, şi condiţiile din
agricultură nu-mi per-
miteau nici accesul la
carte, nici nu-mi acordau
timpul necesar scrierii şi
lucrului pe texte , m-am
mutat în Târgovişte , la
întreprinderea de con-
strucţii (I.C.M.D.).

Şi aşa gândurile mele

s-au direcţionat spre
scris, şi amintirile din
studenţie parcă mă obli-
gau să fac orice efort pen-
tru a-mi aprofunda
cunoştinţele şi a-mi şlefui
talentul.  Că eu am crezut
întotdeauna că poate fi
vorba despre talent.

Eu, Costin Colea, Du-
mitru Radu Luca, Petre
Solonaru şi Nicolae
Dorel Trifu, care publi-
casem în „Forum Acade-
miae” aveam deja un
punct de plecare, cre-
deam eu şi numai de noi
depindea dacă vom
merge mai departe sau
vom rămâne doar cu
amintirile „poetice” din
studenţie.

Peste ani, după ce-a
ajuns în America, mâna
destinului, Costin mi-a
trimis o scrisoare în
care-mi spunea cum este
să trăieşti cu 1000 do-
lari, cum sunt vitrinele
pline cu de toate ( vai) ,
şi cântăreşti dolarul cu
înfrigurare ( cum e să fii
necalificat şi să te bucuri
că ai de muncă).

Părerea mea era că el
scria mai bine ca mine, el
zice că părerea lui era că
eu scriam mai bine. Nu
mai contează. Important
este că tot discutând noi
prin telefon şi skyp, s-a
hotărât să-şi adune poe-
ziile pe care le păstrase ,
să mai scrie încă şi altele,
pentru a putea publica o
carte. 

E un început bun,

chiar şi la această vârstă
şi poemele din această
carte îmi dau dreptul să
sper că nu e doar o încer-
care consolatoare, ci o
primă treaptă către zile
mai bune şi mai fruc-
tuase pentru scris.

Poetul, să-i zicem pe
nume, trăieşte şi retră-
ieşte înstrăinarea cu fie-
care amintire, şi cu
fiecare veste pe care o
primeşte în mod direct
sau indirect din satul său
( din ţara sa, în satul său
din ţara sa) fapt pentru
care uneori pare că se
adresează direct cu do-
rinţe mobilizatoare, cu
îndemnuri, cu rugăminţi
pentru a îndrepta ce se
mai poate îndrepta, ce
mai poate îndrepta din
drum natura  „la funera-
liile secundelor plecate
pe calea undelor”.

Pas cu pas, vis cu vis,
parcă şoptind şi chiar
urlând uneori, satul pul-
seaza dintr-o realitate în
alta:” acum că vara a tre-
cut /încep alertele-n
Vutcani/ câtă recoltă am
făcut/ prăpăstuiţii de ţă-
rani”, „s-a dus onoarea
de-altădată/ ce în Vut-
cani am apucat/ în hora
asta necurată/ acuma
dracul e băgat”, căci „cu
japca ei îţi iau pământul/
cu false acte, semnături/
batjocorit îţi e cuvântul/
de-aceste strâmbe crea-
turi”, cu toate că, sau
tocmai pentru că „e
toamnă, ploaia rătăcită/

îşi cerne-acum stropii
fini/ peste parlitele  gră-
dini-cu plante moarte
oparite...”

Poeziile fiind de o tri-
steţe iremediabilă bene-
ficiază de... anotimpul
toamna, stările sociale
sunt ca şi stările anotim-
purilor, melancolia îşi
face şi ea loc tot ca rod al
profundei tristeţi, şi-n
toate frământările de
orice fel se vede luminiţa
„de la capătul tunelului”,
dorul de casa părin-
tească.

Pentru ca în cele din
urmă poetul să se adre-
seze direct şi fără îngă-
duinţă  de interpretare
„Deschide Doamne, o fe-
reastră”, pentru mine,
căci eu sunt acela care
„calea dreptăţii am luat/
cu toţi prietenii din jur/
s-apuc dreptatea să mi-o
fur / dar nicăieri drep-
tate nu-i/ este ascunsă
printre legi,  făcute să nu
le-nţelegi...”

Ca să înţelegeţi toată
disperarea poetului, căci
despre asta este vorba în
cele din urmă, cu sigu-
ranţă că va trebui să citiţi
această sufletească des-
tăinuire, care, peste
timp, va rămâne mărtu-
ria clară a unei stări de
spirit care s-a generalizat
şi cristalizat datorită vre-
mii şi vremurilor.

Să fie într-un ceas bun.

Costin Colea,
americanul
din Vutcani

Grigore
Grigore
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Dimitrie Grama,
Danemarca

Că la înmormântare
am fost doar „prăpădiţi”
ca mine şi ca Ianis, ori
femei uşoare ca Nuţi sau
Mimi, nu are nicio im-
portanţă. Noi am împăr-
ţit secretul lor şi am
suferit împreună cu ei
ultimele clipe ale unei
existente zbuciumate şi
după înmormântare, ne-
am îmbătat criţă, nu o
dată sau de două ori, ci
zile întregi la rând!

Şi acum, la mai bine
de un an de la moartea
lor, bem în cinstea lor şi
ne rugam pentru sufle-
tele lor de păcătoşi, dacă
păcat este să fii aşa cum
te-a creat Dumnezeu.

Nu, Crucea Roşie nu-
i dreaptă şi nu ştie ce se
petrece în sufletul omu-
lui. Ce, n-am văzut eu
multă „lume buna”, care
după ce şi-au îngropat
morţii, i-au şi uitat? Sau
atunci când „lumea
buna”, când mortu-i încă
pe masă, în sicriu des-
chis, încep să se certe,
împărţindu-şi, în duş-
mănie, bunurile mortu-
lui care nici măcar nu a
apucat să plece pe dru-
mul lui spre veşnicie.
Măcar să-l fi lăsat în
pace până-i îngropat sub
pământ, unde poate avea
linişte şi unde în ochii lui
de mort, o altă lumină, o
lume nouă se aprinde...

Aşa, plin de gânduri
şi nesiguranţe, ajung la
cârciumă. Acolo, chiar în
faţa barmanului, e Vivi, o
prietenă de-a lui Nuţi,
care de obicei „lucrează”
la hoteluri şi încă o fe-
meie tânără, blondă, cu

picioare lungi, bronzate
şi sânii mari. Când mă
vede că intru, Vivi strigă
în gura mare:

„Hei, ce bine-i că te
vad. Vino repede să-ţi
prezint o prietenă care
nu demult a venit în ora-
şul nostru.”

Mă duc, o pup pe Vivi
pe amândoi obrajii şi
apoi îi întind mâna tine-
rei cu picioare lungi şi
bronzate:

„Sunt Alex. Îmi pare
bine!”

Tânăra îmi ia mana,
mi-o cântăreşte în mâi-
nile ei şi, cu un uşor ac-
cent străin, îmi spune:

„Eu sunt Mimi. Sunt
încântată să te cunosc
personal. Am auzit
multe despre tine de la
Vivi şi de la Nuţi".

Mă uit mirat la Mimi
care dă din cap afirmativ
şi-mi reproşează:

„Hai, nu mai fă pe
modestul, că ştie toată
lumea că eşti poet.”

Nu zic nimic şi cer un
coniac dublu şi o cafea
neagra. Le comand şi lor
acelaşi lucru şi mă gân-
desc că poate ar fi trebuit
sa o invit şi pe Nuţi la o
cafea, dar poate că-i prea
devreme. Săraca de ea,
poate că „a lucrat” toată
noaptea.

Fumez, îmi beau ca-
feaua şi aud ca şi când aş
fi scufundat sub apă,
conversaţia femeilor de
lângă mine. Mimi mă

atinge cu mana de ge-
nunchi şi mă întreabă
despre ce scriu acum.
Îmi spune că ar fi foarte
fericită dacă ne-am
putea întâlni şi dacă i-aş
arăta poeziile mele.

„N-am scris aproape
nimic în ultimul timp şi
poeziile pe care le-am
scris mai înainte, atunci
când eram „în formă”,
sunt adunate în vreo
două volume prăfuite, pe
care nu le citeşte nimeni.
Doar „clasicii” şi mai ales
„străinii” sunt populari
şi citiţi la ora actuală şi
eu nu sunt nici clasic şi
nici străin. Cu toate că
sunt tânăr, sunt o fosilă
de duzină a literaturii şi,
dacă mă întreb, nici nu
ştiu de ce am scris şi pu-
blicat puţinul ăla neîn-
semnat”.

Mimi insistă că tre-
buie neapărat să ne
vedem, să continuăm
discuţia şi, mai ales să-i
citesc din poeziile mele.
Îmi spune că şi ea scrie,
dar nu a avut curajul să
arate cuiva ceea ce a
scris. Vreau eu să arunc
o privire?

Promit vag că da, plă-
tesc şi plec ca şi când
amintiri vechi, himere
ale unui timp pierdut m-
ar fi alungat de acolo.
Trebuie să trec pe la bi-
blioteca oraşului, unde
am mai lucrat ca înlocui-
tor de bibliotecar, să văd
dacă au cumva nevoie de

mine. Şeful bibliotecii
mi-a spus că sunt întot-
deauna binevenit să lu-
crez cu el.

Iovaşcu, directorul bi-
bliotecii, a terminat cu
vreo zece ani înaintea
mea facultatea de litere
şi filozofie. Adevărul este
că eu nu am terminat-o
propriu-zis. Nu mi-am
luat licenţa, orbit de
„succesul” meu de poet.
Am intrat ca o furtună în
lumea boemă, care m-a
întâmpinat cu braţele
deschise şi când după
unul sau două rateuri, s-
a saturat de mine, i-a în-
chis uşa-n bot. Bine, eu
aş fi putut să-mi continui
studiile şi să-mi iau li-
cenţa mai târziu, dar mai
târziu, viaţa mea cu Nuţi,
Ianis, Teo şi alţi prieteni
ca ei, era o „facultate” în
sine.

O experienţă în delir
şi sentiment, o confrun-
tare continuă cu tristeţea
cotidiană. Şi chiar dacă
aş fi continuat, ce mă fă-
ceam cu licenţa aia, când
eu nu mă puteam vedea
în rol de profesor de
şcoală medie sau de
liceu. Chiar şi profesorii
universitari reprezentau
nişte clişee triste, erau
nişte plafonaţi şi nişte
infractori ai ade-
văratei arte.

CRUCEA
ROŞIE (2)

4
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Nu, eu am în-
văţat mult mai
multe de la prăpă-

diţii mei de prieteni, de
la „rataţii” societăţii!

Iovaşcu, însa, este o
excepţie. Om de o deose-
bită fineţe şi sensibili-
tate, combinate cu o
vastă cultură, Iovaşcu
este şi „prototipul” omu-
lui bun. Oricând dispo-
nibil, oricând gata să
asculte şi să îndrume,
oricând alături chiar şi
de un neisprăvit ca mine,
Iovaşcu a continuat să
fie dascălul pe care nicio
şcoală nu a fost în stare
să mi-l dea.

M-a îndemnat să
scriu, chiar dacă nu pu-
blic, mi-a dat să beau ca-
fele tari care să mă
trezească din mahmura
beţiilor şi m-a introdus
într-un cerc de poeţi,
unde m-am dus de câ-
teva ori şi apoi nu m-am
mai dus.

Era ceva trist şi des-
curajant în cercul acela
de „entuziasti”, în care
poezia era disecată ca un
corp mort şi apoi fiecare
cuvânt era cântărit până
când nu mai avea nici o
greutate. Cuvântul în in-

diferenţa lui izolată, era
acolo mai important
decât poezia, la fel cum
tălmăcirea textului era
mai importanta decât
textul în sine.

Membrii cercului
erau întotdeauna mai
„deştepţi”, mai „sensi-
bili” şi mai „talentaţi”
decât autorul.

Nu l-am mai văzut pe
Ivaşcu de vreun an de
zile, dar cum intru la el
în birou, sare de la masa
de scris şi vine şi mă îm-
brăţişează.

„Ce mai faci, prie-
tene? Am crezut că m-ai
uitat. Am crezut că te-am
pierdut pentru tot-
deauna. Nici nu poţi să-
ţi imaginezi ce trist am
fost din cauza asta!”

Îi spun ca am avut
probleme cu băutul, că
am fost internat la „Sec-
ţia de dezalcoolizare” şi
că sunt şi acum într-un
program de lungă durată
de tratament, program
pe care, din păcate, nu-l
urmez aşa cum trebuie.

Mă plâng la el că-s un
suflet slab, fără voinţă,
fără ţel în viaţă.

Sunt un ratat şi faptul
că-mi dau seama de asta,

mă face să beau şi mai
mult.

Îi povestesc ce crede
Crucea Roşie, care mă
vede aşa cum sunt eu
acum, un neisprăvit, cu
un picior în groapă, cu
toate că eu încerc să
arunc prafuri de derută.
Îi spun că mi-e şi ruşine
să mă duc la dispensar,
deoarece nu-i în legea
mea să mint, mai ales s-o
mint pe Crucea Roşie,
care simt că îmi vrea
doar binele.

„Uite”, zice Iovaşcu,
„hai să mergem îm-
preună în fiecare dimi-
neaţă la dispensar. Apoi
ne întoarcem aici şi lu-
crăm împreună. Am
mare nevoie de ajutorul
tău, mai ales cu studen-
ţii!”

Mă uit la el cu neîn-
credere şi atunci Iovaşcu
repetă grav:

„Da, am mare nevoie
de ajutorul tău! Promiţi
să mă ajuţi?”

E prima dată când ci-
neva, mai ales cineva ca
Iovaşcu, are nevoie de
ajutorul meu!

„Promit! Promit!!”
Plec de la bibliotecă

cu paşi mari şi cu lacrimi

în ochi şi mă duc direct
la dispensar. Crucea
Roşie se uită mirată la
mine când mă vede în
sala de aşteptare.

„Doamna doctor”, îi
spun, „azi dimineaţă nu
am luat tabletele. Le-am
scuipat cu tusea aia ne-
norocită şi falsă. Ştiu că
nu merit compasiune,
dar vă rog, dacă se poate,
să-mi daţi tabletele să le
iau acum.”

Crucea Roşie nu zice
nimic, dar se duce la du-
lapul cu medicamente şi-
mi aduce alte două
tablete, care acum nu mi
se mai par că-s cărămizi
de marmora.

Se uită la mine cum le
iau cu puţină apă şi îmi
spune simplu:

„Mă bucur ca ai venit
înapoi Alex”.

Apoi cu vocea ei obiş-
nuită de sergent-major,
îmi comandă:

„Maine la opt dimi-
neaţă să fii prezent aici!”

„Promit!”, răspund eu
şi mă duc repede acasă
să găsesc ce-am ascuns
prin sertare şi ceva cu
care pot să scriu.

4

Mamă, spune-mi
ce te doare...
Nicolae Nicoară Horia

Curg broboane de sudoare
Din icoana unui sfânt,
Mamă, spune-mi ce te doare?
Maica mea dinspre pământ!

Ard aducerile-aminte,
Toate-s necăjite, ştiu,
Dar până mai am cuvinte
Niciodată nu-i târziu!

Ochii tăi cuminţi ascultă
Cum le scriu la căpătâi,
Poezia mea e multă,
Multă mamă să rămâi!

Cine vrea să mi te cheme
Dinspre viaţă înapoi?
Unde-mi spui că pleci de-o vreme
Îmbrăcată-n haine noi?

Curg broboane de sudoare
Din icoana unui sfânt,
Mamă, spune-mi ce te doare?
Ştiu că leacuri nu mai sunt...
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Gabriela Căluţiu
Sonnenberg, Spania

Despre Zeiţa Carmen
Amaya, născută la Bar-
celona în anul 1913, se
spunea că ar fi un vul-
can, ciclon, tornado, foc,
dinamită, sentiment în-
carnat, geniu înnăscut.
Ceea ce Amaya a însem-
nat pentru dansul femi-
nin, Vicente Escudero
Uribe a întruchipat în
versiune masculină. Re-
numitul dansator a ex-
perimentat cu ecoul
metalic încă de mic
copil, sărind pe stradă de
la un capac de canal la
altul. Mai târziu a inven-
tat dansul în ritmul pis-
toanelor de motor,
întruchipând lupta din-
tre om şi maşină. Poate
doar renumitul Antonio
Ruiz Soler, supranumit
scurt „Antonio”, cel mai
rapid dansator de fla-
menco – cel care pretin-
dea că „mângâia
podeaua, de parcă ar fi
vorbit prin tălpi cu pă-
mântul” - i-a putut egala
performanţa.

Pentru a sublinia ele-
ganţa mişcărilor dansa-
torilor de flamenco,
coreografii au inventat
costumaţia tipică, ro-
chiile multicolore, elabo-
rate din volane
suprapuse, cu trene
lungi, ca nişte cozi de
păun. Rochiile acelea nu
induceau doar admiraţia
pur vizuală, ci obligau
dansatoarele la succesiu-
nea paşilor mărunţi, care
conferă dansului o notă
maiestuoasă, aparte. În-
cepând cu apariţia pri-
melor şcoli de coregrafie
specializate, dansul fla-
menco feminin va fi des-
emnat drept „cintura

para arriba” (deasupra
taliei), căci partea infe-
rioară a corpului este,
evident mai puţin liberă
în mişcare, datorită îm-
brăcăminţii. În replică,
dansul protagoniştilor
masculini se va numi „de
cintura para abajo” (sub
centură).

Farmecul actual al
dansului flamenco se da-
torează în mare măsură
unui impresar ...rus. Ser-
gei Diaghilew a între-
prins în anul 1909 cu
vestitul Balet Rus un tur-
neu internaţional prin
care a reuşit să înfrângă
rezistenţa aristocraţilor,
popularizând creaţiile
compozitorului spaniol
Manuel de Falla şi câşti-
gând inimile publicului.

Propulsaţi de succe-
sul reputat prin cafene-
lele muzicale, unii dintre
protagonişti ajung să se
producă pe scene nobile.
Cu vocea sa expresivă,
malaguezului Juan
Breva îi reuşeşte perfor-
manţa de a înmuia inima
Regelui Alfons XII, obţi-
nând graţierea unui prie-
ten încarcerat. Despre
un alt coleg de breaslă,
Manuel Torre, se spune
că ar fi interpretat o Se-
guyria cu atâta patos
încât un spectator excitat
s-ar fi urcat la el pe scenă
şi l-ar fi muşcat de obraz.
Cel mai renumit dintre
toţi era însă Silverio
Franconetti, intrat în is-
torie sub numele de „Rey
de los cantaores”, pose-
sor al unui adevărat im-
periu de localuri
specializate în spectacole

la scenă deschisă.
Spre sfârşitul secolu-

lui al XIX, chitara detro-
nează definitiv vioara şi
celelalte instrumente de
acompaniament. Pe
lângă dansatori şi cântă-
reţi îşi fac apariţia cei
dintâi instrumentişti
desăvârşiţi, capabili să
potenţeze şi să îmbogă-
ţească spectrul melodic
prin improvizaţiile cele
mai măiestrite. Scriitorul
uruguayan Carlos Reyes
descrie rolul lor: „Un
cântăreţ fără suferinţă
este ca o chitară fără
corzi: sună, dar nu ră-
sună. În general, se
crede că strigătele şi
chiotele, aye-urile şi sus-
pinele sunt doar artificii
şi arabescuri stilistice.
Prostii! E un tremur, iar
în funcţie de ecoul pe
care îl trezeşte cântecul
în inima interpretului,
strofele prind formă tân-
guitoare şi gust de la-
crimi.”

În anul 1869, într-o
familie destul de înstă-
rită,  se naşte în Jerez de
la Frontera genialul Cha-
cón, căntăreţul ne-ţigan,
atât de diferit de clişeele
de până atunci: rotunjor
la faţă, durduliu, cu băr-
bie dublă, apoape chel,
purtând costum cu cra-
vată, veston şi cămaşă
albă, a fost primul solist
care a interpretat versu-
rile cântecelor sale în
castiliana curată, renun-
ţând la dialectul andaluz
folosit până atunci. Cha-
cón reuşeşte să revolu-
ţioneze arta flamenco,
imprimându-i o linie şi

un stil care o face
„demnă de dialogul cu
zeii”. Tot lui îi datorăm şi
cele mai expresive Can-
tes mineros, inspirate
din viaţa grea a muncito-
rilor andaluzi, obligaţi să
lupte pentru supravie-
ţuire în minele de argint
ale începutului secolului
al XIX-lea.

Adus de andaluzii nu-
meroşi care se strămută
în capitală, în chiar pri-
mul an al secolului XX,
flamenco îşi adjudecă
Madridul. Invenţiile mo-
derne precum radioul şi
patefonul îi vin în ajutor:
Canario Chico, El Mo-
chuelo, La Rubia, El
Niño de Cabra sunt cei
dintâi cântăreţi înregis-
traţi pe discuri de vinil.
În jurul anului 1930,
Pepe Marchena creează
Colombiana, singura
formă de flamenco năs-
cută în secolul XX. Cu
toate acestea, Tangourile
şi Buleria îndrăcită con-
tinuă să ocupe locul întâi
în rândul preferatelor
cântece festive din acea
vreme. Pepe Marchena
intră în legendă pe
poarta din faţă, rămâ-
nând în amintire ca acel
Gentleman al flamenco-
ului, mereu zâmbitor.
Artist desăvârşit,
îmbrăcat elegant,

Flamenco (2)

4
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cu smoching, el
este prototipul
bărbatului adorat,

cel care a îndrăznit să
îmbrace această artă în
adevăratele straie de
gală pe care le merita de-
mult. Tot el a introdus
definitiv pe scenele cu
pretenţii nobile aşa-nu-
mita Ópera flamenca, o
dezvoltare a genului,
ades criticată, pe motiv
că ar face prea multe
concesii publicului, în-
dulcind stilul şi punând
sub reflectoare întâm-
plări şi personaje dintr-o
lume idilică, o Andaluzie
imaginară, care n-a exis-
tat niciodată.

Amuzantă şi neaştep-
tată este însă explicaţia
apariţiei acestui gen in-
solit: nu dezvoltarea ar-
tistică, ci prozaice
motive materiale stau la
baza ei. Concret, în luna
mai 1926 se promulgă în
Spania o lege care preve-
dea taxarea cu impozite
de un singur procent a
spectacolelor de artă
„cultă”, în speţă opera,
spre deosebire de restul
de „manifestări laice”,
care se taxau cu zece
procente. Aşa că, specta-
col după spectacol, la fie-
care reprezentaţie de
„operă flamencă” se
pasau din mână-n mână
sume frumuşele, care
schimbau buzunarul în
perfectă legalitate, chiar
sub nasul funcţionarilor
fiscali consternaţi.

Odată cu apariţia
„Operei flamenca”,
duhul sfâşietor, supra-
numit duende face loc
unuia mai lent. Forma
cea mai preferată de fla-
menco pe scenele operei
cu acelaşi nume era fan-
dangoul melodic şi un-

duitor. Succesul său se
datora şi faptului că mi-
crofoanele de pe atunci
nu erau suficient de per-
formante pentru a sur-
prinde sunetele
complexe, vaietele şi
suspinele care însoţesc
ritmatele Tonás, Segui-
riyas sau Soleares. Aşa se
face că una sau alta din
formele flamencoului îşi
datorează popularitatea
radioului, la fel ca-n
cazul hiturilor moderne,
care se difuzează exaspe-
rant de des pe posturile
muzicale din zilele noas-
tre.

Consumatorul de artă
modernă nu se mai mul-
ţumea însă demult cu as-
cultatul de flamenco;
mai nou îşi dorea cu ar-
doare să-l şi vadă. Cere-
rii i-a venit în
întâmpinare oferta cine-
matografiei, prin filme
care mai de care mai pa-
sionale, promovând o
imagine distorsionată, a
unei Andaluzii artifi-
ciale, mulate perfect pe
cerinţele dictate de regi-
mul conservator fran-
chist. Unele dintre ele
sunt filmate nu la faţa lo-
cului, ci prin locaţii
stăine de cauză, precum
Berlinul, aflat sub stăpâ-
nirea aliaţilor nazişti.
Abia recent, în anii opt-
zeci, regizorul Carlos
Saura a reuşit să pro-
ducă filmele de valoare
inestimabilă care redau
sâmburele adevărat al
artei flamenco: Bodas de
Sangre (Nunţi de Sânge),
El Amor Brujo (Amorul
Vrăjitor) şi Carmen con-
sacră definitiv calitatea
cinematografică reală şi
în acest domeniu iar Se-
villanas (1992) şi Fla-
menco (1995) pun odată

pentru totdeauna capăt
clişeelor ieftine.

Dacă ar fi să dăm cre-
zare filozofului spaniol
Ortega y Gasset „andalu-
zul însuşi se autoînsce-
nează cu multă plăcere,
creând o ambianţă de
scenă în care, de pildă în
Sevillia, turistul se simte
de parcă ar fi nimerit în
altă lume, actorii perin-
dându-i-se prin faţa
ochilor ca-ntr-o piesă de
teatru bine regizată, cu
figuranţi perfect sincro-
nizaţi, care colaborează
în armonie pentru a-i
crea impresia că ar privi
un spectacol intitulat Se-
villa”.

La iniţiativa poetului
Federico García Lorca şi
a compozitorului Ma-
nuel de Falla se lansează
un spectacol de dimen-
siuni naţionale, concur-
sul de cante jondo
(„cântec adânc”, cântul
andaluz primitiv, origi-
nar). Se dorea astfel po-
pularizarea formelor
tradiţionale şi promova-
rea talentelelor neidenti-
ficate, din popor. N-ar fi
de mirare ca actualele
emisiuni televizate şi
mediatizate ale căutăto-
rilor de talente să fi se in-
spirat din acel
eveniment, căci amploa-
rea şi răsunetul nu s-au
lăsat aşteptate. Meritul
incontestabil pentru acel
succes răsunător îi apar-
ţine poetului naţional
Lorca, înzestrat cu o sen-
sibilitate poetică nemai-
pomenită şi cu un simţ al
ritmului desăvârşit,
care-l făcea să simtă şi să
transmită fiorul artei fla-
menco prin toate fibrele
fiinţei sale.

Spre deosebire de ca-
priciile politicienilor, fla-

menco nu şi-a întrerupt
ascensiunea nici în vara
anului 1936, când în
Spania a izbucnit teribi-
lul Război Civil. Chiar
dacă unii dintre artişti
au fost nevoiţi să emi-
greze sau chiar şi-au
pierdut viaţa, cum a fost
cazul asasinatului neelu-
cidat până astăzi al ado-
ratului Federico García
Lorca, muzica şi dansul
flamenco nu s-au potolit,
ci mai degrabă s-au înte-
ţit, sfidând fatalitatea.
Sărăciţi şi robiţi de drep-
turi, spaniolii storşi de
vlagă, lipsiţi de mijloa-
cele de a viziona specta-
colele flamenco de prin
sălile cu pretenţii, se
adunau în masă prin
arenele de lupte taurine,
asisitând la legendare re-
prezentaţii de artă fla-
menco, îmbibate de
obidă şi năduf. Nici criti-
cii care strâmbau din
nas, pe motiv că „fla-
menco în arenă e ca şi
cum ai bea ţuică dintr-o
chiuvetă” nu reuşeau să
stăvilească năvala popo-
rului asuprit.

Cuplul format de cân-
tăreţul „Caracol” şi dan-
satoarea „Lola Flores”
atrăgea publicul ca un
magnet irezistibil, po-
tenţat fără doar şi poate
de pasiunea mistuitoare
care îi unea pe cei doi
protagonişti. Ce dezastru
pentru ţara întreagă în
1951, când frumoasa
dansatoare şi genialul
muzician anunţau des-
părţirea lor definitivă! O
traumă pe care toţi au
resimţit-o ca pe o tră-
dare de neiertat, un
pumnal înfipt direct în
inimă.

4
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SCULPTURĂ ÎN CAMEE
Încet, 
şi mai încet,
târguindu-se cu măslinii,
încearcă să pătrundă seara
şi peste Nazaret.

Maria, cu acul
căzneşte la gherghef,
să prindă din albastru
începutul stelei din undă -
nălucă de aur, sau duh de sidef?

Umbrele încep să se-ntindă...
Nevăzutul înger al casei
cântând ţine în pumni
puişorii de rândunică
din cuibul de sub grindă
până va veni mama lor.

Din vârf de daltă şi briceag
Bătrânul Iosif i-a cioplit
un miel şi un asin.
După ce Îl priveşte cu drag
se-ntoarce la rindea şi geluit.

După un timp Copilul,
prin rumeguş şi talaş,
cu ochii mari de taină,
îl trage de haină,
ceva foarte grav vrând să-i spuie!
Cu mânuţa
strânge în palmă două cuie: 
- Tu nu ştii acestea
cât de rău înţeapă şi muşcă?
Şi mustrător îi face şi semn:

- Oare ţie nu ţi-e milă de lemn?

Maria aruncă ghergheful
şi-L strânge la piept pe Iisus: 
- Of, Simeoane, Simeoane...!

Soarele
parcă vrea să-şi amintească
de propriul lui sânge şi-apus
şi coboară atât de încet,
cocoşat de-ntrebarea
Copilului din Nazaret.

PARTEA A DOUA
A TRANDAFIRULUI 
- Să ocolim femeia
care coboară spre noi!

Ea a născut pe cel ce a trădat
pe Fiul tău, muşcat
pe rând de cui.
Aşa-i grăi în partea-ntâia
a diatribei,
trandafirul cu toţi spinii lui
Prea Milostivei.

Cele două femei
încrucişară drumul.
Cu capul plecat. Amândouă.
Fiecare cu durerea ei,
înmugurită-n rouă,
cum de prea multă lună
se-apleacă ramii înfloriţi de tei.

Prea Milostiva Maică,
luând iar firul vorbei lui,
răspunse trandafirului,
cu ghimpii păzitori de vamă: 
- Şi ea e mamă...
Ce contează
cum reflectată
e născuta rază?
Oricărei mame se cuvine
chiar îngerul din cer
să se închine.

Apoi continuă Prea Milostiva,
din ochi ştergîndu-şi roua: 
- Firească e ţepuşa şi te doare,
dar nu uita menirea ta de floare.
De vrei ciulină stearpă să nu fii,
la fiecare mamă, în genunchi,
rosteşte-i numai partea-a doua

a psalmului de sus!''

...şi Maica Născătoare
a Bunului Iisus
privea cum trandafiru-şi înflorea
spovada albă şi cerşea iertare.

FLOAREA MORŢII
Am întrebat grădinarul,
în seara aceea:
- Ce fel de floare

să-ţi duc la mormânt?
Cu spatele spre mine
îmi arătă spre apus, pe un raft   -
orhideea.

Din nou întrebai grădinarul: 
- Vrei să-mi spui cum se udă
minunea asta crudă?
Are vreun cod de nepătruns,
ce-l ştiu numai păunii? 

- O,nu! In fiecare seară,
doar două lacrimi îi sunt de ajuns.
În rest,
se îngrijeşte singură aproape
din cântecul pe ape
al lunii
culorilor jucându-le hotarul.

Şi-am vrut să-l mai întreb
de floarea-i preferată,
dar s-a făcut aşa de târziu,
că, 
fără să ştiu,
vorbeam de unul singur;
profilul proptit în lopată
era, de fapt, groparul.

Poeme de Dumitru Ichim, SUA
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Alina
Apopei-Pistol

Recent apăruta carte
a lui Lucian Gruia se
constituie intr-un reper
valoros pentru orice es-
tetician, plastician, lite-
rat şi om de cultură, în
general. Lucrarea vine în
prelungirea celor sem-
nate anterior de către
autor, a comunicărilor
susţinute pe aceeaşi
temă la Simpozioanele
anuale „Brâncuşi”, de la
Târgu Jiu, ori în diferite
contexte academice.

Volumul de faţă reu-
neşte nume de referinţă
ale exegezei Brâncu-
şiene, în editările sau în
reeditările din ultimele
două decenii. Textele la
care se face referinţă iau
forma unei etalări inte-
lectuale ce se circum-
scriu, atat spaţiului
cultural autohton, cat şi
celui internaţional: Ion
Pogorilovschi, Nicolae
Diaconu, Doina Frumu-
şelu, V.G. Paleolog (cel
dintai comentator al
operei marelui sculptor),
Ştefan Georgescu-Gor-
jan, Sorana Georgescu-
Gorjan, Vasile Vasiescu,
Petru Comarnescu,
Horia Muntenuş, Nina
Stănculescu, Petre
Ţuţea, Zenovie Carlugea.
Autorul supune atenţiei
cititorului inclusiv repre-
zentanţi ai diasporei ro-
maneşti, dar şi
cercetători străini de
marcă: Alexandru Bui-
can (stabilit în America),
Mircea Eliade, Ionel
Jianu (parizian prin
adopţie), Doina Lemny

(Centrul „Georges Pom-
pidou”, Paris), Edith
Balas (Universitatea din
Pittsburg). Nu lipsesc de
aici nici referinţele la cel
mai cunoscut Brâncuşio-
log roman în străinătate,
Barbu Brezeanu. Mate-
rialul de faţă este valoros
şi prin prisma faptului că
inregistrează mărturiile
celor care l-au cunoscut
pe Brâncuşi, impărtă-
şindu-i pasiunea pentru
artă şi recunoscandu-i
vocaţia creatoare. Este
vorba despre Petru Cor-
manescu, Ionel Jianu,
Ştefan Georgescu-Gor-
jan (inginerul care a con-
struit ansamblul
sculptural de la Targu
Jiu), Carola Giedion-
Welcker (cea desemnată
de artistul insuşi pentru
a-i scrie monografia) ş.a.
Mozaicul de titluri cu-
prinse în Comentariile la
exegeza Brâncuşiană,
surprinzand aspecte
multiple ale vieţii şi ope-
rei lui Brâncuşi, capătă
coerenţă prin delimita-
rea a trei nuclee tematice
ale exegezei: preocupă-
rile legate de semnalarea
sursei etno-folclorice,
cele care ii reconsideră
creaţia prin prisma sur-

selor livreşti şi mitolo-
gice, precum şi trimite-
rile la inconştientul
colectiv ori la tradiţiile
ancorate în epoci anisto-
rice. Preocupările ac-
tuale ale criticii de
specialitate par a se in-
drepta, cu predilecţie,
spre sondarea rădăcini-
lor demersului artistic al
acestuia, pe direcţia in-
conştientului colectiv şi a
psihomentalului roma-
nesc. Cele mai prezente
voci ale acestei noi orien-
tări critice sunt, după
cum reiese din lucrarea
lui Lucian Gruia, cele ale
lui Ion Pogorilovschi (că-
ruia i se recenzează, aici,
patru titluri), Ion Diaco-
nescu, Ionel Jianu şi
Nina Stănculescu.

Cartea de faţă poate fi
considerată şi un docu-
ment al evoluţiei în timp
a percepţiei asupra crea-
ţiei Brâncuşiene, mai
ales în spaţiul cultural
european. Sunt luate,
astfel, în discuţie semni-
ficaţiile asociate, de-a
lungul vremii, unora
dintre cele mai cunos-
cute lucrări ale sale: Co-
loana infinitului, Poarta
sărutului, Masa tăcerii,
Domnişoarele Pogany,

Pasărea de aur, Femeie
pieptănandu- se, Princi-
pesa X, Săruturile, Rugă-
ciunea, Cuminţenia
pămantului, Leda, Păsă-
rile în văzduh, Cariati-
dele, Figura, Forma de
ghips, Piatra de hotar,
Trecerea Mării Roşii,
Măiastra etc. Sculpturile
enumerate mai sus se re-
găsesc în toate incercă-
rile criticilor de
catalizare a acestora în
structuri tematice. Se
vorbeşte, spre exemplu,
despre tema femeii ghe-
muite (Cuminţenia pă-
mantului, Femeie
bătrană), tema formelor
arhetipale (ovoidul –
naşterea; paralelipipedul
– cuplul; coloana –
moartea şi trecerea),
tema prototipurilor bi-
blico- platonice (animale
– Peşti, Foci, Păsări,
Animale nocturne, ţes-
toase zburătoare şi oa-
meni – Rugăciunea),
tema replicilor rodiniene
(Sărutul, Adam, Eva,
Fiul risipitor, Danaida,
Cariatida), tema treceri-
lor (Sărutul, Rugăciu-
nea, Bustul lui Petre
Stănescu, Copil, Co-
loană, Cupa, Măiastra
etc.), seria portre-
telor (Domnişoara

Lucian Gruia

Comentarii
la exegeza

brâncu[ian\
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Printr-o vale
Dinaintea morţii, ah! cu tandreţe
Vin cu văzduhul meu
de frumuseţe,
Sângele meu mai călătoreşte încet
Ca un slujitor cinstit
şi-atât de discret
Şi-mi aduce ultima filă în dar
Completată bizar
de-acel fântânar...

Ah! dinaintea morţii
încă o moarte
Într-o vale-a plângerii

vrea să mă poarte
Să chem părinţii pe nume
înc-o dată
Să mă treacă ei de apa tulburată...

Nu te-ndepărta
prea mult
Mai ia-mă, mamă, de mână,
Ceasul meu nu mai amână!
Nu te-ndepărta prea mult,
Din tipare eu mă smult...

Îngropată-s în cuvinte
Iar tu-mi spui că sunt morminte...
Să facem o punte, mamă,
Apa lumii mă destramă...

Ţine-mă, şi nu mai plânge!
Plină-i lumina de sânge...
Mai zideşte-n primeniri
Rădăcini de calomfiri!

Ţine-mă, mamă, de mână
Când scot ochiul din fântână;
Rămas numele nescris
În cuvântul meu ucis!

Poartă-mă, mamă, pe braţe,
Vin paiaţe să mă-nhaţe!
Strânge-mă, mamă, în braţe,
Mă cheamă cuvinte hoaţe!
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Pogany, Portretul
Doamnei Eugen

Meyer, Portretul Princi-
pesei X, Portretul lui
Nancy Cunard, Negresa
albă şi Negresa blondă,
ciclul Torsurilor), ciclul
ochilor măriţi şi oglindiţi
(Cap de tanără fată, Nar-
cis, Fantana lui Narcis,
Danaidele) sau despre
ciclul restrangerii forme-
lor umane dinspre cap
spre părţile inferioare
(Figură în ghips, So-
crate).

De o atenţie aparte se
bucură aici monografiile
dedicate artistului, evo-
carea acestora suprapu-
nandu-se dorinţei
autorului de a oferi o im-
agine completă şi pro-
fundă asupra marelui
creator, aşa cum este
percepută prin ochii
contemporanilor săi.
Astfel, un Brâncuşi viu,

cu o personalitate puter-
nică, o viaţă spectacu-
loasă, o energie creativă
debordantă şi replici
pline de seva pămantului
natal ni se revelă, în cri-
tica actuală, prin lucră-
rile semnate de
Alexandru Buican, V.G.
Paleolog şi Doina
Lemny. Autorii citaţi fi-
xează acest destin mira-
culos prin reperele
satului natal, Hobiţa,
prin anii de şcoală de la
Craiova şi Bucureşti,
prin drumul spre Paris,
prin căutările şi frăman-
tările din „oraşul lumini-
lor”, la umbra lui Mercie
şi Rodin, prin prieteniile,
iubirile şi faima doban-
dite aici, prin atelierul-
templu, prin anii de
război, prin regăsirea
Romaniei şi configura-
rea Ansamblului scul-
ptural de la Targu Jiu,

prin „trecerea” şi testa-
mentul său ori prin des-
tinul postum al creaţiei
sale.

Textul căruia Lucian
Gruia ii atribuie rolul de
Argument, Povestea lui
Brâncuşi, anticipează, de
fapt, toate consideraţiile
exegezei de specialitate,
cuprinse în paginile pre-
zentei lucrări. Randurile
acestuia redau simbolic
destinul şi convingerile
acestui geniu artistic: un
gorjean plecat să cuce-
rească Parisul cu un
stalp de cerdac drept
toiag, cu un ou, o clepsi-
dră şi un trunchi de pira-
midă în raniţă, cu
doinele şi cantecele de
acasă pe buze şi cu „infi-
nirea” în suflet – un des-
tin care trebuia să-şi
implinească „datoria” ar-
tistică faţă de umanitate,
aşa cum ţăranul nostru

şi-o indeplineşte pe
aceea faţă de neamul
său. Ironic, acesta ar fi
purtat, deopotrivă, şi o
cutie de tablă ruginită –
o premoniţie ori o vi-
ziune a „viitorilor Brân-
cuşiologi călcandu-se în
picioare, certandu-se”.
Cu toate că, prin opera
sa, continuă să fascineze
o lume intreagă, în opi-
nia autorului, marele
sculptor rămane legat în
mod indisolubil de ca-
racteristicile imuabile
ale neamului său, căci
„Brâncuşi, ca roman, a
devenit poate cel mai re-
prezentativ mesager al
spiritualităţii noastre.
Stau mărturie aforismele
sale, care atestă că viziu-
nea asupra lumii a mare-
lui sculptor nu era alta
decat aceea a ţăranului
roman”.

4

Poeme de

Claudia
Voiculescu
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BHAGHAVAD GITA
Cântecul divinităţii
Traducere din limba spaniolă de

Gheorghe A. Stroia

De ce te îngrijorezi fără motiv?
De cine te temi pe nedrept?
Cine te-ar putea ucide?
Sufletul nu se naşte, nici nu moare.
Orice ţi se-ntâmplă
e spre binele tău;
ce s-a întâmplat
a fost spre binele tău;
ce se va întâmpla
tot spre binele tău va fi.

Nu trebuie să fugi de trecut.
Nu trebuie să te îngrijorezi pentru
viitor.
Prezentul tocmai s-a petrecut…
Ce anume te face să plângi?
Ce ai adus cu tine,
Ce crezi că ai pierdut?

Ce ai construit?
Ce crezi că s-a distrus?
Nu ai dat nimic,
nu ai adus nimic cu tine,

pe oricare dintre lucrurile tale, le-
ai primit aici.
Lucrurile pe care le-ai luat, le ai de
la Dumnezeu.
Tot ceea ce ai dat, Lui ai dăruit.
Ai sosit cu mâinile goale,
şi te vei întoarce cu mâinile goale.

Ceea ce ai astăzi,     
aparţine persoanei de ieri, şi 
vor aparţine alteia din ziua de mâine.
Greşit te-ai hrănit cu ideea
că acest lucru îţi aparţine
Această falsă fericire
este cauza durerilor tale.

Schimbarea este legea Universului.
Ceea ce consideri ca fiind moartea
este, de fapt, viaţa.
În fiecare moment poţi
deveni milionar,
dar în fiecare următoare clipă
poţi cădea în sărăcie.
Al tău şi al meu, mare sau mic,
aruncă această idee din mintea ta.
Abia atunci totul îţi va aparţine
şi stăpân vei fi peste toate.
Acest trup nu-ţi aparţine,
nici măcar nu eşti al acestui trup.
Trupul este făcut din foc, apă, aer,
pământ şi

eter, şi se va descompune în
aceste elemente.
Sufletul, însă, este veşnic – aşa că:
Cine eşti tu?

Dedică-ţi existenţa lui Dumnezeu.
El este unicul în care trebuie să ai
încredere.
Cei care cunosc acest adevăr sunt
veşnici,
eliberaţi de temeri, griji şi dureri.
Fă tot ceea ce faci,
ca ofrandă adusă lui Dumnezeu.
Doar aşa vei ajunge
să cunoşti
bucuria, libertatea şi viaţa eternă.

Fiul risipitor
Fiul tău a scris o carte.
(Fiul tău mereu departe).
Poţi veni, tată, din moarte,
Poţi ceti din moarte, carte?

Fiul tău risipitor
S-a întors cu dor de casă.
Casa, unde-i casa, tată?
Casa voastră nu-i pe-acasă.

Prag s-aveţi, să staţi în prag,
Aţi luat-o-n cer la voi?

În cerdacul vechi al casei,
Staţi voi, staţi voi, amândoi?

Mâna streaşină la ochi
Puneţi, dac’-aveţi priviri,
Din cerdacul vechi al casei
Să scrutaţi nemărginiri.

Fiul tău s-a-ntors acasă;
Fiul pleacă înapoi.

Să se risipească, pleacă.
Pleacă-n risipiri la voi.

Îţi duc, tată, cartea mea.
(Mama a ceti nu ştie).
Mama doar o asculta
Gândurile-mi din hârtie.

La ceas bezmetic
La ceas bezmetic, ţăcănind despotic,
Din ascunzişuri, ies iar liliecii;
Privindu-i gânditori, miraţi, culbecii,
În zori, le-admiră zborul orb, haotic. 

La ceas bezmetic, piază rea, în turlă,
Mai ţipă cucuvaia lung, a jale
Şi zvon de-aramă suie-n catedrale,
Tresare teama în ghioc şi urlă.

La ceas bezmetic, lumea toată trece,
Visând la vremea albă şi înaltă;
Anoste clipe-n trupul vremii saltă
Şi-ngroapă brume în uitarea rece.

Poeme de

Vasile
Popovici
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Lucia Olaru Nenati

Luna iunie nu este doar arealul
temporal peste care domneşte au-
roral simbolul eminescian. Mulţi
uită, din păcate, că în iunie s-a
născut  -  cu 140 de ani în urmă,
tot la Botoşani, un  titan al gândi-
rii şi faptei culturale româneşti,
Nicolae Iorga.

Reamintindu-ne de el cu prile-
jul acestei rotunde aniversări, e
momentul potrivit să relevăm şi
că el este cel care, printre primii,
intuieşte anvergura universală şi
valenţele  mai largi decât cele poe-
tice ale lui Eminescu şi  care are,
dintru început, revelaţia fascina-
ţiei muzicale a verbului său, fiind
copleşit de „puternicele acorduri
de orgă religioasă pentru marile
sfâşieri de suflet”, aflate într-un
puternic contrast cu „mirajul ele-
gant” al „bunei şi surâzătoarei
poezii a lui Alecsandri”. Rememo-
rând drumul parcurs în tinereţea
sa către apropierea de Eminescu,
Iorga îşi aminteşte cum, fiind elev
la Liceul Laurian din Botoşani
(deci iată care este toposul-matrix
al amândurora!) prin 1886,  a aflat
de la un coleg mai mare, „mai băr-
bat”, deci mai apt de percepe me-
sajul eminescian, ca a apărut „o
nouă evanghelie pentru tineret”.
Curios, citeşte în vacanţă Almana-
hul România jună de la Viena
unde apăruse Luceafărul. Impac-
tul acestei întâlniri este descris în
amintirile sale  cu mare sinceri-
tate: „întîi n-am înţeles mare
lucru, pe urmă am fost sedus de
muzică, de la muzică am trecut la
fond”, fapt  comparat de marele
istoric, geamăn poetului prin an-
vergura personalitaţii sale pro-

teice, cu „o co-
borâre a Duhu-
lui Sfânt, care
nu alege pe acei
asupra cărora
se coboară”.
Ce ea ce a făcut
ca întâlnirea cu
spiritul emines-
cian, revelat
mai întâi pe cale muzicală, să fie
una decisivă, fundamentală, for-
matoare pentru toată viaţa sa:
„când am intrat în Universitate
eram eminescian”.  

Armonia profundă a versului
ales l-a urmărit toată viaţa, sedu-
cându-l cu muzica sa incantatorie.
O ciudată coincidenţă face ca unul
dintre  ultimele articole ale lui
Iorga despre Eminescu, subiect
despre care a scris substanţial,
fiind unul dintre primii şi cei mai
eficienţi ambasadori ai personali-
tăţii sale în lume, să poarte titlul
„Poesie şi musică”, prilej de-a ob-
serva discrepanţa ce se manifestă
uneori, pleonastic şi chiar fals, de-
formator,  atunci cînd se încearcă
punerea pe note a versului emi-
nescian, cel   ce are “un farmec
care e însuşi muzică şi care ajunge
singur”.

În ce ne priveşte, am primit cu
mare încântare aceste mărturisiri
care veneau să confirme cu asupră
de măsură concluziile pe care am
încercat să le relev în cartea  inti-
tulată Eminescu de la muzica poe-
ziei la poezia muzicii, şi anume că
muzica n-a fost pentru Eminescu
doar un hobby sau un violon d’In-
gres ori un capriciu trecător, ci o
componentă structurală, ontolo-
gică, a fiinţei sale şi implicit a poe-
ziei sale, concluzia la care m-au

ajutat să ajung numeroşi alţi exe-
geţi ai lui Eminescu precum
Vianu, Ibrăileanu, M. Dragomi-
rescu, Rosa del Conte, Caracostea,
Călinescu, Edgar Papu, Ioana Em.
Petrescu,  Svetlana Paleologu
Matta, doamna Zoe Dumitrescu
Buşulenga ş.a., personalităţi  de
patrimoniu ale  eminescologiei,
drept care am gasit curajul de a
merge mai departe şi de-a recon-
stitui repertoriul muzical cântat
de Eminescu. Şi de-a conchide că
un poet care şi cântă el însuşi în-
nobilează însăşi muzica şi îndepli-
neşte dezideratul pitagoreic al
poetului filozof ales de zei să
transmită memoria sacră. Dar a -
tunci, la 1886, Iorga era primul
ca re realiza acest lucru fundamen -
tal, această taină aproape sacră,
dacă tot invocă revelarea mesia-
nică a Duhului Sfânt, ca o compa-
raţie aflată cel mai la îndemână.

Şi mai târziu Iorga avea să păs-
treze raportarea la elemente mu-
zicale ca aflate cel mai aproape de
ceea ce dorea să comunice: „Poe-
zia lui Eminescu are în complexi-
tatea ei caracterul unei simfonii
sau al unei vaste creaţii pentru
scena lirică în care notele cele mai
disparate se unesc ca într-o operă
wagneriană”. Aşadar prima întâl-
nire a celor două genii, întâmplă-
tor (?) venite pe lu me la
Botoşani a fost cu certitu-

Eminescu mentor
spiritual al lui

Nicolae Iorga (1)
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dine un act de fascinaţie.
A urmat apoi etapa ur-

mătoare de cuminecare şi
aprofundare prin lectura nou apă-
rutului vo lum, ediţia priceps Ma-
iorescu, a poeziilor sale, pe care şi
el, ca şi atâţia alţi liceeni, o citeau
înfioraţi în nopţile internatului,
faptul constituindu-se într-o mu-
taţie crucială – „o revoluţie”,
spune el - în fluxul formator al
psihologiei şi personalităţii acelor
tineri, a lui Iorga, ca spirit afin,  în
primul rând. A fost, de fapt, stabi-
lirea unui jalon existenţial de alti-
tudine, un standard al idealului
către care Iorga avea să privească
toată bogata sa existenţă, nicio-
dată coborând mai jos de acest
standard înalt  al gândului şi fap-
tei. Cum nu se putea altfel, aceea a
fost şi etapa unor încercări poetice
proprii, efemere,  aflate desigur
sub tutela lui Eminescu.

Apoi a urmat o altă treaptă de
apropiere în profunzime de uni-
versul eminescian de care a rămas
mereu fascinat: capacitatea lui
Eminescu de-a reînvia trecutul
„cu o putere de intuiţie a unei firi
bine înzestrate” fenomen ce cre-
dem că a contribuit decisiv la afla-
rea propriului său drum aurit în
istoria noastră frământată. Des-
cinderile sale în acel trecut au avut
ca model  de urmat, dacă vreţi,
după principiul actual numit
„know how”, pasiunea lui Emi-
nescu pentru a trăi literalmente în
trecut, ca într-un refugiu, în tărâ-
muri compensatorii cum le
numea subtila exegetă Ioana Em.
Petrescu. La fel ca Eminescu,
Iorga avea să ştie  a locui literal-
mente în acele vremi pe care le
învia prin scrisul său.

Iorga s-a străduit mereu să-l
înţeleagă pe Eminescu cât mai
profund, n-a epuizat niciodată
acest tezaur, dorind să-l reveleze
şi altora. Din acest punct de ve-
dere îl putem considera unul din-
tre pionierii eminescologiei,  dar
mai ales se pare  că a fost primul
care a avut revelaţia complexităţii
eminesciene, numindu-l pe Emi-

nescu „expresia integrală a sufle-
tului românesc” .Un rol de impor-
tantă prioritate îi revine lui Iorga
în privinţa utilizării moştenirii
eminesciene, el fiind  acela care a
afirmat că orice cuvânt al lui Emi-
nescu trebuie publicat: „orice a re-
zultat din necontenita activitate a
acestui suflet ales merită să fie cu-
noscut”, luând seama la faptul că
Eminescu, deşi n-a publicat pagi-
nile rămase în  manuscris, „dar
nici nu le-a distrus, căci ştia bine
că  sunt în ele diamante care aş-
teaptă numai ceva mai multă tăie-
tură pentru a străluci deplin.”  Cei
ce cunosc arealul e minescolgiei
ştiu că din acest punct de vedere
el a întemeiat astfel o cale de con-
duită, la antipodul căreia s-a si-
tuat, de pildă, G. Ibrăileanu (şi el
aflat acum în anul 140 de la naş-
tere!), cel care a condamnat cu in-
dignare până şi fapta lui
Maiorescu de-a fi încredinţat Aca-
demiei manuscrisele eminesciene
pe care mai bine le încuia „dom-
nia sa cu şapte lăcate”. Si tot el
avea să exclame la aflarea valori-
lor cuprinse în postume: „Un nou
Eminescu apăru: minte setoasă de
a şti, suflet doritor de a se împăr-
tăşi altora, inimă revărsându-se în
bunătate, ochi puternici ţintind
necontent idealul” (1903). Azi
când generaţii de oameni ai spiri-
tului  au trudit pe buchea emines-
ciană şi au adus după mai mult de
un secol, la lumină scrisul său in-
tegral, mai apoi, prin strădania lui
Noica şi acum, prin demersul
acad. Eugen Simion, chiar şi im-
aginea acestuia, vedem că intuiţia
lui Iorga a fost cea corectă şi pe
acel drum avea să meargă viitori-
mea.

Preocuparea lui Iorga pentru
revelarea şi propagarea operei şi
personalităţii eminesciene nu lip-
seşte nici din marile sale  intre-
prinderi, din cursurile sale
universitare,  din marile sale sin-
teze de istorie, din Istoria literatu-
rii române ediţia din 1925,  şi,
desigur din Istoria literaturii ro-
mâneşti contempo- rane şi multe

altele.
Aprofundarea empatiei emi-

nesciene a lui Iorga avea să aducă
noi valenţe, urmând depăşirea
etapei de fascinaţie a versului, a
imaginaţiei sale poetice şi adun-
când preempţiunea laturii de con-
ştiinţă civică şi naţională. Am
afirmat în studiile noastre ideea
existenţei unui metru etalon al
existenţei ideale pe care îl avea
Eminescu în cugetul său, faţă de
care raporta realul, dar nu se
oprea la atât ci incerca să micşo-
reze distanţa fată de ideal, una
dintre  manifestări fiind lupta
pentru destinul optim al naţiunii
sale, componenetă structurală a
conştiinţei şi a faptei sale  pentru
care întreaga sa gazetărie stă măr-
turie. Ei bine, e limpede că şi acest
model a fost preluat, conştient sau
doar intuitiv, de către Iorga cel
care avea să fie numit  „Apostolul
Neamului” şi să devină omul pro-
videnţial al Marii Uniri. Unul din-
tre cei pe care i-am numit  -
preluând sintagma altcuiva  - “oa-
meni ai energiilor luminate” de la
Botoşani (la care se referă în prin-
cipal lucrarea noastră Arcade sep-
tentrionale), de asta dată Emil
Diaconescu, îl numeşte pe Iorga
în paginile Junimii Moldovei de
Nord „cel mai strălucit ostaş al cu-
getării româneşti, care mai mult
decât oricare altul ni-a pregătit cu
mândra lui viaţă de vitejească
luptă pentru ceasul acesta”. Altă-
dată institutorul C. Iordăchescu,
autorul acestei sintagme, poves-
teşte într-un număr din 1919, în
aceeaşi publicaţie  în articolul Co-
laboratorii întregirii neamului,
cum Iorga „a semănat pretutin-
deni în călătoriile sale prin toate
regiunile româneşti, înflăcăratele
sale credinţe” prin acele cuvinte
pe care români de peste hotare „le
sorbeau cu nesaţiu”, rostite cu
„acea elocinţă şi libertate de cuget
care sunt pecetea geniului său,
subjugător de suflete”.

Va urma
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După lumina învierii
luată de la paşti am pe-
trecut săptămâna lumi-
nată acasă cu familia.
Prima duminică după
paşti, 12 mai 2013, nu-
mită şi Duminica Tomei
m-a găsit gata de drum şi
pregătit să merg acolo în
inima credinţei orto-
doxe, Muntele Athos, să
vizitez gradina maicii
domnului, locul cel mai
sfânt al ortodoxiei. Pe la
ora 14 am părăsit oraşul
Târgovişte împreună cu
alţi 8 pelerini şi ne în-
dreptăm spre Giurgiu,
frontiera cu Bulgaria.
Programul era să ajun-
gem în zorii zilei de luni
13 mai în portul Urano-
poli, Grecia, de unde să
luăm vaporul spre mun-
tele Athos. În drum spre
Grecia am fost înştiinţaţi
că este furtună pe marea
Egee şi nu poate pleca
vaporul. Unul dintre noi,
un preot ne-a liniştit şi
ne-a spus că noi nu tre-
buie să ne planificăm
nimic privitor la acest
pelerinaj şi să ne lăsăm
în grija Maicii Domnu-
lui. Din acest moment şi
până la întoarcere au
fost multe evenimente
pe care le-am trecut cu
bine fiind protejaţi de
Maica Domnului. Mulţi
nu vor înţelege cum fur-
tuni mari s-au domolit,

cum boli au fost vinde-
cate miraculos, cum fie-
care dintre noi am fost
protejaţi şi ajutaţi în mo-
mente dificile. S-au pe-
trecut miracole după
miracole. Maica Domnu-
lui este peste tot pe acest
pământ Sfânt. Maica
Domnului, a vestit creş-
tinismul la muntele
Athos abătută de furtună
din drumul spre insula
Cipru, unde îşi propu-
sese să îl viziteze pe epis-
copul Lazăr, cel înviat a
4-a zi din morţi. Este
foarte greu de intrat pe
muntele Sfânt Athos, de-
oarece trebuie să obţii un
permis de intrare. Acce-
sul pe cale terestră pe te-
ritoriul Republicii
Autonome a Sfântului
Munte nu este permis.
Pe Muntele Athos, nu
este permis accesul fe-
meilor. Intrarea pe Sfân-
tul Munte se face, de
regulă, cu feribotul, fie
din portul de la Urano-
poli, aflat lângă Turnul
Bizantin (pentru coasta
de vest), fie de la Ierrisos
(pentru coasta de est).
Înainte de îmbarcare,
toţi vizitatorii trebuie să
fi obţinut un diamoniti-
rion, o formă de viză bi-
zantină care este
redactată în limba
greacă şi datată folosind

calendarul iulian, fiind
semnată de către patru
secretari ai unor mănăs-
tiri importante. Se atestă
permisiunea de acces pe
Sfântul Munte şi de ca-
zare în mănăstirile de
acolo, pe durata peleri-
najului. Pentru obţine-
rea diamonitirion-ului,
clerul Bisericii Ortodoxe
trebuie să deţină, în
prealabil, permisiunea
Patriarhului de la Con-
stantinopol. Maica Dom-
nului a vrut să-i vizitez
gradina şi am fost iniţia-
torul pelerinajului a
nouă persoane. Tot dru-
mul ne-am rugat şi am
închinat cântece Maicii
Domnului şi fiului ei
Iisus Hristos. Acest lucru
ne-a eliminat toate ba-
rierele în calea obstaco-
lelor. Ca printr-o
minune, luni 13 mai,
marea s-a liniştit total.
Ce miracol ! Nici un val,
iar vasul Sfânta Ana, un
feribot de dimensiuni
medii a ridicat ancora
din portul Uranopoli si
astfel a început pelerina-
jul pe Muntele Sfânt.
Vârful cel mai înalt din
peninsulă (2033 m),
numit Athon, ni se înfă-
ţişează în toată splen-
doarea lui. La fel ca şi
Sfinţii, Athonul are o în
permanenţă o aură ener-

getică care-l înconjoară,
vârful este deasupra no-
rilor. De la plecare vasul
a fost însoţit de sute de
pescăruşi care se roteau
în jurul vaporului. Eu
cred că aceştia au fost în-
gerii noştri, care ne înso-
ţeau pretutindeni pe
mare. Din când în când
planau spre capetele
noastre şi scoteau sunete
care ne inspira bucuria
călătoriei. Toată lumea
era uimită pe peisajele
pe care le vedea şi de bu-
curia trăirii o dată cu
apropierea de portul
principal Dafny (de la
dafin).

Una este să vezi mă-
năstirile de la distanţă,
de pe vapor şi alta este să
pui piciorul pe Sfăntul
Munte. Primul lucru pe
care l-am făcut a fost să
sărut pământul Sfânt.
Aveam cu mine o pun-
guţă cu alte două pă-
mânturi sfinte, cel al
patriei mele (gradina
casei mele) şi pământ
sfânt de la Ierusalim.
Dafny, un mic port  şi cel
mai important,  aşezat la
poalele Athonului, este
punctul de  plecare pen-
tru majoritatea pelerini-
lor, cei mai mulţi fiind
preoţi ortodocşi. Maxi-
mul de vizitatori pe
muntele Athos este de
250 pe zi, iar perioada
maximă este de 4 zile,
astfel ca să fie tulburată
activitatea monahală.
Cazarea şi hrana sunt
gratuite pe toată pe-
rioada şi asigurate de
cele 20 mănăstiri şi 12
schituri. Ne-am înghe-
suit cu bagaje cu tot intr-
un microbus şi am
pornit spre Kareya, capi-
tala Republicii Auto-
nome a Sfântului
Munte. Aici este
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Pe muntele Athos ochiul poate surprinde
doar vizibilul. Rămâne mult loc pentru

lumini nevăzute, dar prezente, vii, care se
întipăresc în suflet şi te vor face să ai

mereu nostalgia acestui loc

În căutarea Adevărului.
Muntele Athos - Mister
sau Credinţa pură (8)

4
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sediul administra-
tiv, unde se găsesc
toate instituţiile

care asigură buna func-
ţionare a acestuia. Agita-
ţie multă în jurul unor
microbuze care să ducă
pelerinii spre locurile de
unde îşi încep pelerina-
jul.  În jur numai bărbaţi
în diferite haine civile
sau monahale. Dacă ci-
vili erau şi din alte ţări în
afara ortodoxiei, nu am
remarcat nici un prelat
de altă confesiune decât
cea ortodoxă.  În grădina
Maicii Domnului au
acces numai bărbaţii,
tainele acestei Avaton ni
s-a revelat de către
icoana Maicii Domnului
faţa în faţă cu ultima fe-
meie, care a pus piciorul
pe muntele Athos. În
anul 385, dupa moartea
primei sale sotii, Aelia
Flaccilla, împreuna cu
care a avut trei copii, Ar-

cadie, Honorie şi Aelia
Pulcheria, împaratul
Teodosie cel Mare s-a că-
sătorit cu Galla, fiica îm-
păratului Valentinian.
Împreuna cu cea de-a
doua soţie, împăratul a
avut doi copii, pe Gra-
ţian şi pe Galla Plachida.
Dintre cei doi copii, doar
fiica a supravieţuit, ajun-
gând împărăteasă. Potri-
vit tradiţiei, Mănăstirea
Vatoped a fost înteme-
iata pe la sfârşitul seco-
lului al IV-lea, de către
împăratul Teodosie cel
Mare. Odata, trecând cu
corabia de la Roma, spre
Constantinopol, prinţesa
Galla Pachida a venit în
Sfantul Munte Athos,
spre a se închina în ctito-
ria tatalui ei. Vrând să
intre în biserică, femeia
a auzit o voce ca de
tunet, venind din icoana
Maicii Domnului, nu-
mita “Antifonitria”:

“Opreste-te şi întoarce-
te înapoi, căci eu sunt
Împărăteasa muntelui
acestuia. Pentru ce ai
venit să tulburi linistea
supusilor mei? Să stii că,
de azi inainte, nici o fe-
meie nu va mai călca pă-
mântul sfânt al acestui
Munte.” Credincioasă
fiind, fiica împaratului s-
a smerit şi a plecat în
graba din Sfantul Munte
Athos. Icoana Maicii
Domnului numita “Anti-
fonitria”, adica “Impo-
triva Grăitoarea”, este
una dintre cele mai vechi
icoane ale Maicii Dom-
nului din Sfantul Munte
Athos. Icoana se pas-
treaza înca si astazi în
Manastirea Vatoped, zu-
gravită pe peretele stâng
al pronaosului bisericii
celei mari. Candele ard
neîncetat în faţa acestei
icoane slab luminată de
puţina lumină ce intră

printr-o mică fereastră.
Deşi tradiţia interzicerii
intrării femeilor în Sfan-
tul Munte era deosebit
de veche, aceasta nu a
fost întărită printr-un
edict imperial decât spre
secolele X-XI. Fiind în-
trebat un părinte atho-
nit, de ce călugării ţin
atât de mult la "avaton-
ul" Sfântului Munte, care
interzice accesul femei-
lor în interior, acesta a
răspuns, zicând: "Pentru
că iubesc femeile!" Cine
are urechi de auzit, sa
audă! În întreg Sfântul
Munte nu se află vreun
părinte care să urască fe-
meile, ori care să le dis-
preţuiască. Toţi călugării
athoniti îndeamnă fami-
lia spre fapte cuvioase şi,
cu multa dragoste, vor-
besc despre mama şi
despre soţie, despre soţ,
despre tată şi despre
copii. (Va urma)

4

Adriana Georgiana
Epure

Unele lucruri nu
merg întotdeauna aşa
cum ne-am dori..  Oricât
ne-am strădui, lupta
pare pierduta chiar în-
ainte de a o începe. Poate
pentru ca nu ştim sa le
facem să meargă, poate
pentru ca nu ne sunt sor-
tite sau poate pentru ca,
pur si simplu, ne-ar fi
mai bine fără ele. Sun-
tem nehotărâţi şi nerăb-
dători, impacientaţi la
orice ni se întâmplă, fără
sa ne gândim că tot ceea
ce ne este dat are un
scop. De multe ori, refu-
zăm să vedem evidentul
şi ne încăpăţânăm să în-
otăm contra curentului
chiar cu riscul de a ne
îneca. Bineînţeles, şi
asumarea acestui risc

stupid este de apreciat;
nu oricine are curajul sa
lupte pentru ceva fără
sorţi de izbândă. Si în
lupta noastră pentru
ceea ce ne dorim angre-
năm unele după altele
sentimentele,  timpul şi
sufletul. Sentimente, ca -
re cu timpul dispar

dintr-un suflet prea obo-
sit să mai încerce. Şi
într-un sfârşit, când rea-
lizam că drumul pe care
am mers atât timp se în-
cheie cu o fundătură,
simţim că toate efortu-
rile noastre au fost in-
utile. Dar, oare chiar au
fost? Poate asta este doar

un mod prin care învă-
ţăm să fim mai puternici
şi mai hotărâţi. În fond,
nu avem nevoie de ci-
neva anume ca să fim
mai buni, pentru că asta
învăţăm doar prin noi
înşine. Însă, când apare
persoana care să ne facă
să ne dorim să fim mai
buni, atât pentru noi cât
şi pentru ea, tot ce ne
dorim este să o putem
păstra la nesfârşit. Însă,
ce este mai bun vine mai
greu iar lucrurile care
par complicate devin
destul de simple dacă nu
le împânzim cu tot soiul
de gânduri despicate la
nesfârşit. Astfel, atunci
când un lucru nu este
hărăzit să meargă, mul-
ţumeşte şi mergi mai de-
parte. După colt sigur
este ceva mai bun!

Neputin]e
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Igor Mocanu

Sesiunea a II-a: Abram Room –
TREI LA SUBSOL/ TRETIEA MES-

CIANSKAIA (URSS, 1927) n
Mier curi, 26 iunie, ora 20.00 –
Cinemateca Eforie n Vineri, 28
iunie, ora 20.00 – Cinemateca
Eforie n Bucureşti, Str. Eforie,

Nr. 2

Cinemateca Eforie – Arhiva
Naţională de Filme a României a
lansat, începând cu 17 noiembrie
2012, un demers de revizitare a
operelor cinematografice create
de regizorii avangardei europene,
cu scopul cercetării modului în
care s-a constituit cultura vizuală
autohtonă Şi cultura filmului în
perioada de dinainte Şi de după
naţionalizarea din 1948 a produc-
ţiei cinematografice din România,
cât Şi a filmelor deţinute de cine-
matografele locale. Prima ediţie a
proiectului, în număr Şase se-
siuni, a cuprins avangarda cine-
matografică franceza. Ediţia a II-a
este dedicată avangardei sovie-
tice.

Sesiunea a II-a: Artişti: Abram
Room, Viktor Sklov ski n Con-

cept şi viziune curatoriala: Igor
Mocanu n Organizatori: Cine-
mateca Eforie – Arhiva Naţio-

nală de Film a României

La drept vorbind, cea mai stri-
dentă incidenţă avangardistă din
filmului lui Abram Room din 1927

este ideea amorului liber, concept
teoretizat de Aleksandra Kollontai
şi adoptat pe larg de către autorii
avangardelor istorice din anii ’30,
în unele spaţii, cum este cel româ-
nesc, generând la vremea aceea
chiar un soi de revoluţie sexuală
în nuce. Într-un articol din 1932
publicat în revistă „unu” la rubrica
„Acvarium”, Saşa Pană vorbeşte
chiar despre „noua morală se-
xuală”. Suntem la un an de la lan-
sarea revistei „Pula” şi în cel al
procesului lui Geo Bogza în che-
stiunea Poemului invectiva. Aşa-
dar, ceea ce a trezit curiozitatea şi
adeziunea avangardei istorice în şi
la filmul lui Room a fost acest as-
pect, legat nu atât de imaginea ci-
nematică, ci cât de scenariu,
redactat, nu întâmplător, tot de
un avangardist de la Opoiaz, viitor

reprezentant al Şcolii formale ruse
alături de Roman Jakobson şi
alţii, pe nume Viktor Sklovski. 

Zvonul cultural e că Sklovski s-
ar fi inspirat în scrierea poveştii
publicată în „Komsomolskaia
pravda”, de la care va porni sce-
nariul pentru filmul lui Room, din
istoria reală creată între Maia-
kovski, Osip Şi Lilea Brik, cu care
acesta colaborase cu câteva luni
mai devreme, tot pentru un film
de Abram Room, la documentarul
„Evrei na zemlea” [Evreul pe pă-
mânt] (1927). Documentarul se
voia a fi parte activa din campania
împotriva antisemitismului sovie-
tic din anii ’20-’30 Şi fusese, cel
mai probabil, creat la insistenţele
lui Maiakovski Şi ale grupării
avangardiste din jurul revistei
„Lef” [„Frontul de stânga”]. 

Ideea amorului liber din „Tre-
tiea mescianskaia” (1927) al lui
Abram Room va face însă carieră
în cinematografia avangardei oc-
cidentale, spre exemplu, cum re-
marca undeva Malte Hagener, în
„Sous les toits de Paris” (1930) al
lui René Clair. Oricum ar fi, pre-
miera filmului a stârnit destule
controverse, atât în presă oficială
de specialitate, cât şi în străină-
tate. În Anglia, spre exemplu, fil-
mul a fost interzis, cu excepţia
unei proiecţii singulare de la Film
Society pe 7 aprilie 1929. În
aceeaşi listă, a filmelor care ajung
sau nu la Bucureşti, via Paris, îl
include şi Saşa Pană în articolul
său.

Sesiunea II-a: TREI LA SUBSOL/
TRETIEA MESCIANSKAIA n

URSS, 1927, a/n, mut, Ficţiune
n R. Abram Room n S. Abram
Room, Viktor Sklovski n Im-

agine: Grigorii Ghiber n Direcţia
artistică: Vasilii Rahals, Serghei
Iutkevici n Asistenţi: E. Kuzis,

Serghei Iutkevici

Cu: Nikolai Batalov, Liudmila
Semionova, Leonid Iureniov, Vla-
dimir Foghel, Elena Sokolova,
Maria Iarotkaia

Avangarda
revizitat\

Avangarda revizitată.
AVANGARDA SOVIETICĂ.

Sesiunea a II-a:
Abram Room & Viktor Sklovski
Avangarda Europeană în Arhiva
Naţională de Filme a României

1919-1939
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n Nu orice previziune poate fi
adevarată, dar parcă poţi să ştii
dinainte?

n Cine are emoţii stă foarte liniş-
tit.

n Într-o configuraţie de proşti, in-
telectualii au mai greu acces.

n „M-am băgat în tăraţe ca să văd
ce mai fac porcii”.

n Dacă rândunica zboară cu
coada înainte, vei primi salariul
mărit (de la Adrian Grauenfels).

n Bărbatul trebuie să fie puţin
mai frumos decât dracul, dar mult
mai bogat.

n Intrăm într-un week-end de in-
teligenţă.

n S-a cerut şoferilor ca în zilele cu
viscol să nu iasă cu maşinile. Pri-
mii care s-au conformat au fost
şoferii utilajelor de dezăpezire.

n Pentru fiecare câştigător sunt o
mulţime care pierd.

n „A fost o mare doamnă încă de
când era domnişoară” (Beatrice
Vaisman).

n A mincat viţelul cu fulgi cu tot!

n Pentru orice marfă proastă
există cumpărători deopotrivă.

n Unii au ieşit din maimuţă mai
devreme, alţii mai târziu şi alţii
încă nu au ieşit.

n Frecuşurile cotidiene jenează ca
pantofii prea mici (Andrei Fis-
chof).

n Musafirul stă puţin, dar vede
multe (proverb rusesc).

n Ai găsit o greseală gramaticală?
Poţi s-o păstrezi!

n Optimismul e bun, dar singur
nu-i suficient...

n Vremea ţapilor ispăşitori a tre-
cut... Azi ispăşitori sunt boii.

n Dacă mi-ar mai funcţiona ima -
gi naţia, m-aş gândi la tot felul de
prostii. Dar aşa... (Mihai Batog
Bujeniţă).

n În pădure vezi, în primul rând,
uscăturile...

n Când eşti prins cu mâţa-n sac,
nu da vina pe sac.

n Prostia se plăteşte la orice nivel.

n Nu trebuie să fii preot ca să con-
struieşti o catedrală... Şi un arhi-
tect e bun.

n N-a folosit capul din dotare...

Ziceri de
Dorel Schor,

Israel
Mai frumos

ca dracul

Maria Cristina Călin
clasa a XI-a, Liceul de Arte

„Bălaşa Doamna” Târgovişte

O mare de petale… roşu sânge-
riu… o viaţă…

Un boboc… prima ra ză de
soare a unei zile… ciorchinele cu o
mie de boabe… timpul se scurge
încet… Bucuria te părăseşte. Nu
mai eşti copil. 

În tine arde nerăbdarea… o
floare puternică ce se va mistui
din străfunduri. Îţi va da putere.
Eşti dependent. Te crezi un zeu.
Lumea e a ta. 

Bobocul se deschide… Dragos-
tea radiază din miezul lui prelin-
gându-se peste sufletul tău ca
mă tasea… Lanţurile de fier îţi
mângâie inima. Nu eşti rănit. Cu

fiecare bă taie, cu fiecare picătură
de sânge cald ce-ţi clo coteşte în
vene renaşti. Suferinţa rămâne în
adâncul tău. Eşti puter nic. O as-
cunzi… trăda  rea… razbunarea su -
premă.

Un trandafir… alb precum pri-
mii fugi de nea căzuţi într-o
noapte de decembrie… rece ase-
menea primei atingeri a buzelor
fierbinţi într-o seară de mai, sub
clar de lună… pasiunea ultimilor
ani ai adolescenţei te hrăneşte.

Fericirea dispare… săruturile
devin din ce în ce mai fade…
Rămai singur. Un văl negru co-
boară peste ochii încă tineri… fla-

căra din sufletul tău se stinge…
Un adult… simţi cum mori pe di-
năuntru… ultimele zile… ultima
îmbrăţişare inocenţa, tandră… ul-
timul ceas al trandafirului… ceea
din urmă suflare a libertăţii…
sfârşitul adolescenţei.

Un trandafir...
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Anton Gagiu

Obişnuiam sa fac aşa de mult
timp. Era felul meu de a-mi con-
trola subordonaţii. Plecam intem-
pestiv fie de acasa , fie de la birou
şi după cateva zeci de kilometri
ajungeam la... locul faptei, adică
acolo unde grănicerul topeşte tim-
pul, pentru că el nu ştie când e
noapte sau zi, ci doar unde este
hotarul, de unde începe respiraţia
ţării, unde ai lui, cei pe care-i
poartă in inimă, trudesc, iubesc
sau se odihnesc. Pentru grănicer
ţara e orizontul permanent de sub
ochii lui, îmbrăţişarea aceea
eternă dintre cer şi pământ, sau
dintre marea cea mare şi luna
plină,o portocală în mâna univer-
sului. Obişnuinţa mea era de fapta
starea prin care comunicam cu cei
ce mă făceau să trăiesc bucuria de
a deschide uşa prin care patria pă-
trundea în sufletele celor care-i zi-
desc ziua de mâine. Era o noapte
de smoală, dacă-mi întindeam
mâna în aer nu-mi vedeam vârful
degetelor. Nu era nevoie să mă în-
soţească nimeni de la subunitatea
în raionul căreia mergeam, pentru
că ştiam potecile, cărările şi bor-
nele după mirosul pe care-l lăsau
în aerul dimineţii de primăvară
timpurie. Avem în faţa ochilor şi
locurile în care ar fi trebuit să gă-
sesc posturile în misiune. Singur,
singur ( aşa gândeam eu că e cel
mai eficient control inopinat ), dar
ştiam parola pentru ziua respec-
tivă, îl intrebasem într-o doară pe

locotenentul Sturzu, comandantul
de subunitate ieri pe la prânz, alt-
fel riscam să fiu tăvălit. Am lăsat
maşina lângă cimitirul părăsit,
reper de cruci albe şi pietre sub
care zac trupuri şi amintiri. Apoi
la adăpostul nopţii am pătruns pe
drumul de care. Îmi propusesem
ca, până când se ivesc zorile să ve-
rific cel puţin două sau trei posturi
pe locul de serviciu. Pământul sub
tălpile bocancilor mei mi se părea
ca un aluat, din care obişnuia
mama să-mi prepare o pâine ce
mirosea a grâu proaspăt sau a
flori de mac. Îmi era prieten, dar
şi duşman pentru că umezeala din
trupul său mă întârzia din drumul
către ţinta pe care o aveam. Un-
deva în dreapta zăream luminile
de la şantierul naval, în stânga
străluceau neoanele din punctul
pentru trecerea frontierei, iar eu
mergeam printre aceste lumini ca
un boţ de întuneric către o zare
ascunsă vederii mele, dar bănuită
undeva. Nu aveam la mine armă
sau lanternă, aveam doar mintea
care nu-mi dădea pace, făcea fel
de fel de planuri, şi mai
aveam...da, inima pe care o sim-
ţeam cum caută în piept un loc
pentru odihna de care avea ne-
voie. Era îndeajuns? După mai
bine de jumătate de oră de mers
pe poteca pe care doar o bănuiam
prin întuneric, ajuns la întretăie-
rea a două canale de irigaţii, aici,
după ştiinţa mea ar fi trebuit să
dau peste un post, dar...am dat

doar peste o linişte care-mi ră-
suna în urechi ca o melodie pe
care nu o înţelegeam.  Am mai
parcurs câţiva zeci de paşi şi de-
odată am auzit un zgomot în
stânga mea...Stai parola! Mi-a ră-
sunat în urechi strigătul grănice-
rului care, cu siguranţă mă
ghicise, îmi intuise silueta prin
negura nopţii şi avusese timp să
ocupe o poziţie avantajoasă pen-
tru a mă opri din drumul meu.
Am pronunţat parola şi deodată
am deveni şef şi subordonat. Nu
era singur, al doilea grănicer
ocupa un loc de serviciu la dis-
tanţă de douăzeci de metri de noi.

-De ce nu eraţi acolo la întretă-
ierea celor două canale de irigaţii?
Nu acela era locul de serviciu?

-Da, dar v-am văzut silueta şi
am executat manevra pe care aţi
văzut-o, mi-a spus grănicerul
sigur pe el.

-Tu glumeşti cu mine ostaş,
cum să mă vezi pe întunericul
ăsta? Întrebarea mea nu l-a deru-
tat deloc, ci...

-Domnule comandant, staţi
aici în locul meu aşa cum m-aţi
găsit pe mine, iar eu am să merg
la treizeci de metri pe direcţia pe
care aţi venit dvs. Avusese drep-
tate, chiar aşa în întunericul acela
pe care puteai să-l tai cu cuţitul,
am zărit silueta ostaşului, iar eu
care am aşteptat să mă izbesc pe
traseu de un grănicer neatent!

-Cum e? am întrebat după ce
am am primit răspuns la alte în-
trebări tehnice ( cine le-a dat mi-
siunea, ce anume le-a spus
concret, când au ajuns pe locul de
serviciu etc. ).

-Pe intuneric intens e riscant să
executăm misiunea în mişcare, v-
am arătat că din punct fix avem
şanse să observăm totuşi ceva, pe
când din mişcare am fi putut da
nas în nas cu infractorii. Avea
dreptate. De la acel grănicer am
învăţat că niciodată la frontieră nu
ştii totul, permanent ai ceva de în-
văţat şi încă de la cei care abia tre-
cuseră în clasa a doua a
grăniceriei. Următorul post

O zi,
o noapte,
o viaţă
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trebuia să-l găsesc la
aproape un kilometru de
locul în care primisem o

lecţie de grănicerie. Traseul meu
trecea numai pe o potecă paralelă
cu linia de frontieră, nu mă pu-
team abate pentru că riscam să
mă rătăcesc, reperele mele, lumi-
nile despre care vorbeam la înce-
put nu mai apăreau la orizontul
nopţii, la singurul reper îmi rămă-
sese mintea unde derulam traseul
pe care-l urmam şi pe care-l văzu-
sem de zeci de ori pe lumină.
După aproape o jumătate de oră
de mers am pătruns într-o vale
care peste o lună avea să devină
un colţ de rai, după ce avea să se
umple de vegetaţie şi de flori. O
aripă de vânt primăvăratic a adus
spre mine...sunete. Erau voci
omeneşti, şoapte şi nu erau ale os-
taşilor pe care speram să-i găsesc
pe locul de serviciu, ci...da, era şi o
voce de femeie. Echipamentul
meu era unul adecvat misunii pe
care o efectuam, aşa că mi-am
unit trupul cu pământul chiar în
locul în care mă aflam, orice miş-
care ar fi putut deconspira pre-
zenţa mea în acel loc. Grănicerul
care mi-a dat o lecţie avusese
dreptate. De la nivelul solului am
sesizat mişcarea a două siluete
care aveau direcţia de mers chiar
spre mine. Nu-mi puteam da
seama la ce distanţă de frontieră
eram, intuiam doar ca sunt la câ-
teva sute de metri...două, trei,
poate mai mult, deci acele două
siluete veneau de pe teritoriul sta-
tului vecin. Aşa că...nu trebuia să
aştept să intervină un alt post aflat
în apropiere pentru că riscam să-i
pierdem. Fără să-mi propun, de-
venisem şi eu un post în dispozi-
tivul de pază al lui Sturzu. În
momentul în care cele două si-
luete au ajuns la câţiva paşi de
locul în care mă aflam mi-am
auzit vocea pronunţând...

„Stai, stai ca trag!”De tras nu
avem cu ce pentru că nu eram în-
armat, dar vocea era hotărâtă, pe
efectul surprizei contasem, ar fi
putut fi o armă mai adevărată

decât cea adevărată. Siluetele au
incremenit de parca instantaneu
fuseseră turnate din întuneric.
Trebuia să mă apropii, să simulez
că-i percheziţionez, deşi era de-
osebit de periculos pentru că nu
aveam nici lanternă, dar apropi-
indu-mă de cele două siluete am
încremenit, aveam în faţa mea o
pereche umană, un bărbat şi o fe-
meie, în aproape douăzeci de ani
de grănicerie nu reţinusem la
frontieră o femeie, infractorii
„mei”fuseseră numai bărbaţi.
Dar...”pentru orice există un înce-
put”, mi-am zis, în timp ce le-am
arătat în ce direcţie s-o ia. N-au
priceput. Am priceput eu însă că
erau străini, aşa că le-am zis în en-
gleză „go way”! În zori am ajuns
cu ei la subunitate. Locotenentul
Sturzu care era la continuitate a
devenit stană de piatră când m-a
văzut intrând pe poarta subunită-
ţii însoţind două persoane străine.
Deşi eram obosit, plin de noroi,
înfometat, doream cu ardoare să
discut cu acei oameni, simţeam că
voi avea ocazia să aud o poveste
terifiantă a două destine...

„Suntem albanezi, absolvenţi
ai facultăţii de arhitectură din Ti-
rana, iată, avem aici lucrările
noastre ( au întins pe masa la care
mă aflam schiţe, proiecte, desene,
picturi pe care le aveau într-un
rucsac). Am plecat pentru că nu
am mai suportat teroarea la care
sunt supuşi tinerii din ţara noas-
tră, am lăsat acolo părinţi, prie-
teni, amintiri, viaţa noastră de
până acum, am luat cu noi spe-
ranţele şi gândurile de viitor pe
care dorim să le împlinim
oriunde, chiar şi aici în ţara dvs.”Îi
priveam cu admiraţie, dar şi cu
milă, pentru că ştiam ce-i aş-
teaptă, să-i predau grănicerilor
din ţara vecină, aşa prevedea
acordul de frontieră. Cu admiraţie
îi priveam pentru curajul de care
au dat dovadă, acela de a trece
mai multe frontiere pentru a fugi
de prigoană spre libertate. Ştiam
ce înseamnă libertatea, pentru că
eu însumi simţisem pe pielea mea

lipsa ei, iar de ceva timp, firav în-
cerca să mijească şi pe plaiurile
noastre. Povestea lor îmi răsuna
în urechi ca un ecou al propriei
mele dureri şi neîmpliniri. M-am
admonestat în gând pentru că m-
am aflat întâmplător în cale liber-
tăţii lor, aş fi vrut să fac ceva şi să
dau timpul înapoi, până la mo-
mentul interceptării celor doi fu-
gari, iar ei să mergă cu Dumnezeu
acolo unde doreau sau puteau să-
şi împlinească destinul. Mă gân-
deam că, dacă Sturzu nu m-ar fi
întâmpinat la poartă şi aş fi discu-
tat cu ei i-aş fi îndemnat să...
meargă încotro doreau. Fără să
vreau ochii mi s-au umezit. Mă
străduiam să ascund acest lucru,
dar în acelaş timp voiam să mă
pedepsesc, pentru că într-un mo-
ment nepotrivit am fost într-un
loc nepotrivit şi am frânt două
destine. Până la urmă ce faptă
gravă săvârşiseră? Au căutat doar
libertatea, iar eu cu obişnuinţele
mele i-am îndepăratat şi mai mult
de libertate. Pentru prima dată în
viaţa mea de grănicer eram ne-
mulţumit de acţiunile mele, de de-
mersul făcut, de perspectiva
neagră a acestuia, de mine ca per-
soană, de sistemul pe care-l slu-
jeam, pentru că nu avea nicio
breşă pentru acest gen de oameni
care încălcau doar reguli umane,
nu pe cele sociale, iar aceste încăl-
cări nu loveau cu nimic interesele
societăţii. Nu, nu mi-am încălcat
principiile. Cei doi albanezi au fost
returnaţi grănicerilor vecini aşa
cum prevedea acordul de coope-
rare. La despărţire când semnam
procesul verbal cu grănicerii ve-
cini, am mai avut puterea să pri-
vesc spre ei...doamne ce am citit
în ochii lor..., nu am să uit nicio-
dată şi acum acei ochi mă urmă-
resc în peregrinările mele prin
viaţă.Dacă i-aş mai întâlni vreo-
dată le-aş spune doar că... eu în-
ainte de a fi om, atunci am fost un
slujbaş al statului, şi nu luam de-
cizii în numele meu, ci în numele
lui. Eu nu eram Ludovic al XIV-
lea să spun „Statul sunt eu!”
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Ştefan Lucian
Mureşanu

În anul 1914, George
Bacovia publică o poezie
cu un înţeles tăinuitor,
distribuită în două ca-
trene, sub un titlu al in-
versului existenţial, o cu
totul altă pregătire a
omului elevat, care se
destăinuie celor iniţiaţi.
„Altfel”  este dorinţa de a
explica că omul poate
trece, prin voia necunos-
cutului, într-o altă di-
mensiune, cea a
cunoaşterii, a înţelepciu-
nii. Este o cale a întune-
ricului luminată de
gândirea profundă a fiin-
dului elevat: „Omul înce-
puse să vorbească
singur...” nu este oare în-
ceputul începerii noii
„Faceri”?, noua ordonare
a Haosului pe care omul-
poet o simte! Oare sin-
gur, poetul-om nu are ca
şi divinitatea puterea ab-
sorbirii cuvântului pe
care îl exprimă? Bacovia,
luminat şi călăuzit de
umbra sa spune că
„omul începuse” în taina
trecerii timpului „să vor-
bească singur”, nu în sin-
gurătate, ci tuturor
acelora care ştiau să îl
asculte. Înţelepciunea
din Înalt coboară şi
prinde în jocul ideilor pe
cei pregătiţi să întâm-

pine lumea nevăzută a
formelor în cuvinte. For-
mele sunt imagini ale
imaginaţiei literatului,
iluminări zădărnicite în
teluric pentru o preîn-
tâmpinare a senzaţiilor.
Greutatea obsedantului
metal bacovian dă veşni-
cia cerului încărcat de
nevoile faptului fiindual
al omului profan, căzut,
însă literatului îi ardeau
cu lumina soarelui vieţii
ideile lucide ale vindecă-
rii şi menţinerii purităţii
prin sens al poetului-om.
Bacovia a venit în lume
ca un hrismos, ca un cu-
răţător de rău. Boala se
va instala în totalitatea ei
în trupul său, ca un gest
de răscumpărare a seme-
nilor, însă mintea lui va
străluci în Infernul pe
care numai el îl vede: „şi
totul se mişca în umbre
trecătoare...”. Ne punem
întrebarea: despre care
om al trăirilor lui vor-
beşte poetul aflat la pe-
nultima lui venire pe
pământul ispăşirilor? La
cel de după Potop sau la
cel pe care el îl va întâlni
în drumul său spre ul-
tima viaţă telurică!

Dacă citim doar pri-
mul şi al treilea vers al
primei strofe a poeziei,

vom observa că omul
vorbea cu el însuşi nu
pentru că se afla singur,
ci pentru faptul că lumea
se dorea singură stăpâ-
nită de întuneric. Era un
timp al spuselor, nu a
oricăror vorbiri, ci al do-
rinţei de exprimare,
poate chiar timpul rugă-
ciunilor când de teama
întunecimii cerului omul
căuta iertarea şi, de
aceea, creierul său ardea
„ca flacăra de soare”. Su-
gestivă, metafora baco-
viană deschide cel de-al
treilea ochi şi lasă ca
omul să vadă şi să simtă
adevărul prin teamă.
Cine putea acum, cu mi-
lostivenia lui, să fie în
creierul său decât lu-
mina divină care ardea
răul, risipindu-l. Cine
avea puterea să ardă fără
să ucidă, decât Divinita-
tea? Semnul arderii este
văzut doar de poetul-om,
literatul care îşi uneşte
în vâltoarea mişcărilor
aştrilor ideile gândite,
zvârcolite şi strânse apoi
în creierul care se
aprinde pentru a lumina
lumea deşartă. Titlul
poeziei poate sugera so-
sirea timpului „Noii
Ere”, când inima se va
dori umplută cu spiritul

divin, iar creierul să ardă
incandescent în fiindul
aleşilor unei lumi a idei-
lor măreţe. 

Lumea în care Baco-
via a creat l-a considerat
un neînţeles, un prea în-
tunecat al erei pe care ei
şi-o credeau luminoasă
ca materie, nu şi ca nevă-
zut incandescent. Veni-
rea lui în lume a fost în
plină zi, când soarele
văzut încingea cu brete-
lele razelor lui spaţiul te-
restru, în calculul de
viaţă al Celui Luminat.
El va dori toată viaţa sa
căldura soarelui, sim-
ţindu-se atras de binefa-
cerea acestuia, însă
trupul său, atins de boală
la vârsta de 33 de ani, va
ceda marilor solicitări
nervoase şi va fi internat,
pentru prima dată, la Sa-
natoriul dr. Mărgări-
tescu din Bucureşti. De
atunci, sufletul lui va
urca din întuneric în lu-
mină şi va desăvârşi
omul ca poet al umbrelor
şi al obsesiei cenuşiului,
sub greutatea metalului
plumb, al cărui sens este
alunecarea lentă în
moarte a oamenilor, a
lucrurilor şi a lumii, a
destinului universal. „Şi
totul se mişca în umbre
trecătoare”, vizua-
lizează sugestiv

Artă a sensului
codificat în poezia
bacoviană „Altfel”

Motto: Omul începuse să vorbească
singur... / Şi totul se mişca în umbre

trecătoare – (George Bacovia, „Altfel”)
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neînţelesul exis-
tenţial al lumii
care coboară şi tot

coboară în întunericul
fără margini, fără do-
rinţa de a găsi răgazul
explicării menirii omului
ca trăitor şi nu ca fiinţă.
Care sunt marginile trăi-
rii şi limitele învăţării
din viaţă? Umbra este
dublul mişcător al fiin-
dului teluric, semnul în-
tunericului, al
neînţelesului pe care
poetul-om l-a descifrat şi
l-a încifrat în existenţa li-
teratului. Doar el cu-
noaşte taina venirii şi
trăirii, el ştie că în matri-
cea sa trebuie să urce, de
fiecare dată din cele
nouă coborâri, greul ne-
voilor gândirii, înţelep-
ciunea, altul decât cel
care a fost. Hrismos al
lumii, Bacovia umbrea
existentul lumii pentru
a-i putea urmări în taină
evoluţia, pentru că sensi-
bilitatea versului său cu-
prindea răul care îi
secera elanul. În rău, a
înţeles poetul, omul de-
cădea, iar cele nouă dru-
muri, care trebuiau să
ducă spre „Noua Eră”, a
superiorităţii prin gân-
dire, deveneau din ce în
ce mai dificile, multipli-
cându-se şi întârziind
devenirea în sacru. Cerul
„de plumb” era acoperă-
mântul prin care omul
era obligat să gândească.
Numai în noapte, unde
se mişcau umbrele, omul
putea să cadă stării de
meditaţie, de analiză a
răului şi căutării izbăvirii
prin iniţierea în bine. 

Pronumele negativ
„nimic”, cu sensul de pri-
mejdios, închide brusc
tentaţia de a găsi vreo
scăpare omului, fără

căinţă, din toată această
formă de a exista. Pu-
stiul, care se tot mărea,
aduce în sufletul profa-
nului teama de moarte,
afectat fiind în cele din
urmă chiar unul dintre
organele vitale ale trupu-
lui, pentru că şi natura,
cu „noaptea lui amară tă-
cuse orice cânt”, va su-
feri în sinestezia amară.
Va fi un gust simţit în
umbra care îi va jelui
trăirea. Stările şi evoluţia
hepatică în trup ne duce
la naturalismul interpre-
tărilor realiste ale curen-
tului literar, împletit în
sugestia şi viziunea mă-
iastră a poetului, care se
simte copleşit de toată
lupta cu nevoile omului
de pe Pământ. El are pu-
terea să-l vadă oriunde
în Univers şi să-i urmă-
rească existentul, pentru
că „învineţit de gânduri,
cu fruntea în pământ, /
Omul începuse să vor-
bească singur...”. Îi vede
durerea şi teama prin
manifestarea plecării
frunţii în pământ, însă îi
simte şi neîncrederea
din suflet că se va putea
schimba ceva în viaţa lui
fără de care el să nu se
căiască. Atât de speriat
va fi omul, încât lumina
cu greu va putea ajunge
la profan, pentru că la un
moment dat însăşi
umbra lui îl va părăsi. 

Dacă în primul catren
Bacovia alternează, prin
rimă, al doilea şi al pa-
trulea vers, sugerând ne-
împerecherea, ca fapt al
venirii şi tânguirii omu-
lui, în cel de-al doilea ca-
tren poetul apropie
această alternanţă, su-
dând prin idee sugestivă,
rezultatul neînţelegerii
adevăratei misiuni a

omului pe Pământ. Este,
poate, tocmai ceea ce am
crede că ar fi dorit să
transmită prin poezie, ca
un mesaj, poetul şi
anume, moartea neini-
ţiatului, care va rămâne
singur, petrecut în noap-
tea veşnică, până la sem-
nul nelipsit al meditaţiei
ce îl va duce spre noua
evoluţie, cea superioară,
spre divinitate. 

În poezie, Bacovia fo-
loseşte doar de două ori
cuvântul articulat
„omul”, ca pe ceva foarte
cunoscut planului său de
cercetare, identificat, de
multe ori ca un rezultat
al unui fiind de excepţie,
care se tânguia şi dispera
de toată întâmplarea na-
turii. De undeva, poetul
îi urmăreşte întreaga sa
evoluţie, însă nu îl com-
pătimeşte pentru că este
dreptul divinităţii să îi
audă cu adevărat tângui-
rea. El este singur între
semenii săi solitari, poe-
tul sugerând ideea că di-
vinul nu îl părăsise,
pentru că îl lasă să vadă
umbrele de oameni în
noaptea care poate de-
veni veşnicie. Cerul de
plumb „domnea”, se
spune în poezie, iar im-
perfectul verbului este
folosit pentru a sugera că
într-o zi cu întunericul se
poate sfârşi, făcând loc
luminii, nu se ştie însă
de când noaptea a cobo-
rât peste pământ şi oa-
meni. Nu păcatul adamic
constituie grava noastră
pierdere, ci fausticul
conştient al vinderii, de
dragul lumescului, a su-
fletului căreia divinitatea
supremă îi doreşte în-
toarcerea în matricea din
care l-a desprins, dă-
ruindu-l trupului, tem-

plul creaţiei sale. Acolo
unde este pustiu este şi
meditaţie, este un loc al
întâlnirilor lumilor în di-
mensiuni. Faptul că
„omul începuse să vor-
bească singur...” este îm-
bucurător pentru că
atunci zadarnicul pune
capăt împrăştierii idei-
lor, adunându-le într-o
singură cupă, cea a me-
ditaţiei spre divin. Acest
om, atât de cunoscut sti-
huitorului, este în totul
lui poetul, despre el şi
despre ce va fi cu el vor-
beşte literatul atunci
când intră în dimensiu-
nea divinului. 

Când creează, creierul
lui devine incandescent
şi lumina creaţiei sale se
îndreaptă spre nemuri-
rea ideii stăpâne pe
neant şi pe materia
eternă, cuvântul. În
afară de cuplul patern
numai literatul, parte a
divinei idei, poate crea
singur şi să vorbească cu
el însuşi, pentru că dialo-
gul se poartă între văzut
şi nevăzut. La Bacovia,
„pustiul” întotdeauna a
creat în vers nemurire şi
a lărgit orizonturile gân-
dirii dilatând în nemu-
rire existenţa. Noaptea
este „amară” pentru că
dorul „tăcuse orice cânt”,
întunericul dezvăluie
umbre şi învineţeşte
gândurile care apasă
fruntea poetului-om „în
pământ”. 

În concluzie, terme-
nul „altfel” ne destăinuie
existenţa unui sine necu-
noscut, poate chiar de-
părtat de fiindul teluric
al celui care este dat să
creeze, să lege ideile de
cuvânt.
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Dan Caragea

Să trecem acum şi cel
din urmă prag, acela al
panviziunii niramiene.

În 1508, sub oblădui-
rea aprigului papă Iuliu al
II-lea, Michelangelo (care
începuse să se iscălească,
de pe atunci, şi „scul-
ptor”) avea să înceapă, cu
mărturisită caznă şi în
contra imboldurilor sale
lăuntrice de „cioplitor”
decorarea tavanului Ca-
pelei Sixtine de la Vati-
can, operă murală încă
fără egal în întreaga isto-
rie a picturii.

Doar Michelangelo a
mai putut, după cinci-
sprezece ani, să se în-
treacă pe sine când, la
stăruinţele lui Paul al III-
lea, s-a decis să picteze, în
1537, Judecata de Apoi,
colosala frescă ce acoperă
peretele din fund al cape-
lei. Patru ani i-au trebuit
lui Buonarroti să-şi des-
ăvârşească zisul, du-
cându-l dincolo de
hotarele bănuite ale cute-
zanţei artistice. Pretutin-
deni vedem
antropomorfismul său
exacerbat şi energic: o su-
pralume de atleţi muscu-
loşi şi goi, triumfători sau
damnaţi. Nimeni până la
el, şi mult timp după
aceea, nu a mai îndrăznit
să izgonească din cer
„moliciunea” cucernică şi
temătoare, izvorâtă din
simţământul creştin al fi-
inţei, şi să o înlocuiască
cu „vigoarea” paranoidă
şi sfidătoare, născută din
propria-i Biblie despre
Om. La Michelangelo,
personalismul energetic,
dacă îmi este îngăduită
expresia, atinge plinăta-
tea sa artistică.

Patru sute de ani mai
târziu, Constantin Brân-
cuşi va „detrona” grandi-

locvenţa renascentistului,
opunându-i cu îndârjire o
nouă paradigmă a măies-
triei sculpturale, înlo-
cuind antropomorficul cu
scheumorficul. Altfel zis,
arta sa va coborî în abisu-
rile minţii şi simţirii, pen-
tru a scoate la lumină
Ideea şi Simbolul îngemă-
nate în universalitatea
Formei. Răspunsul lui
Brâncuşi, ca şi cel al lui
Einstein pe tărâmul fizi-
cii, este, astfel, o nouă for-
mulă. 

Die Gottesformei [For-
mula lui Dumnezeu] ar
trebui privită începând cu
planul al doilea, unde
Romeo Niram plasează
un diptic creaţionist (ace-
laşi şasiu pe dos, ca şi în
Legea relativităţii): faţă în
faţă, stau acum religia şi
ştiinţa. În partea dreaptă
a acestui „tablou în ta-
blou”, pictorul a figurat,
după tavanul Capelei Six-
tine, naşterea lui Adam, a
primului om. În stânga
însă apare Dumnezeiţa
(cred că acesta ar fi cu-
vântul potrivit), cu un
chip deloc renascentist, şi
care sloboade formula
einsteiniană a energiei.
Ambii Dumnezei sunt în-
conjuraţi de suite de pu-
bere şi prunci. Suntem,
neîndoios, în faţă unei
erezii (artistice). Să fie
vorba doar de un capri-
ciu? Fireşte că nu. Face-
rea Lumii după Niram
este, la el, dublă, rod al
Perechii Supreme (mas-

culinul şi femininul ca ar-
hiprincipii) şi care dă naş-
tere Universului fizic
(materie şi energie), Uni-
versului noetic (religie şi
ştiinţă) şi Universului
uman (trup şi suflet). La
Niram, energia, ştiinţa şi
alma (sufletul) sunt femi-
nine, în timp ce pământul
(materia), sacrul (religia)
şi trupul sunt masculine.
Iar Universul, ca şi Omul,
nu este altceva decât ger-
minarea acestor interfe-
renţe.

Îmi veţi îngădui acum
să transcriu, după price-
perea mea, această Ge-
neză niraminană în şase
timpi (ceasurile figurate
în fundal).

La început a făcut
Dumnezeiţa un ou mic,
dens şi fierbinte. Ceasul
întâi. 

Şi spaţiul era netocmit
şi gol. Întuneric era pre-
tutindeni.

Şi a zis Dumnezeiţa:
„Să fie lumină!” Şi a slo-
bozit formula energiei în
gol. Oul a explodat şi lu-
mina s-a despărţit de în-
tuneric. Ceasul al doilea. 

Şi a văzut Dumnezeiţa
că energia este bună, iar
aceasta s-a prefăcut în
materie.

Şi s-a născut prima
stea, apoi o alta şi alte mii
şi mii. Era Anul Nou al
Universului. Ceasul al
treilea.

Şi s-a născut mai apoi
şi Pământul. Uscatul l-a
numit Dumnezeu pă-

mânt, iar adunarea apelor
le-a numit Dumnezeiţa
mări. Era la sfârşitul lui
septembrie. Şi au văzut Ei
că este bine. Ceasul al pa-
trulea. 

Apoi i-a zis Dumnezeu
Dumnezeiţei: „Să dea pă-
mântul, cu voia Ta, ver-
deaţă: iarbă cu sămânţă
într-însa, după soiul şi
asemănarea ei, şi pomi
roditori, care să dea fruct
cu sămânţă în ei, după
soi, pe pământ!”. Şi aşa a
fost. 

Pământul a dat, cu voia
Dumnezeiţei, din sine ver-
deaţă: iarbă, care face să-
mânţă, după soiul şi după
asemănarea ei, şi pomi ro-
ditori, cu sămânţă, după
soi, pe pământ. Şi au văzut
Ei că este bine. Ceasul al
cincilea.

Apoi a zis Dumnezeu
Dumnezeiţei: „Să mişune,
cu voia Ta, apele de vie-
tăţi, fiinţe cu viaţă în ele,
păsări să zboare pe pă-
mânt, pe întinsul tăriei
cerului!” Şi aşa a fost.

S-au născut apoi ani-
malele cele mari din ape
şi dinozaurii pe pământ.
Era pe 26 decembrie, dar
dinozaurii au dispărut
după patru zile, căci erau
prea mari şi au văzut Ei că
nu era bine. Şi aşa a fost. 

Şi a zis Dumnezeu
Dumnezeiţei: „Să facem
om după chipul şi
asemănarea Noas-

„Frumosul este echitatea absolută.”
(Constantin Brâncuşi)

Formula Lui
Dumnezeu
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tră, ca să stăpâ-
nească peştii
mării, păsările ce-

rului, animalele şi toate
vietăţile care se târăsc pe
pământ şi tot Pământul!”.
Erau opt minute până la
miezul nopţii, în ultima zi
a anului.

Şi l-au făcut pe bărbat
după chipul şi asemănarea
lui Dumnezeu, şi au făcut-
o pe femeie după chipul şi
asemănarea Dumnezeiţei.
Şi apoi le-au zis: „Creşteţi
şi vă înmulţiţi şi umpleţi
Pământul şi-l supuneţi; şi
stăpâniţi peste peştii din
mări, peste păsările ceru-
lui, peste toate animalele,
peste vietăţile care se
mişcă pe pământ şi peste
tot Pământul!”. Ceasul al
şaselea.

Şi au sfârşit Dumne-
zeii în ceasul al şaselea lu-
crarea Lor, pe care au
făcut-o; iar în ceasul al
şaptelea S-au odihnit de
toate muncile Lor, pe care
le-au făcut.

Istoria Lumii se pe-
trece, în această „apo-
crifă” Geneză, condensată
într-un an pământean,
pentru că, pe pânză, avem
de-a face cu o „aproape
sincronie”. Fundalul este,
la Niram, însăşi Universul
unde percepem figurate
spaţiul curb (cu primitive
geometrii romboidale şi
radiante, ca pe covoarele
olteneşti), timpul infinit
(prin reprezentarea celor
şase ceasuri), big bang-ul
lui Gamow, şi Suprema
zeitate a Creaţiei (princi-
piul prim, feminin, Eva)
odihnindu-se, cu spatele,
şi reflectată în propriu-i
spaţiu. Dumnezeul biblic
nu aparţine acestui Uni-
vers fizic, ci doar aceluia
„povestit”, din mitul
uman, creaţionist.

În planul întâi al ta-
bloului, Romeo Niram

transpune brâncuşianul
Început al Lumii, pictat
ca şi în Cosmos. Pe el, în
oglindire, se zăresc ta-
blele lui Einstein (Noul
Moise), cu întâia Lege a
Fizicii şi degetul dictator
al Fiinţei supreme
(notăm, în treacăt, că re-
feririle la mâna sau dege-
tul lui Dumnezeu au fost
„şterse” în traducerea
grecească a Vechiului
Testament). Indirect,
Niram proclamă aici o
lume nouă şi un crez re-
novat. Pe viitoarea pânză
a reprezentărilor umane
(dipticul) se vor întipări
poate, cu vremea, noi
plăsmuiri în locul vechi-
lor „icoane” caduce, deja
deteriorate pe la colţuri.
Dar omul va continua să
viseze, să creeze, să spere.
Oricare ar fi răspunsul
său la acel „Încotro ne
ducem?”.

Hologramă este un ta-
blou înşelător, căci spune
mai mult decât arată. Pe
pupila unei ochi imens
(un ovoid) sunt reprezen-
tate Oul lui Brâncuşi şi
formula E=mc2. Dar titlul
ne îndeamnă să privim
mult mai adânc. 

În 1947, Dannis Gabor
a descoperit principiul
matematic al holografiei
pentru care a şi primit
premiul Nobel. Dar con-
firmarea nu a venit decât
târziu, în 1965, prin in-
ventarea laserului. Acesta
emite un fascicul de raze
ale căror unde au aceeaşi
frecvenţă (este lumina cea
mai pură de care putem
dispune). Când două raze
se interferează, se pro-
duce o alternare a ondu-
laţiei luminoase şi
întunecoase şi care poate
fi înregistrată fotografic.
Dacă o rază este reflectată
de un obiect, să spunem
de Oul lui Brâncuşi, con-

figuraţia rezultantă, ex-
trem de complexă, pro-
duce holograma
ovoidului. 

Pe placa fotografică
(pupila, la Niram) lumina
provine din două surse:
direct, de la ovoid, şi indi-
rect, printr-o oglindă ce
deviază spre placă (pu-
pilă) un fascicul de raze
provenit de la ovoidul pri-
vit. Reprezentarea ovoi-
dului poate fi
reconstituită cu ajutorul
unui fascicul de laser.
Astfel, ne apare, proiec-
tată în spaţiu (şi ca atare
văzută), o imagine tridi-
mensională la distanţă de
placa fotografică (ochiul,
la Niram). Aşa cum se
ştie, proprietatea de bază
a hologramei este urmă-
toarea: dacă holograma
ar fi distrusă, atunci orice
părticică a ei, fie şi infimă,
ne-ar permite reconstruc-
ţia ei integrală. Întregul
se află deci în fragment,
după cum timpul se con-
centrează în moment. 

Regăsim o serie de
consideraţii interesante la
David Bohm, dar mai ales
la neurologul Karl Pri-
bram, care preia acest
model descriptiv pentru a
înţelege funcţionarea cre-
ierului. Pribram crede că
impulsurile nervoase se
manifestă prin unde lente
care permit procesarea
matematică în structurile
adânci ale creierului. Un
rol fundamental l-ar juca
aici neuropeptidele, ma-
cromolecule descoperite
cu mai bine de douăzeci
de ani în urmă şi încă în
studiu. Mai mult, Pri-
bram afirmă că informa-
ţia este distribuită în
creier ca o hologramă. O
astfel de reprezentare ho-
lografică ar explica faptul
că memoria nu apare lo-
calizată ci distribuită în

creier, permiţând asocia-
ţii informaţionale „bi-
zare”. Sincronicitatea,
coincidenţa gândurilor
devin astfel normale într-
un univers holografic
dotat cu inteligenţă. 

„Teoria holografică,
după cum notează Solo-
mon Marcus, aduce
aminte de ideea lui Pierre
Teilhard de Chardin pri-
vind reprezentarea noos-
ferei sub forma unei
pânze planetare invizibile
a conştiinţei în evoluţie.
La frecvenţe care în mod
normal nu sunt perce-
pute, apar aspecte noi ale
realităţii. În artă, univer-
saliile ar putea reflecta
realităţi fundamentale de
simetrie, frecvenţe, relaţii
de fază la care creierul
nostru răspunde” (cf.
Provocarea ştiinţei, Bucu-
reşti, Editura Politică,
1988, p. 116). 

Iată de ce „metaforele”
lui Niram sunt tot atât de
adevărate ca şi cele ale re-
ligiei, filozofiei sau ştiin-
ţei, iar arta lui apare ca un
tulburător eseu. La urma
urmei, la stăruitoarea în-
trebare: „Nu sunt oare re-
prezentările cerebrale o
anume stare a Universu-
lui?”, Niram nu şovăie în
răspunsul său afirmativ.
Brâncuşi şi Einstein, pu-
teau, neîndoios, „să co-
munice”. Acesta este
mesajul major al expozi-
ţiei sale.

Cu această ultimă vi-
ziune întregitoare a pictu-
rii niramiene, atingem,
cum am mai spus-o, o
bornă nouă în prea vasta şi
deconcertanta artă pos-
tmodernă. Romeo Niram
este, oricât de timpurie şi
riscantă pare aceasta apre-
ciere, un vizionar. Ispită a
nebuniei lucide? Nu ştim…

Criticul propune, iar pu-
blicul dispune. Şi aşa va fi.
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Ioan Lilă, Franţa

O scriitoare din Romania
(Cîmpina prahoveană), Diana
TRANDAFIR, pe care nu am avut
onoarea să o cunosc, ca să-i sărut
mîna cu veneraţie, a publicat două
volume de poezie, care nu numai
că m-au încîntat cu profunzimea
sensibilă a autoarei, dar mi-au şi
redat încredera în perenitatea
artei poetice pe plaiul nostru Mio-
ritic! Mai au timp poetele să se de-
dice poeziei? Casa, muncile
zilnice, copiii... Ei bine, cînd ta-
lentul este incontestabil, poeta se
detaşează de condiţia ei feminină
şi scrie. Şi bine face! 

Ziceam că este bine că se scrie
mult în Romania. Parcă o mul-
ţime de scriitori au stat ascunşi în
spatele operelor lor. Eu nu sînt
critic, nu am orgoliul ăsta, cum,
de altfel, nu am nici un orgoliu!
Îmi place să mă plimb pe străzile
zilei şi să fiu întrebat cît este ora.
Dacă am norocul ăsta; dacă nu,
nu, îmi văd de drum. Mai ales că
nici nu am ceas! 

Cele două volume au titluri
semnificative pentru valoarea lor:
„Translucide” şi „Poeme cu ceasuri
şi flori”. Să începem cu primul,
care este, la fel ca şi celălat volum,
structurat în trei capitole, deşi ele
nu reuşesc să spargă unitatea tul-
burătoare a volumului: „Altă nin-
soare”, „Inteligenţa umbrei” şi
„Doamna cu rozariu”. Şi iată de ce:
pentru că alta este, de fapt, esenţa
intimă a volumului structurat în
tematici pline de graţie. Oglinda,
de exemplu, cu toate tainele ei ne-

înţelese, în care ne pierdem pe noi
înşine şi ne regăsim parcă mai dia-
fani! Şi iată poeziile: „Ochean” –
„albul oglinzii”, „Ego” – „Nu mai
rămîne decît apa oglinzii/ rece şi
grea”, „Nocturnă” – „secunda în-
toarsă pe dos”, „Nume” – „lumina
se unduieşte”. Alte poezii sînt pic-
turale: „Roata” – „culorile ar cădea
peste lucruri”, „Finis” (opus co-
rona?) – „Pe glezna dreaptă înflo-
riseră/ cîteva lacrimi”, „Poezie” –
„aplic un strat subţire de/ iluzie”,
„August” – „holda seamănă tot
mai mult/ cu singurătatea lumi-
nii”, „Situaţie limită” – „Cădeau
norii din cer/ ca nişte sfinţi alun-
giţi/ de pe rama orizontului”,
„Pastel matinal” – „rănile boltite
ale dealului/ sînt înflorite”, „Frică”
– „alături se întinde cîmpul/ cu
floarea soarelui/ sus cerul cu nori
cenuşii”, „Policrande” – „Pictînd
aşteptarea/ pe sînii rebeli”. Trimi-
teri subtile la cultură: „Strigătul” la
Brîncuşi – „Strigătul cocoşului/
umple golul cu lumină albă”, „Sin-
gurătate în cafenea” la Edgard
Allan Poe – „Never more”, „Re-
glare de conturi” la Proust – „pa-
gina cu salcîmi/ daţi în floare”, „În
ceasul al doisprezecelea” la Gide –
„pentru o clipă m-am oprit din
scris/ la: Constantin Trandafir
ctrandafir10@yahoo.com sînd să
alunece nu ştiu unde/ pânî de vul-
tur murind”, „Noiembrie” la Lu-
cian Blaga – „păsările se lovesc de
peretele zilei”, „Altă ninsoare”
Gauguin – „tabloul cu floarea soa-
relui”, „Pictură” la Biblie, „urma
păsării în aer” -  „Ochiul” la Ni-
chita Stănescu, „Naufragiu” la
Henriette Yvonne Stahl. Şi vin
acum la rînd poeziile pe care eu le-
aş cita în întregime şi le-aş semna

fără nici o ezitare, dar cum să o ră-
nesc în felul acesta pe graţioasa
scriitoare Diana Trandafir? Şi iată
poeziile: „Veşmînt”, „Somn”,
„Spectru”, „Întîlnire”, „Altă nin-
soare”, „Noapte”, „Spectacol”,
„Copilărie”, „Visul”, „După nuntă”,
„Don Quijote”, „Istorie”, „Natură
moartă”, „În van”, „Vameş”!

Şi citez la întîmplare, pentru a
nu crea senzaţia că alung fluturii
din aerul gîndirii: „Lucrurile pri-
vesc obosite/ de prea multe naş-
teri/ somnul începe în ele/ trece
dincolo de mine/ prin sita îngeri-
lor/ încearcă să nu mai existe/
decît prin venele lor albastre/ fra-
gile/ de pe la tîmple.” ( “Spectru”)
Şi o altă poezie, care nu are nevoie
de comentariul meu: „Piatra şi
marmura/ îşi scot inima la ve-
dere/ Ca un soare alb trimite să-
geţi/ ce se strecoară în retină/
Lumina îngheagă arcul de triumf/
se unduieşte în torsuri/ în bărbi
încîlcite/ în sîni şi pe pulpe/ în vis
de zeiţe şi zei nenăscuţi// Inima
parcă începe să tremure.” (“Mi-
chelangelo”)

„Unelte şi inorogi, senti-
mente. Miresme amare”

„Oare cum e să fii/ căutător de
comori/ printre ruine?” Aici este
cheia, în aceste trei versuri, pentru
a descoji aceste fructe şi a le gusta
miezul savuros. O minimă obser-
vaţie, dar esenţială: cifra trei are o
semnificaţie magică pentru Diana
Trandafir. Nu la sfînta treime mă
refer, ci la acel principiu care nu
concepe, pentru a nu cădea, mai
puţin de trei picioare la o masă. 

Mărturisesc cu emoţie că sînt
deja bătrîn (de vreo zece minute!)
şi că îmi scriu cu disperare cărţile
(bune, rele – nici nu mai are im-
portanţă, pentru că nu mai pot să
le public, şi mai sînt şi sărac pe de-
asupra şi pe dedesubt!). Şi, cu toate
astea, cele două volume m-au cap-
tivat de la primele versuri, aşa că
am lăsat totul la o parte şi m-am
delectat cu aceste poezii după prin-
cipiul (nefilozofic !), care
susţine că prima impresie
contează! 

Poeme
cu ceasuri

şi flori
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Florin Niţulescu

Ne-am revăzut întâi
pe seninul creştetului
grizonat, apoi ne-am
constatat pletele din ce
în ce mai rare pe care di-
mineaţa am dori să le

„pieptănăm” cu amintiri,
cu dureri şi plăceri, cu
„actualmentele”.

Constatările se dove-
desc morbide: şi eu, şi tu
suferim. Bun. Iată multi-
plul comun: te-ai gândit
câţi suferim!? Şi hai să
vedem în România, în
UE sau pe plan „globali-
zat”. Cercetarea necesită
discernământ, dar şi fi-
nanţe.

Ei bine, banii nu cad o
dată cu ploaia, şi nici nu
se usucă, n-au miros, iar
„valiza” o ia cel care e

liber să primească pro-
misiuni mercantile de la
păstori şi de oi, şi de
„Euroi”.

De ce plâng „războini-
cii luminii” când dau de
„întuneric”? Iată tâlcul: a
lua înseamnă a şi primi,
iar a da ulterior, de la
Dumnezeu, reprezintă
un „dar”, dar nu în-
semnă ceva ce orice mi-
tuitor e capabil să
priceapă, altfel nici mită
n-ar da dacă ar pricepe
mesajul deja hristic:
„Porcul se întoarce la ce

varsă” - aviz îmbuibaţi-
lor „Crăciunului”, cei
care se îmbată cu mân-
care şi devin suprapon-
derali „de ţuică”, căci şi
lor li s-a spus: „Dă şi
celui ce nu are”, dar nu
opulenţa de a „molfăi” cu
gândul că oricum arunci
spre „cineva” „ceva”.

Dar tot Ecleziastul a
spus: „Vedeţi, că vine de-
molarea,  şi de Bine şi de
rău, şi ulterior vom
vedea că lupul nu mai
«latră», dar nici «oaia»,
ci păstorul care, o dată
pierdută fiind aceasta, îi
vinde mielul la piaţă, iar
arvuna e dată ca danie.

Revedere „ploioasă”

Iată prima poezie din ci-
clul „Unelte şi inorogi” O să
observaţi imediat că inorogii

poetei au gust de zăpadă! „S-a obiş-
nuit să depăşească/ mereu linia
continuă/ Locuieşte într-o ceaină-
rie/ unde întoarce mereu/ cheiţa
ceasului de pe perete/ Avea cîte un
prieten/ la fiecare colţ de stradă/
dar au ajuns cu toţii în rai/ Cu cît
lipsesc mai mulţi oameni/ cu atît
sufletul lui acoperă totul/ şi începe
să împrăştie/ un miros de mosc şi
lămîie/ Duhul acesta micşorează/
cruzimea ceasului/ cu mecanism
demodat/ atent la vedeniile din
somn/ pînă trec podul” (“Curgere”)

Iată că am citat întreaga poezie
care mi-a adus aminte de „La
chanson d’un dadaïste/ qui avait
dada o cœur/ fatiguait trop son
moteur/ qui avait dada o cœur.“,
dar aceste patru versuri nu scad
cu nimic delicateţea poeziei, dim-
potrivă. Acum ar trebui să fac un
comentariu inteligent, dar mă
abţin, pentru că poezia nu trebuie
povestită, ea este emoţie pură sau
nu este nimic! Să mai citez o poe-
zie: „Aezii privesc spaţiul/ pînă
devine concav/ madonele încep să
se tînguie/ cu ochi rugători/ Su-
netul harpei e doar/ o floare de
carne/ strecurată într-o batistă

împăturită/ ca un trifoi în album/
Catedralele îşi ştrangulează/ tur-
nurile stropite cu var şi lumină/
incendiind noaptea/ pînă cînd se
topeşte/ Iubitele dispar tot mai
grăbite-n iatacuri/ să-şi devoreze
captura/ o dată cu visul mîntui-
tor” (“Poetică”). 

Ar trebui acum să citez poezia
următoare „Blues” – „foc neclin-
tit/ printre fluturii galbeni”. Sau
„Clişee cu imagini”, cîntecul de le-
bădă al poetei Diana Trandafir!
(„nisipul trupului meu”). Toate
poeziile au acel parfum indefinit al
cuvintelor, ce sînt puse unele lîngă
altele ca să redea emoţia pură a ta-
lentatei poete. „Mîngîierile tale/
din casa de iederă”, „În atelierul de
potcovit inorogi/ viscolul se to-
peşte/ cu pleoapele strînse/ şi ge-
nunchii la gură”, „Există atîtea
zăpezi/ din care să-ţi faci un con-
tur”, „În jurul gleznelor mele/ şi în
spaţiul curb dintre noi”, „încăpe-
rile goale/ despărţite de lume”,
„Din harpă pot răsări/ oricînd/
două răsuflări gemene/ ca două
aripi de ceară”, „Era seară şi apele
verzi/ tresăltau deodată cu cerul”,
„Dimineaţa miroase a măr ferme-
cat/ şi a libelulă hrănită cu smirn:
Constantin Trandafir, poezia „Re-
duta” (pag. 42) ar trebui citată
toată, penrtu că în ea s-a cuibărit

arta poetică a poetei!
„Vrei să găseşti îngerul verde”

– iată o culoare care apare obse-
dantă în poemele autoarei, şi bine
face, pentru că verdele este culoa-
rea eternităţii. Şi îi mai plac culo-
rile roşu şi galben ( Gauguin).
„Ia-mă la braţ şi plimbă-mi/ su-
fletul puţin”. „Mă îmbrac într-o
piele de crin” (“La est de Eva”) 

Poezia „Pe plajă” este de o can-
doare atît de delicată... încît tre-
buie să o citez toată: „Să ne
întîlnim din nou/ unde ne-am
iubit astă vară/ cu mîinile împle-
tite/ topind şerpi între degete (iar
o trimitere discretă, la „Thalasa”
lui Macedonski!)/ şi sorbind se-
ceta/ odată cu nisipul clepsidrei//
Trupurile încă puteau să mai
strige/ atît de puternic/ încît să cu-
tremure cerul// dar noi am tăcut“.
„degetele ei lungi/ ca o jerbă albă
de crizanteme” (Pe plajă”). 

Şi acuma un „Avertisment”! –
„poligonul de tragere/ unde se săl-
băticesc stelele/ şi se fac păsări de
pradă”! Găsim mai încolo şi „livada
cu vişini” a lui Cehov! „Autumnală”,
„Inocenţă”, „Anamneză”, „Sincro-
nism”, „Fluiditate”, „Zbor”, şi „Căl-
dură mare”, ar trebui citate în
întregime, dar deja am depăşit mă-
sura cu aceste minunăţii de poeme
scrise cu sufletul şi cu talent!

4
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NOAPTEA DĂRUIRII
S-au stins luminile
şi cerul ne mângâie
trupurile ce se înfiorează floral 
(acropetal)

Cerul dragostea mea, cerul ne cunună 
Şi stelele îmi duc trena 
(miri în carul mare)

Patul
nostru făcut din flori de mac, 
salcâm şi albăstrele
ne uneşte făcând din noi o istorie 
(definitivi)

Mă priveşti
fulgerător
dorinţa gândului tău
a penetrat fiecare bătaie a inimii mele 
(abis îmbrăcat în albastru)

Te rog stinge lumina
lăsa felinarele din gara asta părăsită
să ne mângâie 
(eşti gelos pe lumina ce-mi atinge porii)

Încet, calm, lin, vulcanic
suflul tău face rochia mea
să zboare pe aripile
fluturelui albastru
ce-mi păzea pântecul 
(puntea de ceară)

Iubitul meu 
făcut din ruga unei sfinte
la picioarele lui Dumnezeu,
eşti frumos ca o duminică îmbrăcată
în plânsul unui prunc 
(cast şi pribeag)

Începe-mă din colţul în care Dumnezeu
şi-a făcut casă
acolo te aştept 
(în inima cerului)

Prinde-mă de brâu 
şi in vâltoarea unei făclii
ce arde în munţii
care ţi se zbat în tâmple
sărută-mă!
(căprioara neagră se vrea femeie)

Astâmpără-ţi setea,
şipotul izvorului
ne îndemnă la iubit,

pietrele ne dau bineţe 
(străpungi o domă)

Pe pielea mea 
simt cum înfloresc crinii roz
pulsul meu e în tine
mă inalţi
mă cobori
iti faci drum pe coapsa mea 
(sunt o icoană)

Ţipăt
zvâcnet
durere
geamătul unei feline 
şi bătaia inimii de greier
cel mai senzual început de suspin 
(ritual carnal)

Febră
iederă pe pereţii inimii
suntem o clipă unită 
cu un singur destin 
(apogeu milenar)

Fum de ţigară vin sângeriu 
şi umbre ce fac dragoste
proiectate
pe un cearceaf din curcubeul nopţii 
(sublimul facerii)

Linişte, doi ingeri se iubesc.

TUMULTUM SUFLETESC
Ni-s sufletele vraişte, de cărbune
Ne aruncăm în toate cu avânt
În pieptul nostru nuferi din tăciune
Răsar precum tăcerile-n cuvânt.

Cu dalta ne sculptăm din amintire
Cu stropi de apă vie ne-mbătăm
Ne scriem dor de viaţă-n cimitire
Şi-apoi în chinul vieţii ne-necăm.

Te văd acum ca un copil de ceară
Ai ochi ca diamantele de rouă
Suspini din greu cerându-te în seară
Şi-ai vrea să te îmbraci în apă nouă.

Iubitul meu, tu crezi în bunătate,

Hai, dar cu mine-n lumea nepătată
Înstrăinaţi să fim de răutate 
Să ne iubim mereu ca niciodată.

Îndepărtaţi de lume, de haini
Să ne privească aştrii cum iubim
Durerilor să devenim străini
Şi-apoi în curăţie să murim.

Să nu ne poată-atinge-nşelăciunea
Ce mişună prin lume ca furnici
La candela luminii rugăciunea 
Să o-mplinim taină cu paşi mici.

Tot răul lumii de noi să se mire
Ce-atingem în iubire să schimbăm
Să ne iubim cu patos în neştire
Apoi trăind iubirea să-nvăţăm.

Altar pentru iubire să ne facem
Într-un cătun din flori şi din pământ
În cântecul iubirii sfânt să zacem
La el să ne întoarcem din mormânt.

Şi nime' să ne ştie, numai îngeri
Iar tu să mă iubeşti în necuvânt
Cuvintele să moară în atingeri
În patimi dulci să facem legământ.

Nici timpul, nici durerea, nici uitarea
În noi să nu-şi găsească aşternutul
Să adormim ca pruncii goi şi marea
Ne fie şi sfârşitul şi-nceputul.

În mine să răsari şi-apui mereu
Doar eu să-ţi fiu un picur de lumină
Iubindu-te s-ajung la Dumnezeu
Şi să-ţi sărut mereu fruntea senină.

Cu ochii tăi eu să-mi astâmpăr setea
De gura mea să te îmbeţi gustând
Vecia-n doi sfinţindu-ne pecetea
Iubirea mea să fii  tu, vieţi la rând.

Versuri de
dragoste
de Luminiţa
Amarie
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Mihai Batog
Bujeniţă

Cu domnul Mario
Castro Navarrete mă în-
tâlneam deseori prin
„dulcele târg” fiind noi
afiliaţi la mai multe aso-
ciaţii culturale care, spre
lauda lor, chiar îşi merită
numele, iar evenimen-
tele organizate de aces-
tea ne adună săptămânal
sau chiar mai des spre o
plăcută şi cu folos întâl-
nire. Se lansează cărţi, de
multe ori chiar autori, se
fac dezbateri pe teme li-
terare şi ne bucurăm de
prezenţa unor oameni
care sunt deja în circui-
tul valorilor culturale na-
ţionale şi nu numai. Nu
de puţine ori fiind îm-
preună cu noi şi Varujan
Vosganian, dar numai în
calitate de scriitor iubi-
tor de Iaşi, aflat în bune
relaţii (aici ar putea fi
chiar un mister ştiută
fiind natura mai degrabă
cârcotaşă a breslei), cu
unii dintre confraţii ie-
şeni.

În toamna anului
2012 ne-am întâlnit în
sediul revistei Convor-
biri Literare, în biroul di-
rectorului Casian Maria
Spiridon, cel care, îm-
preună cu scriitorul gălă-
ţean Stelian Vicol
puseseră la cale o mică
sărbătorire prilejuită de
intrarea lui Mario Castro
Navarrete în selectul
club al Scriitorilor Ro-
mâni (U.S.R.) Nu a lipsit
nici un pahar de vin chi-
lian, adus de Mario şi am
trăit cu toţii, cred, un
sentiment de minunată
fraternitate cu poetul de
peste mări (de fapt,
ocean) şi ţări. Poate că în
aqcest context a apărut

şi ideea ca M.C.N. să facă
parte şi din Asociaţia Li-
terară „Păstorel” Iaşi, a
cărei activitate este
orientată către creaţia li-
terar-umoristică. Iar
faptul că atunci, sau
poate mai târziu, Mario a
acceptat să devină mem-
bru al A.L.P.I. se înscrie
în firescul faptelor deoa-
rece el este nu numai un
iubitor de umor, dar are
şi acel feeling absolut ne-
cesar pentru a gusta
umorul şi ironia de bună
calitate, ba mai mult,
fiind chiar o fire muca-
lită, un om care ştie să
râdă şi să savureze o
poantă. Prin urmare, ul-
terior, a participat la
toate activităţile Asocia-
ţiei captivând în scurt
timp asistenţa cu felul
său de a fi, dar şi cu crea-
ţiile personale, traduce-
rile, sau implicarea în
dezbateri. Firesc, a
urmat publicarea în re-
vista Asociaţiei, Book-
look, dar şi în alte reviste

cu care membrii Asocia-
ţiei colaborează. Tot aici
la Casa Memorială Co-
dreanu (vila Sonet), se-
diul activităţilor, pus la
dispoziţie cu mare gene-
rozitate de conducerea
Muzeului Literaturii Ro-
mâne din Iaşi, a făcut şi
o lansare a celui mai re-
cent volum de traduceri
din poezia eminesciană.
Am fost puţin trişti doar
atunci când a trebuit să
plece pentru mai mult
timp la familie, în Sue-
dia. 

Cum, un chilian din
Iaşi are familia în Sue-
dia, ne-am putea în-
treba? Da, pentru că şi
viaţa lui Mario Castro
Navarrete este la fel de
interesantă precum per-
sonajul. Pentru edificare
citez un pasaj dintr-un
articol apărut cu ceva
timp înainte:  

...în 1970 va părăsi
ţara natală alături de
peste un million de chi-
lieni, fugind efectiv în

Argentina, fiindcă venise
la putere un preşedinte
socialist de orientare na-
zistă. Peste trei ani va
muri Peron şi în Argen-
tina va veni o putere care
avea ca scop şi prigoni-
rea chilienilor refugiaţi
aici. Avea 23 de ani în
1974, când s-a hotărât să
ceară azil politic în Ro-
mânia. Chiar de ziua
mamei sale, Mario Cas-
tro Navarrete păşeşte pe
pământ românesc. Va
termina filozofia la uni-
versitatea ieşeană şi,
timp de 17 ani, va fi bi-
bliotecar la Biblioteca
Centrală Universitară
din Iaşi. Imediat după
Revoluţia din 1989,
Mario Castro Navarrete
va fi profesor universitar
la catedra de spaniolă a
Universităţii « Al. I. Cuza
» din Iaşi. Va crea un
centru cultural chilian şi
va fi ataşat cultural al
statului Chile la Bucu-
reşti. Deşi căsătorit cu o
ieşeancă, având îm-
preună doi copii şi ne-
având ce să reproşeze
românilor care l-au
adoptat ca pe unul de-al
lor, în 1997 pleacă în
Chile cu toată familia.
După zece ani, în 2007,
când România a intrat în
Uniunea Euro-
peană şi se putea,

Sensibilităţi congruente,
dincolo de barierele

lingvistice

4

Poetul Mario Castro Navarrete,
la o şedinţă a A.L.P.I.
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de acum, mult
mai uşor călători
în spaţiul euro-

pean, s-au reîntors în
România, unde se găsesc
şi azi. Mario Castro Na-
varrete ne consideră un
popor primitor, mereu s-
a simţit ca acasă aici, iar
toţi din familia lui vor-
besc româneşte, chiar şi
cel de-al treilea copil
care s-a născut în Chile.
A scrie şi a vorbi în ro-
mâneşte, spune Mario
Castro Navarrete, e un
lucru înălţător de fru-
mos, dar a-i traduce pe
români e un gest de res-
pect şi recunoştinţă din
partea lui. Intelectual de
rasă, poliglot, aproape
«că nu ştie câte limbi
ştie», sesizând valoarea
literaturii noastre, a
ajuns la concluzia că ro-
mânii trebuie traduşi. Şi
şi-a asumat această sar-
cină de a traduce româ-
nii în spaniolă şi invers,
pe scriitorii de limbă
spaniolă în româneşte.
Unde circulă pe glob, şi
circulă mult, este adep-
tul înfiinţării şi folosirii
reţelelor sociale într-o
etică anume, aceea a re-
ciprocităţii şi pozitivită-
ţii. Traducerile din
română le-a pus , ade-
sea, sub semnul nume-
rologiei (7 poeţi, 33 de
poeţi, 33 de poezii
etc.).Când se hotărăşte
să traducă un autor, de
regulă poeţi, vrea să cu-
noască locul unde s-a
născut şi trăit poetul, va-
lorile argotice ale zonei,
sensul cuvintelor şi, mai
ales, îşi propune să fie
cinstit şi să redea corect
echivalentul unui cuvânt
sau sintagme, abando-
nând calea primitivă de
traducere „cuvânt cu cu-

vânt”. Conform acestui
crez de ordin deontolo-
gic al traducătorului, se
apleacă asupra poeţilor
în viaţă, vii, cum îi place
lui să spună adesea. Din-
tre clasici, l-a abordat pe
Eminescu. S-a străduit
să atingă perfecţiunea,
mai ales să rezolve con-
flictul latent dintre sens
şi muzicalitate, să anu-
leze handicapul ca poe-
tul nostru naţional să
n-o fi scris şi în altă
limbă şi ştiind că în spa-
niolă nu există un Emi-
nescu tradus
mulţumitor. Prima tra-
ducere a lui Eminescu a
fost făcută în engleză, în
preajma lui 1930, de
către Sylvia Pankhurst,
an în care traducătoarea
va vizita şi România. Era
perioada interbelică,
atunci când, o spun spe-
cialiştii în domeniu,
limba română era gene-
ratoarea unor valenţe
performante de excepţie.
Nu se punea problema
globalizării prin anglici-
zare a limbii române şi,
în consecinţă, nu se
putea vorbi de o sterili-
zare a creativităţii. Au
urmat şi alte traduceri,
cea mai actuală fiind
Mihai Eminescu. „Poesii
alese/Poesias escogidas”
(Ed. Contact Internaţio-
nal, 2012. Traducător:
Mario Castro Navar-
rete). Faptul că Emi-
nescu e tradus în
spaniolă este un benefi-
ciu, mai ales că alături de
portugheză, chineză,
hindusă şi câteva limbi
islamice, această limbă a
rămas rezistentă la glo-
balizare, concentrându-
se asupra ei însăşi,
conservându-şi vitalita-
tea şi muzicalitatea ceea

ce este formidabil pentru
versul eminescian. (Ni-
coleta Dabija, Lector
Univ. Dr. al Universităţii
"Apollonia" din Iaşi, di-
rectorul Agenţiei de
Presă "Info Apollonia").

Este doar una din
prezentările acestui poet
nu numai adoptat de ie-
şeni, ci şi iubit şi preţuit
de ei, unii fiindu-i chiar
prieteni cu adevărat. Dar
nu despre fascinanta
personalitate a lui Mario
vom discuta, ci mai mult
despre opera sa poetică
legată de traducerile din
limba română. Poate cel
mai important aspect al
operei sale se referă la
acel atât de discutat con-
cept de: traduttore-tra-
dittore cumva imposibil
de evitat, dar în cazul de
faţă puternic estompat,
nu nepărat de perfecta
înţelegere a limbiilor, ci
mai ales de pătrunderea
în intimităţile acestora
(firesc pentru spaniolă şi
admirabil pentru ro-
mână!), sesizarea jocului
subtil al cuvintelor în
context, muzicalitatea şi
nu în ultimul rând res-
pectarea prozodiei.
Greu, foarte greu, însă
Mario Castro Navarrete
cel care a stat în biblio-
tecă timp de şaptespre-
zece ani nu a fost un
simplu distribuitor de
carte ci un filosof care a
pătruns tainele lor în ani
de studiu şi dedicaţie.
Mai apoi a înţeles modul
nostru de a fi, cu bunele
şi relele lui, fiind prieten,
aşa cum am mai spus, cu
mulţi scriitori ieşeni. Iar
din truda acestor ani au
ieşit volumele: Siete poe-
tas de Iaşi , Rumania,
Iasi, ed. Feed Back, 2011;
Din literatura chiliana

contemporană, Iaşi, ed.
Opera Magna, 2011;
Aceasta moarte care mă
învie / trad. (Adi Cristi)
Iaşi, ed. 24 ore, 2009
Ingerul meu/El ángel y
yo/ trad. (Eleny Pende-
funda, Iaşi, ed. Contact
International, 2011

Poesii alese/ Poesías
escogidas/ trad. (M.Emi-
nescu), Iaşi, ed. Contact
international, 2012; dar
şi colaborările cu diferite
reviste de cultură pre-
cum:  Convorbiri Lite-
rare (Iaşi), Oglinda
Literara (Focşani), Feed
back (Iaşi), Poesis (Satu
Mare), Poesis (Iaşi),
Baaadul            (Bârlad),
Contact International
(Iaşi), Luceafărul (Boto-
şani), Rapsodia (Sibiu),
Booklook (Iaşi) etc...

Firească realizarea,
ne gândim, dacă luăm în
seamă faptul că lui nu-i
scapă sensurile ascunse,
nici logica şi nici profun-
zimile frazării poetice şi
reuşeşte să le redea în
traduceri în aşa fel încât
nimic din mesaj să nu se
piardă. Şi totuşi, ce am
putea spune pentru un
om care nu cunoaşte
limba spaniolă, dar do-
reşte să citească aceste
poezii. Nimic mai sim-
plu! Să le citească aşa
cum sunt şi chiar dacă
nu va înţelege nici un cu-
vânt (greu de presupus,
totuşi) va avea uimirea
să constate că muzica
versurilor îl va cuceri, că
simte poezia aşa cum
este ea, în ritmul neafec-
tat de noua rimă, apoi,
uimit, se va putea în-
treba dacă nu cumva
este vorba de un miracol.
Da, aşa este, iar acest mi-
racol aparţine
poetului traducă-

4
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tor. Fiindcă Mario
Castro Navarrete
nu este doar un

traducător de excepţie ci
şi un poet a cărui fibră
intimă vibrează la modul
înalt împreună cu ideea
exprimată în cuvântul
purtător de muzică inte-
rioară, aşa cum am putea
defini, fără nici o preten-
ţie, poezia. 

Iar pentru a fi mai
convingător, voi recurge
la câteva versuri traduse
din Eminescu: „E un
lung /Prilej pentru du-
rere,/Căci mii de lacrimi
nu-i ajung/Şi tot mai

multe cere./De-un semn
în treacăt de la ea/El su-
fletul ţi-l leagă,/Încât să
n-o mai poţi uita/Viaţa
ta întreagă”. ( CE E
AMORUL?)

„Es un gran/motivo
para sufrir,/Miles de lá-
grimas no bastan/al que-
rerlas siempre pedir/De
ella basta una señal/Y Él
su Alma entrega,/Que no
olvidarás como tal/Tu
vida entera”.(¿QUE ES
EL AMOR?) Poesii
alese-Poesias escogidas;
Iaşi 2012; ed. Contact
Internaţional. 

Dar mai este un lucru

demn de toată admira-
ţia. Prin efortul său, gra-
ţie şi talentului, Mario
Castro Navarrete scoate
creaţia poetică a limbii
române dintr-un areal
ligvistic relativ redus,
aproximativ treizeci de
milioane de vorbitori pe
întregul mapamond, pla-
sând-o într-un alt areal,
mult mai vast, de peste
cinci sute de milinoane
de cititori. Şi cum cele
două limbi au un subs-
trat comun iar folosirea
lor creează, obligatoriu,
similitudini de sensibili-
tăţi şi afectivităţi, putem

spune că asistăm la un
interesant început al
unui fenomen de inter-
sectare mai pronunţată a
poeziei din cele două
spaţii lingvistice. Fără
îndoială, în timp, cu un
dublu sens şi cu un câş-
tig important pentru cele
două culturi.   

Astfel Mario Castro
Navarrete devine un des-
chizător de drumuri,
lucru deloc uşor şi nici la
îndemâna oricui, iar
pentru aceasta cuvintele
noastră de mulţumire
sunt întotdeauna prea
puţine.

4

Voichiţa
Pălăcean-Vereş

Joi, 30 mai 2013, la
Cercul Militar Cluj, a
avut loc şedinţa lunară a
Cenaclului „Artur Sil-
vestri“ al Ligii Scriitori-
lor Români, sub
conducerea doamnei
prof. Antonia Bodea.

Punctul central l-a
constitut lansarea volu-
mului „Experimentul cu
băieţi răi”, semnat de
Vasile Gh. Pascal, apărut
de curând la Editura
„Napoca Nova”. Au vor-
bit despre carte şi despre
autor: Antonia Bodea,
Voichiţa Pălăcean-Vereş,

Iulian Patca, Ion Con-
stantinescu, Ioan Ben-
che, Lola Ţâmbrescu,
Vasile B. Gădălin, Eugen
Coţa, precum şi semna-
tarul volumului.

Doamna Virginia Pa-
raschiv din Baia Mare a
prezentat două reviste
ale diasporei româneşti,
recent apărute, „Onix“ şi
„Itaca“, editate prin grija
Centrului de Excelenţă
de la Dublin, iar mara-
mureşeanul Mihai Ganea
a realizat un sensibil re-
cital muzical-poetic. Re-
vista „Între Che tri“,
apărută la Scheii Braşo-
vului, a fost prezentată
de către Lică Pascal.

Iulia Patca a distri-
buit ultimul număr al re-
vistei „Agora literară“
(nr. VI, iunie 2013) şi
punctat câteva dintre
proiectele de viitor ale
Filialei Cluj a LSR.

Poeţii Alin Cucuruzan
şi Ovidiu Vasile au vorbit
despre eflorescenţa fe-
nomenului liric pe inter-
net şi despre lansarea lor
de carte ce a avut loc re-
cent la Bucureşti.

Epigramistul Eugen
Albu a vorbit despre o
creaţie poetică a lui Ro-
mulus Vulpescu, iar Lu-
ciana Vlad a citit un eseu
despre fericire, replica fi-
indu-i dată, în versuri,
de către decanul de vâr-
stă al cenaclului, Ioan
Henea.

Următoarea şedinţă a
Cenaclului „Artur Sil-
vestri“ se va desfăşura
joi, 27 iunie 2013.

La Cenacul
„Artur Silvestri”
din Cluj-Napoca
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Marina Glodici

Un fenomen care m-a
intrigat încă din copilă-
rie, a fost  dorinţa oame-
nilor de a parveni, de a
ocupa un loc de frunte în
societate, fie că sunt  sau
nu capabili de aşa ceva.
O categorie, dintre ei,
este cea care, în snobis-
mul nemărginit, crede că
avuţia le poate aduce tit-
lul şi de aceea, fac tot po-
sibilul, să se
îmbogăţească. Alţii ur-
mează şcoli înalte, dar
din păcate stau prost cu
formarea caracterului şi
degeaba câştigă vreun
statut, tot nu pot fi nicio-
dată baza societăţii. De-
oarece, banii, şcolile
înalte nu sunt o garanţie
că cineva este nobil, ci
doar caracterul său. 

Desigur că, educaţia
şcolară este un lucru cât
se poate de necesar şi am
toată consideraţia pen-
tru ea. Nici averea câşti-
gată cinstit nu e un lucru
rău, bineînţeles. Totul e
să nu iubeşti banii, deci
să nu fii meschin şi în-
gâmfat dacă ai obţinut li-
cenţe sau pe scurt, te-ai
specializat în anumite
domenii. „A fi  domn e o-
ntâmplare, a fi om e
lucru mare", auzim
mereu, spunâdu-se la
noi, la români. Şi aşa
este. Uneori, o conjunc-
tură a făcut ca cineva să
ocupe un loc mai înalt pe
scara ierarhică şi ea tre-
buie tranformată în
oportunitatea de a face
cât mai mult bine celor
din jur.  Omul cu cât e
mai cult şi mai citit cu
atât e mai modest şi mai
bun. Întotdeauna cei
parveniţi îi recunoşti
după aroganţa cu care îi

tratează pe cei din jur şi
indiferenţa faţă de ne-
voile şi problemele lor.
Respectul faţă de sine şi
faţă de ceilalţi înseamnă
onoare. Iată, poziţia so-
cială care aduce cinstea
după care tânjesc foarte
mulţi să o primească!

Ereditatea, poate
dărui titluri, bani, statut,
dar nu şi caracter. Pen-
tru cel din urmă „titlu"
trebuie să asculţi de
principiile de viaţă do-
bândite şi să duci o viaţă
exemplară, indiferent de
împrejurările vieţii. Tu
să rămâi fidel nu numai
principiilor, dar în pri-
mul rând celui care te-a
educat în acest sens. În
societatea românească,
pe timpul comunismu-
lui, s-au desfiinţat cla-
sele sociale, aşadar, s-au
instituit, ca fiind, valoa-
rea de bază omul, cel
puţin teoretic şi egalita-
tea în drepturi, „ca
având parte egală fie-
care", cum spunea poe-
tul Eminescu. Însă, orice
societate care se bazează
pe vorbe în vânt şi nu pe
o educaţie aleasă şi pro-
fundă şi Îl exclude pe
Dumnezeu, eşuează.
Asta s-a dovedit în timp.
Într-o zi, cineva era
foarte necăjit deoarece
are o pregătire şcolară
superioară şi ocupă un
loc mult mai neimpor-
tant decît ar merita şi se
plângea că îi e foarte
jenă. I-am spus că, jenă
şi ruşine ar trebui să le
fie celor care ocupa locu-

rile în mod nedrept şi nu
sunt competenţi pentru
ele. A munci şi a duce o
viaţă cinstită, a fi un om
independent în socie-
tate, este cea mai onora-
bilă poziţie socială.  

Referindu-mă, acum,
la nobleţe, aceasta ar
avea două conotaţii, cea
ereditară, ca titlu dobân-
dit din familie, şi cea su-
fletească, ca şi caracter.
Nobleţea este o atititu-
dine, o însuşire morală
superioară, de distincţie
şi eleganţă,  trăsătură de
generozitate, statornicie,
care necesită o corelaţie
între poziţie socială şi
comportament.

Pastorul Richard
Wurmbrand susţinea în
lucrările sale că omul
este ca o plantă. Dacă nu
trăieşte într-un mediu
adecvat nu se poate dez-
volta. La fel şi oamenii.
Se grupează după anu-
mite criterii: cultură,
profesie, rang, afinităţi
comune şi altele. Fiecare
persoană are dreptul să
trăiască într-un mediu
sănătos în care să se
poate bucura şi mani-
festa, având acelaşi sis-
tem de valori cu cei din
societatea care i se potri-
veşte. Dumnezeu a hotă-
rât în ce familie trebuie
să ne naştem, aşadar nu
e nimeni vinovat de ori-
ginea lui. Dar există o
vorbă în popor şi anume
că: „Familia ţi-o dă
Dumnezeu, prietenii ţi-i
alegi tu!". 

De-alungul anilor, am

avut parte, ca, dealtfel,
oricine, de reacţii din
partea unor persoane, că
vorba cuiva înţelept, cu
cât ajungi mai cunoscut
şi faci ceva în societate,
cu atât dorinţa unora de
a te înjosi şi a te controla
se înteţeşte. Şi aşa a fost
şi în cazul meu, dar cred
că şi în al multora care
vor citi aceste rânduri.
Chiar zilele trecute, mi-a
transmis cineva, mai
voalat, să cam tac, deoa-
rece nu trebuie să uit de
unde am plecat. Hm! Da.
Am plecat de la un copil
ateu (ce-am fost) şi am
ajuns un om credincios
şi dedicat! Da, aici am
ajuns! Glorie, Liderului
meu care m-a educat şi
m-a susţinut! De aceea
I-am rămas fidelă şi Îi
voi rămânea până la
sfârşit. Ştiţi cine este?
Domnul Isus Hristos!
Domnul Domnilor şi Re-
gele regilor, care nu
poate fi mituit şi minţit
şi care este cu adevărat
nobil în toate privinţele
şi are cea mai înaltă po-
ziţie socială din univer-
sul întreg. Ştiţi cine sunt
eu? Un om răscumpărat
prin jertfa Lui, de sub
puterea păcatului şi a
răutăţii... Liber şi fericit!
Nu alerg după nimic ce
este deşert, ci după ceea
ce este veşnic.
Aceasta este zes-
trea celor care se

Statut, poziţie
socială, nobleţe

4
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încred în Dumne-
zeu: viaţa veşnică.
Am dragostea de

oameni înveşmântată în
suflet şi de aceea doresc
ca toţi să fim nobili! Ştiţi
cum? Haideţi la Domnul
Isus Hristos, el vă va da
o nouă ereditate spiri-
tuală. Şi potrivit lui Os-
wald Chambers, toţi vom
construi castele spiri-
tuale care vor avea teme-
lii puternice pe Cuvântul
Lui Dumnezeu, care con-
ţine toate principiile pe
care trebuie să le posede
un adevărat nobil. Dacă
le vom respecta prin cre-
dinţă şi perseverenţă,
vom afla şi vom şti care
este scopul vieţii pe pă-
mânt. Atunci vom avea
un comportament plin
de generozitate faţă de
toţi oamenii, fie că avem
sau nu vreo afiniate na-
turală. Vom rămâne sta-
tornici în hotărârile
noastre de a fi drepti şi
corecţi, aşa cum le stă
bine tuturor celor care se
pretind a fi nobili sau
educaţi ori credincioşi
zeloşi. Vom fi ca şi nişte
clădri durabile care nu se
prăbuşesc atunci cînd
vin şuvoaiele presiunilor
lumii, sau când bat vâtu-
rile răutăţilor ori ne
atacă vreo tentaţie ne-
dreaptă.

„Aşa a vorbit Domnul
Oştirilor (adică Domnul
Isus Hristos): „Faceţi cu
adevărat dreptate şi pur-
taţi-vă cu bunătate şi în-
durare unul faţă de altul.
Nu asupriţi pe văduvă şi
pe orfan, nici pe străin şi
pe sărac şi niciunul să nu
gândească rău în inima
lui împotriva fratelui
său". (Zaharia capitolul 7
versetele 9 şi 10). Iată, ce
înseamă să fii nobil!

4 Citate
celebre

Selecţie de
Jimmy Ragdoll

„La ce lucrez acum? Îmi
pregătesc remarcile spon-
tane.” Winston Churchill (1874-
1965), prim-ministru englez

„Este mult mai uşor să
te lupţi pentru nişte princi-
pii decât să trăieşti după
ele.” Alfred Adler (1870-
1937), doctor şi psiholog
austriac

„Ca să vinzi un lucru,
spune-i unei femei că e un
chilipir. Iar unui bărbat - că
e deductibil.” Earl Wilson
(1907-1987), jurnalist ame-
rican

„Sunt trei căi ca să te
ruinezi: femei, jocuri de
noroc şi specialişti. Cu fe-
meile e cel mai plăcut, cu
jocurile de noroc e cel mai
rapid, iar cu specialiştii e
cel mai sigur. Georges Pom-
pidou, om politic francez

„Cunoscut: o persoană
pe care o cunoaştem sufi-
cient de bine ca să-i cerem
bani cu împrumut, dar nu
într-atât de bine încât să-i
dăm bani cu împrumut. In-
dică un grad de prietenie
considerat superficial, când
subiectul este sărac şi ob-
scur, însă intim - când este
bogat şi celebru.” Ambrose
Bierce (1842-1914), scriitor
satiric american

„Am urmat un curs de
citire rapidă şi am reuşit să
termin „Război şi pace” în
20 de minute. Este vorba
despre Rusia.” Woody Allen
(1935-), regizor american

„Vreau un bărbat care
să fie bun şi înţelegător. Cer
oare prea mult de la un mi-
lionar?” Zsa Zsa Gabor
(1917- ), actriţă americană

„Indiferent ce lucru fac,
femeile trebuie să-l facă de
două ori mai bine decât
bărbaţii pentru a fi luate în
seamă. Din fericire, asta nu
e greu deloc.” Charlotte
Whittond (1896-1975), pri-
mar al oraşului Ottawa

„Secretul unei căsnicii
fericite continuă să rămână
un secret.” Henry Youn-
gman (1906-1998), violo-
nist englez

„Nu judeca un om după
hainele sale. Judecă-l după
ale soţiei sale.” Thomas R.
Dewar (1864-1930), om de
afaceri scoţian

„Trebuie să te menţii în
formă. Bunica mea, când a
împlinit 60 de ani, a început
să meargă zilnic pe jos câte
5 mile. Acum are 97 de ani.
Din păcate, nimeni nu ştie pe
unde este.” Ellen DeGeners
(1958-), actriţă americană

„Omul este singura
creatură care refuză să fie
ceea ce este.” Albert
Camus (1913-1960), scrii-
tor, filozof şi jurnalist fran-
cez

„Progresul tehnologic n-
a făcut decât să ne înzes-
treze cu mijloace mai
eficiente pentru a regresa.”
Aldous Huxley (1984-
1963), scriitor englez

„Un studiu cuprinzător
realizat de Poliţie arată că
nicio femeie nu şi-a împuşcat
soţul în timp ce acesta spăla
vasele.” Earl Wilson (1907-
1987), jurnalist american

„Niciodată în viaţă n-am
învăţat ceva de la o per-
soană care a fost de acord
cu mine.” Dudley Field Ma-
lone, avocat american

„Oamenii raţionali în-
cearcă să se adapteze lumii
înconjurătoare. Oamenii ira-
ţionali încearcă să adap-
teze lumea înconjurătoare
la ei înşişi. Este clar, deci,
că schimbarea lumii nu
poate veni decât de la oa-
menii iraţionali.” George
Bernard Shaw, dramaturg
irlandez

„Alături de fiecare om
de succes se află o femeie
care spune că nu are cu ce
să se îmbrace.” James Ste-
wart, actor american

„Visul american este să
faci bani şi să reuşeşti în
viaţă. Visul italian este să te
naşti cu un tată bogat.”
Matteo Molinari, actor şi pu-
blicist italian

„Banii nu aduc fericirea.
Dar fiecare vrea să se con-
vingă de asta pe cont pro-

priu.” Zig Ziglar, publicist
american

„Angajaţii care muncesc
stând jos sunt mult mai
bine plătiţi decât angajaţii
care muncesc în picioare.”
Ogden Nash, poet american

„În ziua de azi unii oa-
meni au pretenţia ca uşile
unor oportunităţi senzaţio-
nale să se deschidă cu tele-
comanda.” M. Charles
Wheeler, jurnalist englez

„Ignorant este cineva
care nu ştie un lucru pe
care tu tocmai l-ai aflat.”
Jim Backus, actor american

„Nu uit niciodată un
chip, dar în cazul tău aş face
bucuros o excepţie.” Grou-
cho Marx, actor american

„Ficţiunea este obligată
să ţină seama de posibilită-
ţile existente. Adevărul -
nu.” Mark Twain, scriitor
american

„Încrederea este acel
sentiment pe care îl ai în-
ainte de a înţelege exact
cum se prezintă problema.”
Anonim

„Diferenţa dintre fic-
ţiune şi realitate? Ficţiunea
are sens.” Tom Clancy, scrii-
tor american

„Persoana care ştie va
avea întotdeauna o slujbă.
Iar persoana care nu ştie va
fi întotdeauna şeful primei.”
Diane Ravitch, profesor
american

„E greu să accepţi o cri-
tică, mai ales atunci când
ea vine din partea unui prie-
ten, a unei rude, a unei cu-
noştinţe sau a unui străin.”
Franklin P. Jones - Unfortu-
nately, the identity of Fran-
klin P. Jones is not clear

„Să stai degeaba pe
faţa pământului nu costă
nimic şi, în plus, beneficiezi
gratuit, în fiecare an, de o
călătorie în jurul Soarelui.”
Ashleigh Brilliant, caricatu-
rist englez

„Lumea este împărţită
în oameni care fac lucruri
măreţe şi în oameni care îşi
atribuie meritele. Încearcă
să faci parte din prima ca-
tegorie - concurenţa este in-
finit mai redusă.” Dwight
Morrow, diplomat american
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Elisabeta Iosif

Când „toate îşi au vre-
mea lor şi fiecare lucru
de sub ceruri îşi are cea-
sul lui”, precum spunea
Eclesiastul, se întâmplă,
ca ceva, să declanşeze
acea acţiune, care devine
o necesitate de eliberare
de teamă, pentru a face,
încă o dată, să fie auzite
vocile femeilor în mijlo-
cul „Cetăţii europene” -
Paris. Se elibera astfel,
ceaţa cuprinsă sub po-
vara complexelor, întor-
cându-ne la lucrurile
care dau valoare vieţii,
precum munca, iubirea,
datoria de a arăta cine
suntem.

Aşa s-a întâmplat în
ultima decadă a lunii
mai, 2013, când la întâl-
nirea de la Paris la „Mai-
son d’Europe et
d’Orient”, s-au auzit,
timp de câteva zile vocile
unor personalităţi femi-
nine româneşti, sub ge-
nericul Programului
finanţat de Comisia eu-
ropeană „Fem’21 – Voix
et voies des femmes en
Europe”. Proiectul
„Fem.Eu’21” este derulat
şi condus de scriitoarea
şi jurnalista Georgeta
Adam, preşedinte
ARIATNA, în colaborare
cu Asociaţia Connexion
Roumanie (preşedinte,
Cătălina Voican –
Franţa) şi cu  „Asociaţia
Societatea Românca”,
(preşedinte, Ionela
Flood, Anglia). Ca jurna-
liste, ne interesa activita-
tea unei instituţii din
media franceză iar Cătă-
lina Voican (Franţa) îm-
preună cu Robert Adam
(Bruxelles) au avut o
idee meritorie, de a vizita
o televiziune franceză –

TVF-3. O zi de neuitat,
urmărind în direct şi o
emisiune de ştiri de o
oră, într-un studio cu
design modern, o emi-
siune complexă, cu
transmisii în direct ale
corespondenţilor din di-
ferite zone ale Franţei,
avându-l la pupitrul re-
gizoral (cu tehnică de ul-
timă oră), pe gazda
noastră la TVF-3, Doru
Ilie.

Programul desfăşurat
în sala de la „Maison
d’Europe et d’Orient”, a
cuprins o serie de comu-
nicări susţinute de Geor-
geta Adam (România),
Cristina Hermeziu
(Franţa), Marina Roman
(România), Cătălina Voi-
can (Franţa), Elisabeta
Iosif (România), Mari-
nela Pop Câmpeanu

(Franţa), Adelina Tocitu
(România), Ion Adam
(România), Ionela Flood
(Anglia), Theodora Fîn-
tînaru (România), Agri-
pina Grigore (România),
Marilena Chiriţă (Româ-
nia), Valeria Morărescu-
Adria (România),
Georgeta Adam sublini-
ind, în final, contribuţia
feminină a  mediei ro-
mâneşti şi arătând audi-
toriului câteva linii
strategice internaţionale.
S-au atribuit premii
„Fem’21” câtorva partici-
pante, pentru carte,
creativitate, voluntariat,
teatru şi jurnalism de ex-
cepţie, despre care vom
vorbi cu altă ocazie. Me-
ritorie a fost şi activita-
tea expoziţională, cu
pictură (Ionela Flood,
Anglia), Adrian Raţiu şi

Alexandru Găină, ilus-
trând multiculturalismul
creaţiei feminine (gra-
fică, pălării de epocă,
costume populare) iar
Erhan Turgut (Franţa) a
prezentat  Antologia
„Vocile femeilor”reali-
zată în Editura Tur-
quoise.

„Primăvară în iarnă”
Aşa titrau jurnalele de
actualităţi franceze,
acele zile de mai, în care
am străbătut Parisul  în
lung şi-n lat, câţiva km
zilnic pe ploaie şi vânt,
sub gheaţa temperaturi-
lor nordice. Niciodată, în
cele patru vizite, nu am
văzut Parisul sub asaltul
apei curgătoare din norii
vineţii, turişti sau local-
nici  cu umbrelele în-
toarse pe dos de vântul
năprasnic, cu tempera-
tura sub 10*C. La Bucu-
reşti erau 30*C. Şi
mi-am zis atunci: tot mai
bine-i în „Micul Paris”.

Patru ore de calm! S-a
întâmplat, ca prin mi-
nune, în ultima zi, pen-
tru  câteva ore ale
dimineţii, cerul să în-
chidă porţile „potopu-
lui”. Am vrut să profităm
şi am pornit spre Atelie-
rul lui Brâncuşi. Se des-
chidea la ora 14… Şi
pentru că ne propuse-
sem să ajungem şi la una
dintre „cafenelele lite-
rare” cu tradiţie ale Pari-
sului am plecat spre
Saint-Germain-des-Pres.

Dacă doriţi să savu-
raţi o cafea într-un loc
preferat de Hemingway,
Gide, Malraux, poposiţi
într-una dintre cele mai
vechi cafenele literare,
cu tradiţie şi semnifica-
ţie, care şi-a luat numele
de la o piesă de
teatru, populară

Paris pentru
[ase zile,

Paris pentru
totdeauna

4
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pe la 1800: „ Les Deux Ma-
gots”. Aici, Jean Paul Sartre

se instala timp de 10 ore îm-
preună cu Simone de Beauvoir şi
scriau. În acel habitat literar se
înscria pe terasă şi Hemingway.
În 1933, după ce Andre Malraux
a primit prestigiosul premiu Gon-
court, un grup entuziast  a decis
să  le dea scriitorilor talentaţi pre-
miul Deux Magots, în această re-
numită cafenea literară la care
veneau şi unii dintre cei mai con-
troversaţi artişti, scriitori, intelec-
tuali.

În acel climat de eleganţă şi de
rafinament  au poposit mai târziu,
Jorg Luis Borges, Moravia şi Um-
berto Eco. După 1989, Les Deux
Magots se instalează şi în inima
oraşului Tokio, onorând scriitorii
şi cultura cu premii, în Centru
cultural Bunkamura, sub formă
de Cafe-restaurant iar proiectul
azi este studiat în alte locuri ale
lumii, în oraşe  diferite ca Shan-
ghai, Montreal, Dubai.

Privit ca un spaţiu protector,
modelul cafenelelor literare, (răs-
pândit şi în alte oraşe europene,
încă din secolul trecut)  aduce o
semnificaţie aparte în lumea lite-
rară. Acel interior închis în mijlo-
cul oraşului şi totuşi  deschis, ne
apare ca un loc cosmopolit prin
care circulau veştile, uneori se co-
mentau „punându-se sare şi
piper”, se citeau revistele vremii,
circulau noutăţile politice sau li-
terare.

Am trăit o oră de eternitate,
închisă într-o palmă de loc. Avem
nevoie de timp pentru a ne
aminti, pentru a visa în asemenea
spaţii, atingând trecutul pentru a
privi în viitor. Nu ne trebuie decât
o rază de lumină a dimineţii, un
zâmbet proaspăt al pământului şi
o mare de admiraţie în tăcere. Şi
să ne spunem, precum Fr. Nietzs-
che că „Marile experienţe le trăim
în momente de tăcere”, în faţa
trecutului exemplar. Având înţe-
lepciunea de a face diferenţa. În-
ţelepciune pentru mileniul 3.

4 Cine zâmbeşte frumos, gândeşte frumos. Cine gândeşte frumos,
trăieşte frumos. Cine trăieşte frumos, merge în paradis.

Dacă vrei să zâmbeşti frumos, foloseşte excelentele servicii
ale cabinetului stomatologic S.C. MAGDENTAL S.R.L.

Calea Câmpulung, bl. 33, sc. A, PARTER (vis-a-vis de Benzinăria Claudia)
Telefon: 0729 837 187 l E-mail: magdamariaiancu@yahoo.com
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