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Noni Emil IORDACHE
ORA ET LABORA
nu îngerul din zidul casei
– zidul (marele – le) tăiat pe [(miji – i) + loc]
[(rabd – d) + atat) în (răz + gândirea)
(sprijin + i + t + ă) de (orb + ita) (pat + ului)
(de + cu + plat) de la cameră –
ne-a (a + dus) la (ţărmului – ui) acesta
(bărbosul – ul)
fără apă
şi (pre + schimb + at) în umbrelă
japoneză cu alură de (fr + asin)
ci
(nod + ul)
[ de mărimea unei nuci ]
peticit cu noi
noi (sunt + em) (o + am + enii)
(m + e + n + ţ + ion + a + ţ + i)
de jur (împre + jur)
în verde
copiii
care (vise + ază) (nu + mai) ziua
o (ten + siune) ca de teamă
un (lupului – ului)
(sub + ţire)
(ne + cunoscut) (străzi + lor)
(povesti + te) pe (furişa – a)
o (am + prentă)
(în + depărtată) şi (s + urdă) [ şi rece ]
a privirii lui (Dumne + zeu)
spre pământ
(omule – e) (e + ste) un drum (bunic + el)
imediat
(intra + venos)
(tăceri + le)
[ alea potolite ]
în formă de (câte – e) e hăul
SEMPER IDEM
[(introduce o propoziție condițională) în cazul că...,
presupunând că...] ar fi existat pe [(temporal) în
momentul acela (despre care este vorba), pe vremea
aceea] o [imagine pozitivă a unei ființe, a unui obiect,
a unui peisaj etc. fixată pe hârtie fotografică și obținută
prin fotografiere] de a mea
nu şi-ar mai fi dorit în dreapta paginii un [maşină a
unei companii americane de automobile întemeiate în
1903]
cu care să gonească
ca o [sul mic de carton pe care se înfășoară ața de
cusut] semi-îmbrăcată
spre acel [corp (al unei ființe)] din care tot ieşeau [părţi
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ale membrului inferior care cuprind porțiunea
articulației tibiei cu tarsul] şi
[părţi ale corpului omenesc corespunzătoare
articulației dintre mână și trunchi] ce-şi fluturau
[prelungirile mobile, alcătuite din falange, cu care
se sfârșește mâna]
prăvălindu-se spre colţul [prepoziţie care introduce
un atribut care arată locul unde se află cineva sau
ceva]
dreapta balustradei de care se ţineau [cele două
cute mobile ale pielii, mărginite de gene, care
acoperă și protejează globul ocular în partea
anterioară]
cu fel şi fel de escale intermediare
[conjuncţie care introduce o propoziție
condițională] ar fi existat pe atunci o mili-[reflectare
de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească
sub forma unor senzații, percepții sau reprezentări]
de-a mea
s-ar fi iubit cu [partea unor obiecte de
îmbrăcăminte care acoperă de jur-împrejur gâtul
sau cu care se termină o haină la gât] pardesiului
care nu-şi vedea [partea anterioară a capului,
formată din oasele faciale, maxilarul superior și
inferior, acoperite de mușchii faciali] din cauza ceţii
dar care
învelit
cu [care este (foarte) mare; coșcogea, ditai] umbra
din [fiecare dintre cele două extremități laterale ale
gurii, unde se întâlnesc buzele]
s-ar fi lipsit de toate comentariile din josul paginii
şi-ar fi avut răgaz timp de 1spre10 gări
să-i ardă gâtul pe masa cu [de culoarea sângelui]
în [parte a corpului care unește capul cu trunchiul]
dacă ar fi existat pe [(temporal) în momentul acela
(despre care este vorba), pe vremea aceea] o
sprânceană de a mea
s-ar fi agăţat printre degetele de la [cele două
membre inferioare ale corpului omenesc, de la
șold până la vârful degetelor]
ale umbrelor [prins și lipsit de libertate] pe zidurile
[demne de ură, dezgustătoare, respingătoare,
detestabile]
şi în stânga şi în dreapta
ale mili-inimii [care are culoarea lăptoasă și
reflexele caracteristice ale opalului] în buzunarul
căreia [producea un zgomot caracteristic prin
lovirea, ciocnirea sau rostogolirea unor obiecte de
metal]
ideea de mine
venind
[mișcare bruscă prin care corpul se desprinde de
la pământ, sărind pe loc sau deplasându-se] după
[mișcare bruscă prin care corpul se desprinde de
la pământ, sărind pe loc sau deplasându-se] trezit
din prăbuşire
vâslind cu aripile strânse
spre colţul din dreapta paginii [fără pereche, în
număr nepereche]
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Gheorghe BUCUR
Braconierii de Ned Orson – ROMAN AL ISTORIEI RECENTE
ROMÂNEȘTI
După romanul exotic şi de aventuri Arhipelagul din
2010, a cărui acţiune se petrece în Indiile de Est în jurul anului 1589, al doilea roman al lui Ned Orson (pseudonimul
juristului tulcean Florin Istrate), Braconierii, este tot un roman al mediului şi unul istoric. De data aceasta, cadrul este
naţional, centrat pe universul pitoresc al Deltei Dunării, cu
o lume aparte, a pescarilor ucraineni şi lipoveni, exotică şi
ea, cu obiceiuri bine fixate într-o tradiţie de secole, cu o viaţă grea şi oameni aspri, dar demni.
Text ficţional, romanul include numeroase aspecte reale,
fapt ce asigură veridicitate „istoriei” înfăţişate. Între altele,
dincolo de situaţii, aspecte, evenimente concrete din epoca
totalitară, se poate da ca exemplu privind preocuparea
autorul pentru real, cântecul autentic oltenesc, „zis” la nunta
Tamarei.
` Cartea se înscrie pe linia naraţiunilor de tip modern.
Construcţia romanului este una complexă. Se disting în
sfera întâmplărilor din trecut două planuri narative principale, distanţate temporal la aproape 30 de ani.
Epoca aleasă este una frământată şi tensionată, căci
aparţine unei perioade de tranziţie, „obsedantul deceniu” –
cum o numeşte Marin Preda –, acţiunea nucleu, centrală,
petrecându-se începând cu 1957, când regimul comunist,
instalat în România după Al Doilea Război Mondial, impunea cu forţa noua ideologie de viaţă, folosind pentru aceasta instrumentele de represiune ale statului, Miliţia şi Securitatea. Intruziunea brutală şi arbitrară a noilor forţe într-o lume condusă de secole de norme tradiţionale, aplicate şi
respectate cu stricteţe de membrii ei, provoacă reacţii de
respingere, culminând cu adevărate tragedii ale omenescului. Comunitatea umană din Deltă se confruntă cu un duşman neaşteptat, puternic şi fără scrupule. Cei care se împotrivesc sunt striviţi, prin încălcarea tuturor legilor morale
şi umane, după care se condusese această lume până
acum. Este lumea pescarilor din Sf. Gheorghe, localitate pe
braţul cu acelaşi nume al Dunării, aproape de malul Mării
Negre, unde oamenii pentru a prinde peştii rari şi valoroşi –
sturionii, morunii – se luptă cu forţele naturii şi cu marea
puternică şi neiertătoare. Aici se formează şi se călesc caractere. Oamenii sunt drepţi, puri şi frumoşi, cu nestrămutată credinţă în Dumnezeu, trăind aproape de natură, de
la care împrumută calităţi şi putere. Astfel de oameni sunt
pescarii ucraineni Tudor Cernencu, protagonistul romanului, şi Palade Nicolae, zis Colea, prietenul lui, ori femei precum Sanda sau Mamuşka, cum îi zic oamenii preşedintei
fermei piscicole din sat. Frumoasa ţigancă Zina, cea de
care tatăl ei se plângea că refuzase multe cereri avantajoase în căsătorie, se îndrăgosteşte de Tudor din momentul
în care îl vede.
Acest univers, cu oameni deosebiţi şi un cadru aparte
prin frumuseţea şi pitorescul peisajului mirific, numit de
Sorina cu o formulă simplă, populară, dar plină de semnificaţie, „ograda lui Dumnezeu” (formulă fericit găsită de autor), devine scena unor confruntări sociale şi ideologice
dramatice.
Fiul secretarului de partid din sat, Mihai, poreclit
Fos-tec, îi dezvăluie lui Tudor esenţa noii ideologii:
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„Trebuie să-l făurim pe omu’ nou, un om care să nu
mai creadă în bazaconiile ăstea religioase
învechite. Ele ţin în loc omenirea de la progresu’ ei.
Partidu’ comunist îi va conduce pe toţi.” Răspunsul
acestuia sintetizează punctul de vedere al colectivităţii de pescari: „Dacă ai credinţă în Dumnezeu,
n-ai nevoie să te laşi mânat de la spate ca o turmă
de animale. Voi asta vreţi. Să îndobitociţi omu’ până
se leapădă de credinţa în Dumnezeu şi îşi pierde
încrederea în el, în soarta lui.” Se defineşte, astfel,
conflictul ideologic dintre viziunea generală a comunităţii de pescari şi cea a reprezentanţilor utopiei
comuniste, care va avea ca urmare directă un puternic conflict social. Acestui conflict îi vor cădea
victime oameni deosebiţi, destoinici în meseria lor şi
integri moral, ca Tudor şi Colea, şi familiile lor. Cei
doi sunt arestaţi pentru braconaj la peşte. Sunt
bătuţi şi umiliţi mai mult pentru demnitatea de care
dădeau dovadă şi pentru că erau cei care se
împotriveau făţiş noii ordini comuniste. Condamnaţi
cu ajutorul unor declaraţii false, smulse prin şantaj
sătenilor, pentru că „au uneltit împotriva ordinii
sociale”, la 25 de ani de închisoare, înfruntă bătăi,
torturi şi umilinţe de neînchipuit, la Jilava, Piteşti şi
apoi sunt duşi să lucreze în regim de exterminare la
mina de plumb de la Cavnic. În lumea închisorilor
se disting două comunităţi: cea a condamnaţilor
politic, care, în ciuda atrocităţilor şi condiţiilor inumane, încearcă să-şi salveze credinţa şi demnitatea,
şi cea a torţionarilor josnici, ieşiţi din sfera normalităţii. Evadarea unui grup de deţinuţi, organizată de
Tudor, aduce speranţa. Reuşind să se întâlnească
cu Zina, care îl căuta, după o serie de uimitoare
aventuri, decid să părăsească ţara, odată cu
retragerea Armatei Sovietice din România în 1958,
cu o tabără de nomazi basarabeni. Tudor, urmărit
(continuare în pag. 5)
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(urmare din pag. 4)

permanent de locotenentul major Ciuclin şi căpitanul de
securitate Mărăscu, este prins lângă Baia de Aramă. După
ce naşte un băiat, botezat Iuri, Zina hotărăşte, pentru a-şi
salva bărbatul, să se predea lui Ciuclin, care făcuse o
obsesie pentru ea, depăşind prin faptele lui nu numai legile,
dar şi condiţia umanului. Există gesturi de omenie şi solidaritate ale unor oameni simpli cu cei închişi şi năpăstuiţi
și chiar ale unor ofițeri.
Naratorul principal, alături de Tudor şi Sanda, al acestor
întâmplări extraordinare este Colea. Eliberat ca urmare a
unei anumite relaxări a opresiunii regimului comunist după
1960, s-a reîntors în satul natal şi aşteaptă la fiecare cursă
a pasagerului (vasul care face curse regulate pe Dunăre
între diverse localități), sosit la Sf. Gheorghe, întoarcerea
lui Tudor şi a Zinei, de care nu mai ştie nimic. Se zvoneşte
că au pierit. Au trecut 26 de ani de când a început calvarul
lor şi bărbatul s-a însingurat, nu mai vorbeşte cu oamenii
şi, acum la cei 70 de ani, trăieşte îngrijit de Sanda (o
nepoată de-a lui, femeie care-l iubise cândva pe Tudor,
tovarăşul lui de muncă şi de suferinţă), aproape ca un
pustnic, într-un fel de penitenţă şi aşteptare letargică.
Când într-o zi de vară a anului 1983 – al doilea plan
temporal – coboară din nava pasager două perechi de
tineri, Colea se repede la unul dintre ei, îl îmbrăţişează,
strigându-l, spre nedumerirea tuturor, Tudor. Tânărul, pe
nume Iuri, povestind gazdei lor întâmplarea şi aflând ceva
din drama lui Colea, devine curios. Surprinzător, bătrânul îl
invită, pe neaşteptate, la el să discute. Aici, Sanda, nepoata, când îl vede pe băiat, este cutremurată, nevenindu-i să
creadă, şi va participa şi ea la nararea istoriei celor doi
pescari năpăstuiţi. Zina, care, ca ţigancă deosebită, avea
intuiţii premonitorii privind destinul ei, îi spusese Sandei că
va avea un băiat, ce va semăna perfect cu Tudor. Coincidenţa numelui şi izbitoarea asemănare fizică îi fac pe cei
apropiaţi să creadă că Iuri este chiar fiul celor doi dispăruţi.
Vizita la „Sf. Gheorghe” este percepută de el, însă fără săşi dea seama, ca un fel de întoarcere la obârşii. În sufletul
tânărului medic Iuri se naşte dorinţa de a afla ce s-a
întâmplat cu Tudor şi Zina, presupuşi părinţi ai lui. Într-o
excursie în insula Creta din Grecia, făcută la propunerea şi
cu ajutorul tatălui (fostul tânăr ofițer de securitate, care îi
salvase de la o execuție ilegală pe cei doi tineri, victime ale
abuzurilor) Anei, logodnica lui Iuri, acesta află adevărul.
Romanul este o naraţiune interesantă și incitată. Universul pescarilor din deltă, viaţa aspră a oamenilor, intruziunea brutală a regimului totalitar în existenţa lor, tragediile din închisorile comuniste, lupta pentru o existenţă
demnă, întâmplările extraordinare prin care trec eroii sunt
aspecte pline de autenticitate, înfăţişate cu talent, într-un
registru al firescului şi extraordinarului totodată.
Protagoniştii sunt eroi memorabili, care rămân în mintea
cititorului. Oameni simpli, bărbaţi şi femei din medii şi etnii
diferite (români, ruteni, lipoveni, ţigani), pescari, ciobani,
funcţionari, secretari de partid, politruci, securişti, gardieni,
deţinuţi politici, preoţi, medici, şoferi, lăutari etc., devin personaje autentice, bine conturate, fără a se face exces pentru aceasta de portretul auctorial. Pentru a fi definite, sunt
folosite faptele, comportamentul şi, mai ales, concepţiile şi
limbajul acestora.
Bine condusă, acţiunea nu trenează, iar, prin schimbarea neaşteptată a planurilor temporale, a naratorilor şi a
perspectivei narative, care îi solicită lectorului eforturi de
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logică, se asigură un orizont de aşteptare incitant
pentru cititor.
Vocabularul utilizat este divers, corespunzător
mediilor şi tipurilor umane. Vom găsi numeroşi termeni şi expresii pescăreşti (cârmace, taliene, moşanu), cuvinte din limbajul lipovenilor (hardelo, obela, ciokuşka, zdrova, Dai Bog), din graiul muntenesc (de-al dreacu), moldovenesc (la şe orăcăi aşe
di gâjâit de parc-ai hi un brotac?) sau din limba
ţiganilor (Lasă, şefule, nu fi şucărit), nefiind ocoliţi,
când e cazul, nici termenii şi imprecaţiile din limbajul frust, periferic, argotic.
Stilul romanului poate fi calificat drept modern
prin combinarea multiplelor resurse lexicale, bine
stăpânite şi folosite de autor potrivit specificului
diferitelor situaţii prezentate. Enunţul comunică
precis şi clar ideea, dar nu o face simplu, ci cu
nuanţări şi detalii interesante şi deseori neaşteptate. Este un stil elaborat, fără a fi preţios şi
supărător prin încărcătura de cuvinte. Evocator, într-o povestire alertă şi mereu interesantă, stilul reuşeşte să creeze atmosfera epocii trecute, fără stridenţe lexicale supărătoare. Spre exemplu, imaginea mulţimii strânsă în faţa pontonului la sosirea
pasagerului este creată prin narare auctorială la
persoana a III-a, dar apare sugestia că acest tablou
este văzut de sus, de pe puntea vasului prin ochii
celor patru tineri călători veniţi în vizită:
„Oamenii se înghesuiau lângă pasarela debarcaderului, lungindu-şi gâturile, aruncându-şi privirile
spre fiecare pasager, atenţi pentru a le oferi salutul
de bun venit ori pentru a e ghici gândurile cu care
veniseră în satul lor. Mijlocul mulţimii se deschise
odată ce primii coborâră pe uscat şi treceau printre
ei. Doi subofiţeri, însoţiţi de patru soldaţi de la
unitatea de grăniceri, legitimau persoanele străine
de sat.
- Buletinu’!
- Gata, treaba la oraş, Ilie?
- Gata, gata, Tanti Paşa! Măi, Mihai, să vii deseară la Terasă! Ţi-am luat plutele alea!
- Tanti Olena, dă-te mai aproape! Ţi-a trimis fata
sacoşu ăsta!
- Oi, oi, maică! Slavă, Domnului! Poate-a găsit şi
med’camentu’!
- A găsit, tanti, aşa mi-a spus, că l-a găsit.
- Buletinu’!
- Măi, Victore, ce te clatini aşa!?…” Constatăm
capacitatea autorului de a surprinde mişcarea, „vân
zoleala” oamenilor, dinamismul scenei. În partea
dialogată se observă succesiunea rapidă a replicilor, fără a fi numite personajele. Se aud doar voci.
Se poate deduce cine răspunde, dar aceasta nici
nu interesează. Scena este plină de viaţă, de mişcare, de autenticitate. Oral în esenţă, stilul include
caracteristicile exactităţii şi proprietăţii, la care se
adaugă o evidentă forţă sugestivă.
Deşi pare derutant, titlul este interesant prin
multiplele sugestii pe care le conţine, din care se
desprind, însă, două semnificaţii principale. Mai
întâi, braconieri sunt pescarii care îşi însuşesc peştele şi icrele negre în folos personal pentru hrană
(continuare în pag. 26)
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Tănase CARAŞCA
DIN JURNALUL UNEI SOŢII DE MARINAR
(fragment)
Dragul meu, aseară am vorbit la telefon şi neliniştea ta mi s-a transmis ca un fulger căruia îi urmează acel
trăsnet care te sperie, te face să tresari şi să priveşti
înspăimântat înspre cerul învolburat, ameninţător şi vestitor de urgie. Mi-ai spus că acolo la tine pe mare e furtună
cu valuri mari cât casa, iar vaporul tău se află în mijlocul
oceanului acela furios care încearcă să-i pedepsească pe
cei care vor să-l învingă. Ştiu că tu eşti un comandant
priceput şi puternic, ai mai trecut de multe ori prin situaţii
dificile şi te-ai întors de fiecare dată acasă sănătos.
Iubitule, te ştiu un învingător şi te aşteptăm eu şi Ioana
fetiţa noastră, să te întorci cu bine şi să aduci Polar-ul tău
în port la debarcader, iar tu să vii lângă noi ca de fiecare
dată să ne bucurăm, să fim fericiţi. Noi suntem în plină
noapte, dar nu ştiu de ce, nu pot să închid un ochi. Îmi trag
cearceaful peste cap ca să-mi creez iluzia unei linişti
interioare, închid ochii şi încerc să cred că se va lipi
somnul de mine, dar încercările nu au nici un dram de
şansă de a fi realizate. M-am trezit şi nu mai pot adormi,
am aprins lumina peste tot, să-mi alung spaimele. Gândul
mi-e la tine, numai la tine. Cu drag, cu dragoste, cu
duioșie. Mă gândesc atât de intens, că mi-e teamă să nu
te trezesc, să-ţi stric liniştea. Ştiu că gândurile mele s-ar
putea să te trezească şi nu vreau asta, îmi doresc ca tu să
te odihneşti! Ştiu că eşti pe un fus orar diferit, cu ceva ore
în faţă şi acum la voi este somnul acela dulce dinspre
dimineaţă, „somnul de frumuseţe” aşa cum îl numim noi.
Sper să nu te trezesc dragule cu temerile mele. Dormi
liniştit iubire, uite mă gândesc la ceva frumos, mă gândesc
la copilăria mea, mă liniștesc, şi te liniștesc şi pe tine!
Îţi povesteam pe alte pagini ale jurnalului că primisem o bicicletă medie ca mărime, de damă, adică, fără
acea bară dintre picioarele biciclistului, şi că de atunci nu
m-am mai dat jos de pe ea. Ştiam deja să merg pe bicicletă învățasem pe a lui tata, dar eram micuță şi nu
ajungeam la pedale decât mergând cu piciorul drept băgat
pe sub ghidon, fără să mă pot aşeza pe şa .Acum se
schimbase situaţia, eu eram mai mare, bicicleta era una
mijlocie, nu mai aveam nicio greutate de întâmpinat. Eram
tare mândră, nu mai avea nimeni în sat bicicletă ca a mea!
Toată ziua o așezam cu roţile în sus şi îi frecam cu o cârpă
moale din finet aripile şi spiţele de străluceau de curăţenie!
Mergeam eu cu ea, eram mândră, credeam că sunt o
amazoană din miturile greceşti, dar la început, când am
primit-o, aveam totuşi o oarecare teamă de neprevăzut!
A doua vară, eram deja as, mergeam de una
singură la oraşul care era la câţiva kilometri, mă ofeream
să fac eu cumpărături şi ai mei mă lăsau. Habar nu aveau
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ce făceam eu în inconştienţa mea copilărească!
Prinsesem gustul vitezei, ajungeam în dealul dintre
vii şi plăcerea mea era să-mi dau drumul fără să
pun deloc frână. Prindea o viteza de mă cutremur
acum când mă gândesc! Ar fi fost de ajuns să prind
o piatră mică la roată şi praf mă făceam sau să-mi
iasă o maşină în faţă, nu ştiu ce era în capul meu!
Dar aşa cum urciorul nu merge de multe ori la apă,
odată, tot am pățit-o.
Mă plimbam cu bicicleta, eram în sat în dealul bisericii, care era faţă în faţă cu şcoala şi fiind
vale, am pedalat puternic şi am prins viteză. În
curtea şcolii, colegi de-ai mei jucau fotbal, au strigat
după mine, eu am întors capul şi în fracţiunea aceea
de secundă am prins o piatră de pe marginea
şoselei,. Erau puse de o parte şi de alta a şoselei
grămezi de piatră, din care drumarii aruncau din
când în când în gropile formate pe carosabil, pentru
că nu era asfalt ca acum. Am atins cu roata o piatră
şi m-am dezechilibrat. Aveam viteză ca de obicei şi
am căzut. În cădere am agățat cornul bicicletei într-o
grămadă de pietriş şi am târât-o sub mine câţiva
metri. M-am trezit cu palmele zdrelite rău, cu pietricele înfipte în ele, doar cine nu a pățit-o niciodată
nu-şi imaginează ce însemnă să cazi de pe bicicletă
ca prostul în mijlocul şoselei, având viteză! Am sărit
ca un arc să nu mă vadă băieţii din curtea şcolii.
Aiurea, abandonaseră jocul de fotbal, se urcaseră
cu toţii pe gard şi râdeau în hohote. Am făcut-o pe
indiferenta, nici măcar nu m-am scuturat de praf, am
aruncat o privire sumară şi rapidă asupra mea, fără
să dau de înţeles că am vreo suferinţă. Am văzut
prin pantalonul rupt rău o rană urâtă la genunchiul
drept sângerând abundent, dar n-am schiţat nici un
gest care să-mi dea de gol suferinţa, m-am grăbit să
plec din acel loc urât al acelei zile. M-am suit pe
bicicletă şi am ajuns acasă .Nu simţeam durerea
aşa de intens, supărarea mare era că-mi zgâriasem
bicicleta şi asta mă durea cel mai mult! Ce palme,
ce genunchi sau pantaloni rupţi, bicicleta era durerea! Am intrat în casă, tata se bărbierea în prima
cameră, am închis uşa între noi şi am început să-mi
scot pietrele înfipte adânc în genunchi. Le scoteam
cu un ac, găsit la îndemână. Lacrimi de durere îmi
curgeau acum, dar nu scoteam nici un icnet să nu
audă tata’. Nu-mi era teamă că mă va pedepsi,
eram prea mândră că să-mi recunosc o înfrângere.
Probabil că m-a auzit totuşi că a venit şi
când a văzut genunchiul s-a îngrozit. Am avut săptămâni în şir o coajă groasă la genunchi care nu mă
lăsa să-l îndoi şi nu puteam merge pe bicicletă Asta
şi cornul bicicletei au fost pedeapsa mea, nu am mai
avut alta mai aspră!
Cu tăticul meu totdeauna am avut o legătură
specială. Îl căutam mereu, îmi plăcea să stau cu el.
Chiar după ce am plecat de acasă, când veneam la
cules de exemplu, făceam în aşa fel, încât picam cu
el pe rând. Şi acum, când sunt la cules la vie, mi se
pare că tata este pe partea cealaltă a rândului. Nu
aveam secrete, îi povesteam de toate, bune şi rele,
era ca o spovedanie. Ştia să asculte, nu mă întrerupea, nu mă judeca, nu mă critica. Mai târziu îmi
(continuare în pag. 7)
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dădeam seama că discuta cu mămica şi din supărarea
ei, înţelegeam că nu prea îi convenea că nu mă confesez
ei... Avea şi ea orgoliul ei de mamă, ar fi vrut să mă
confesez ei, să ştie ea prima tot ce era legat de mine, dar
aşa se încetăţeniseră lucrurile şi tata parcă era pentru
mine altceva, nici acum nu pot să-mi explic. Dar nu asta
voiam să-ţi povestesc.

Mă întorc la vacanţa dintr-a şaptea. Tata nu prea
a lucrat la CA P. să tragă sapa, era firav cu o bronşită
`,,racilă de pe front” spunea el .A fost paznic de noapte,
pază obştească se numea, cu încă un om, un cumătru
de-al nostru cu care se înţelegea bine. Dar a fost o
vreme când pe lângă serviciul de caraulă(aşa le zicea la
paznicii de noapte), era şi paznic la livada CAP-ului .Era
aproape de Valea crucii pe dealuri, livada tânără, bine
îngrijită cu tot felul de pomi, râdeau pe rând ca nişte
oglinzi colorate în soare reflectând o bogăţie de culori.
Tot timpul, din mai până la sfârşitul lui octombrie, în livadă erau fructe. Începând cu cireşele, caisele, piersicile,
merele, perele, prunele şi goldanele de toate soiurile,
culorile şi mărimile, nucile, şi încheind cu gutuile galbene
mari, zemoase, dar cam înecăcioase, mă desfătam cu
nesaţ cu tot ce era mai bun în acea livadă. Adunam nuci
pe care le depozitam în traiste agăţate în cuie în magazia
noastră, le spărgeam, sau mi le spărgea cel mai des tata
şi-mi dădea miezii gustoşi. Gutuile, perele şi merele
tomnatice, le aliniam pe pervazurile ferestrelor şi le verificam în fiecare zi. Cum vedeam pe fruct o mică pată,
semn că începea să se strice, îl decojeam cu cuţitul şi îl
mâncam. Aveam tot timpul anului fructe, iar ele erau una
din bucuriile mele zilnice. Ce copilărie frumoasă, plină de
bucurii şi satisfacţii copilăreşti!
Pe partea cea mai înaltă din acel spaţiu de unde
se vedea toată livada, avea tăticul meu făcut un pătul,
aşa îi spunea, un fel de cerdac la înălțime de câţiva metri
de sol, înălţat pe pari, unde ajungeai urcând pe o scară
din lemn, cu acoperiş, unde avea un pat rudimentar cu
saltea din paie, acoperit cu o pătură cazonă. Avea haine
acolo din care cea mai voluminoasă era o pelerină de
ploaie, un borcan cu sare, dar şi alte lucruri fără prea
mare importanţă, în aparenţă: o toporişcă, un ciomag
noduros care totdeauna erau puse la îndemână, o
găleată cu apă, un fluier pe care mai târziu l-am văzut
folosit de arbitri la jocurile sportive, un felinar, etc.
Îmi plăcea la nebunie! Luam bicicleta mea lucitoare şi mă duceam la el. Totdeauna aveam o carte la
mine. Îmi luam fructe si urcam în pătul. Citeam sau cântam de răsuna livada. Tata umbla prin livadă sau stătea
cu mine, dar de cele mai multe ori eram singură. Odată,
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pentru că tata dormind, cam sforăia şi mă deranja, miam luat bicicleta, am trecut pe partea cealaltă a
şoselei la umbră, am întors-o cu roţile în sus şi, ca de
obicei, o ştergeam de praf cu o cârpă pe care o
purtam totdeauna cu mine împăturită cu grijă în trusa
cu cele câteva scule din dotarea bicicletei.
Vremuri frumoase, nu aveam nici o frică de nimeni,
de oameni nici vorbă, doar şerpii erau groaza mea, ca
şi acum. A oprit o maşină, din ea a coborât un tip şi ma întrebat dacă mi s-a stricat bicicleta. Treceau rar
maşini în vremea aceea .S-a oferit să mă ajute. M-am
oprit din operaţiunea mea preferată de curăţire a mijlocului meu de transport, l-am privit o clipă şi am ridicat
din umeri în semn că nu are la ce mă ajuta. Nu m-am
gândit la nimic rău nici o clipă, era doar un om! Am
mulţumit şi am refuzat. Omul nu a schiţat niciun gest,
mai zăbovea, nu ştiu de ce, când, a apărut tata trezit
din somn, probabil, de zgomotul maşinii oprite. A salutat, a vorbit cu omul acela, au dat mâna şi omul a pornit maşina şi a plecat.
Nu ştiam de ce, dar mai apoi, nu m-a mai lăsat un
timp să vin la el la livadă şi muream de ciudă.
Adevărul era că după aceea s-a auzit c-ar fi umblat
prin zonă un evadat din puşcărie şi-l căutau miliţienii.
Sigur că acel om nu putea fi un evadat, probabil că a
avut intenţii bune, dar mai bine te supui modului de
gândire al celor în vârstă, care ştiu ce e mai bine.
Spre toamnă mă duceam, luam fructe şi ple-cam
urmărită cu privirea de tata, până intram în sat.
Doamne, ce copilărie frumoasă! Dacă fac o simplă
comparaţie între copilăria noastră şi cea a copi-ilor
noştri... M-aş gândi la un sistem de teleportanță, un
tunel al timpului şi i-aş trimite măcar pentru o vacanţă
de vară în timpurile noastre. Oare cum ar reacţiona?



Desen de Constanța Abălașei-Donosă
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MOŞTENIRE
părinţii mi-au lăsat un colţ de cer
şi o cărare lungă - către viaţă,
un nume dus prin arşiţă şi ger
şi-un soare, izvorât din dimineaţă.

George FILIP
(Canada)
SLAVĂ LIMBII ROMÂNE
sunt doar un prinţ al limbii mele,
rostită la Palat - la stână,
cântată de feciori şi fete
la şes şi-n munţi - Limba Română,
străbunii mi-au lăsat avere
cel mai tezaur, dintre toate,
o doină spusă-n limba sfântă
şi-o ie...de eternitate.
pe unde trec zic - bună ziua.
curtenii Ţării mă ascultă.
grăirea mea poartă cunună
de zeitate, sfântă, cultă.
prin vers gândesc în româneşte.
când cânt strunesc lira latină,
pe sub icoanele speranţei
unde părinţii ni se-nchină.
avem o Ţară din poveste
şi toţi purtăm sceptre în mână;
printre milenii...centenare
slăvim în veci - Limba Română!...

OAMENI BUNI...
Oameni buni, eu vin de niciunde
şi nu m-am născut niciodată.
Am crezut că timpul nu rugineşte
şi că viaţa-i o fată.
Din isteţ negustor de idile
am ajuns, prin străini, să vând ani.
Dau şi carne din trup cui îmi cere,
luaţi tot, n-am nevoie de bani.
Nu regret c-am trăit într-o floare
şi că evul parşiv m-a durut,
Dar de ce nu mi-aţi spus ce e dorul
oameni buni, dacă voi aţi ştiut ?
Nu-i acesta poemul din urmă.
Rugăciunea din sânge şi glas
o voi spune prin cârciumi şi-altare
şi oriunde voi face popas.
Şi-aş mai vrea să se-audă pe-acasă
cum pe rime de doruri suspin,
blestemat să iubesc neodihna ;
Iartă-ţi măicuţă hoinarul : AMIN !

Boem@ (114) 8/2018

mi-au spus atunci că dorul nu dă rod
când plouă stropi de ură pe stamine,
să nu mă-nchin niciunui voievod
de n-a rodit din plaiuri carpatine.
în faptă să fiu drept şi cumpătat,
la cina mea, cu pâine şi cu sare
să-l omenesc pe cel înstrăinat
dar pentru furi să n-aprind lumânare.
că-i Ţara ca o inimă, mi-au spus,
în care creştem flori de omenie
şi-n lada moştenirii mi-au mai pus
iubirea pentru maica-Românie.
de-aceea, azi, sub colţul meu de cer,
cât pe cărarea vieţii-mi stă-n putere,
zidesc etern - prin arşiţă şi ger,
poeme pentru-a patriei avere.
DOINĂ STRĂBUNĂ
foaie verde libertate
Dunărea ne curge-n sânge.
ţara, cu cuţitu-n spate,
strigă-n veac, dar nu se frânge.
din Ceahlău răsună bucium,
geme Ţara în junghere,
şi de foame, şi de zbucium
rabdă neamul în durere.
doina mea de libertate,
dacă-mi eşti de neam şi sânge,
măi române, măi bărbate,
fii cu noi când Ţara plânge.
Ţară, unde-ţi sunt bârbaţii ?
cine mi te-nstrăinează ?
prin istorie - ca fraţii
treji, copiii tăi veghează !
*
...treji, copiii tăi veghează
prin istorie ca fraţii.
cine mi te-nstrăinează
Ţară, unde-ți sunt bărbaţii?
fii cu noi când Ţara plânge
măi române, măi bărbate,
dacă-mi eşti de neam şi sânge,
doina mea de libertate.
rabdă neamul în durere
şi de foame şi de zbucium,
geme Ţara în junghere,
din Ceahlău răsună zbucium.
strigă-n veac, dar nu se frânge
Ţara, cu cuţitu-n spate;
Dunărea ne curge-n sânge.
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Maria Mădălina BALU
Ipostaze feminine în romanul interbelic
Romancierul român de astăzi se aseamănă cu meseriaşul lui Platon, care, cu ajutorul oglinzii a făcut soarele,
pământul, planetele şi animalele, a populat lumea cu
personaje şi scriitori. Prin autoispitire, romancierul a
căzut în păcatul autocontemplaţiei, capturat în spaţiul
ficţiunii a trecut în rândul personajelor. A devenit deci,
eroul principal al propriilor sale scrieri, dar cu regretul că
prima ipostază îi oferea mai multă libertate.
De la poetica vedică până la poezia homerică sau a
prozei latine, modificări importante conferă o dinamică
palpitantă conceptelor estetice prin care există această
uriaşă civilizaţie a romanului, imposibil de amputat sau
de circumscris aventurii romanului european. Născut în
Asia, aşa după cum s-a afirmat de critica liteară, romanul
îşi descoperă rădăcini adânci şi un destin complex şi
contradictoriu în textele vedice, Cartea Morţilor, Biblia,
Călătorie spre soare- apune, Iliada.
Romanul, ca gen, s-a format şi s-a dezvoltat de la început în condiţiile unui nou sentiment al timpului. Trecutul
absolut, tradiţia ierarhică n-au jucat niciun rol în procesul
constituirii lui ca gen. Romanul s-a format în proce-sul
destrucţiei distanţei epice, în procesul familiarizării comice a lumii şi a omului, al coborârii obiectului reprezentării
artistice la nivelul realităţii contemporane imperfecte şi
schimbătoare.
După cum se întreba Henry James în Arta romanului,
„Ce altceva este personajul decât factorul care determină
episoadele? Ce altceva este un episod decât o ilustrare a
1
personajului?”
Literatura română începând cu epoca modernă s-a
dezvoltat în condiţii istorice care impuneau realismul ca
metodă artistică, deşi n-a existat o şcoală realistă, cu o
doctrină constituită, ca în alte literaturi europene, precumpănitor cea franceză în secolul al XIX-lea.
Romanul se alimentează din marele bazin al vieţii, aşa
cum afirma Pompiliu Constantinescu, este obiectiv prin
materialul din care porneşte, redă succesiunea fizionomiei interioare a diferitelor epoci istorice; nu este însă o
copie a realităţii, ci, prin metode diferite, „mulează în
pastă umană o infinitate de categorii psihice: Flaubert,
Dostoievski, Tolstoi, Balzac, Proust, Gide, purced dintrun vast teren comun, se diferenţaiză însă prin unghiul de
2
viziune personală aplicat realităţii”
Filonul feminin al generaţiei de prozatori interbelici
este foarte bine reprezentat în literatura română. E deja
binecunoscută, datorită unor studii şi cercetări recente,
pleiada de scriitoare interbelice care, alături de colegii de
generaţie consacraţi, au contribuit la sincronizarea
literaturii române cu modelele europene. Legate sau nu
de gruparea Sburătorul, prozatoarele noastre interbelice
s-au bucurat, în general, de o bună apreciere din partea
lui Eugen Lovinescu şi a altor critici ai vremii respective.
Cert este că, după al Doilea Război Mondial, puţine
dintre numele odinioară sonore în mediul cultural autohton (Cella Serghi, Lucia Demetrius, Sofia Nădejde, Henriette Yvonne Stahl, Ticu Archip, Anişoara Odeanu, Sanda Movilă, Ioana Postelnicu, Sorana Gurian şi Hortensia
Papadat-Bengescu) au rezistat trecerii timpului, păstrându-şi receptivitatea lectorilor. Între cele două războaie
însă, aceste scriitoare au reuşit performanţa emancipării
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statutului artistic al femeii, într-un context socio-cultural
încă puternic dominat de principiile şi impactul
personalităţilor masculine.
Înainte de a se emancipa în spaţiul realităţii socialculturale interbelice, femeia a cunoscut o despovărare
de presiunea mentalităţilor patriarhale în registrul ficţional al prozelor scrise de autoare. Fireşte că această
dominantă artistică a principiilor identităţii esenţialfeminine a fost apreciată de critica literară cu rezervele
de rigoare, chiar dacă, în epocă, operele literare ale
scriitoarelor noastre au fost întâmpinate cu evaluări
pozitive. Iată, de pildă, în oglindă, două aprecieri critice
asupra literaturii feminine interbelice între care există
aproape 90 de ani distanţă în timp: în 1919, Eugen
Lovinescu scria despre literatura feminină în termenii
unei condescendenţe feminolatre: „Literatura feminină
urmează nu numai condițiile sufletești ale sexului, ci și
condiția lui socială. Femeia trăiește în lumea sentimentului ca într-o lume proprie. Funcțiunea ei primară
e de a iubi. Amorul o mlădie ca pe un metal topit în nenumăratele forme ale dragostei, o aruncă în extaz
mistic dinaintea Pelerinului divin sau o înconvoaie în
fața leagănului. Amantă și mamă, iată cele două tipare
ale eternului feminin. Între o porumbiță și o femeie sunt
corespondențe ce le apropie, în unele privinți, mai mult
decât de porumbel și de bărbat; aceleași instincte
puternice le stăpânesc și le conduc; femeia și femela
iubesc la fel, iar, în fața primejdiei, își apără puiul cu
același devotament matern. Dacă porumbițele ar avea
o literatură, s-ar asemăna cu literatura celor mai mari
3
scriitoare contimporane” .
Cele două direcţii principale ale romanului european, zugrăvirea societăţii şi adevărul psihologic, vor fi
şi axele prozei romanului românesc interbelic, de la
Liviu Rebreanu la Camil Petrescu şi George Călinescu. Prima direcţie menţine literatura cumva în sfera
vechiului roman, a doua merge spre romanul interior,
ce va atinge mari culmi în literatura vremii. Vechiul
roman, pe măsură ce înlocuia imaginaţia liberă cu
observaţia universului social, obligat astfel să fie mai
veridic în crearea caracterelor umane, s-a realizat ca
„roman rustic”, bucurându-se de toate avantajele
realismului încă de la sfârşitul secolului XIX. În faza în
care se găsea tehnica romanului începând cu acest
secol, un mijloc foarte simplu şi în acelaşi timp riguros,
necomplicat, sobru, concis, plin de forţă, se impune: a
centra totul în jurul unui element tragic, simplu şi
izbitor, reducerea romanului rustic la o dramă bine
determinată, foarte simplă, cu numai cinci-şase
variante: pământurile blestemate, lupta dintre două
familii rivale, fiica păcătoasă, fiul risipitor, chefliul
îngâmfat, destructiv, independent, iute la mânie, şi, în
sfârşit, incidenţa cu viaţa rurală a unei drame vaste, ca
de pildă războiul.
Ca personaj al operelor în proză, „femeia” debutează în nuvelele lui Costache Negruzzi. Astfel, în
1837 apare nuvela melodramatică „Zoe”, în care eroina este o femeie pierdută, dar inocentă sufleteşte,
în stare de pasiuni furibunde, de un devotament fără
margini. Căzută în mâinile unor curtezani cinici, ea
sfărşeşte prin a se sinucide.
Demnă de toată admiraţia este eroina nuvelei
(continuare în pag. 10)
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istorice, prima din literatura noastră, Alexandru Lăpuşneanul” (1840), personaj de factuă romantică, dar veridic prin
portretizare. Domniţa Ruxandra, căci acesta este numele
ei, este deţinătoarea unor calităţi morale deosebite: bunătate, blândeţe, la care se adaugă şi neasemuita frumuseţe „care făcea vestite pre femeile românce”.
Acestora le urmează „Doamna Chiajna”, personajul principal al nuvele omonime, din 1860, scrisă de Alexandru Odobescu. Continuator al lui Costache Negruzzi, Odobescu
evocă domnia autoritară a Chiajnei, care deschide o întreagă serie tipologică în literatura română. Continuator al
nuvelelor romantice s-a dovedit a fi şi Mihai Eminescu prin
„Cezara” (1876). Cezara, personaj feminin, este simbolul
frumuseţii, al senzualităţii care poate seduce pe oricine,
chiar şi pe călugărul Ieronim, simbolul castităţii şi al inefabilului. Nuvela este transpunerea în planul ficţiunii a idealului eminescian de iubire. Puterea de dăruire în dragoste
îl ademeneşte treptat şi pe Ieronim .
Barbu St. Delavrancea scrie, în 1883, prima sa nuvela
intitulată „Sultănica”, în care descrie drama unei tinere de
la ţară. Este surprins zbuciumul lăuntric al eroinei care
suferă din cauza neîmplinirii în dragoste.
Primele romane din literatura română surprind şi ele
sufletul feminin. Astfel, în 1855, îşi face apariţia romanul
„Manoil”, sub pana lui Dimitrie Bolintineanu. Sunt surprinse aici două femei. Prima este cea necredincioasă,
care împinge bărbatul în prăpastia viciului, iar cea de-a
doua întruchipează iubirea pură, salvatoare. Acelaşi autor
publică în 1862 romanul „Elena”, o încercare originală de
analiză a sufletului feminim, a sentimentului geloziei. Romancierul urmăreşte tortura la care se supune bărbatul
chinuind-o în acelaşi timp cu oarba gelozie pe femeia
iubită şi ura pe care Elena o simte la rândul ei, în compensaţie faţă de Alexandru. În portretul fragilei Elena, care
suferă discret din pricina unei căsătorii nepotrivite, apar
trăsături ce vor reveni la eroinele lui Duiliu Zamfirescu.
Arta realizării personajului feminim atinge un nivel superior
prin Saşa Comănăşteanu, eroina romanului Viaţa la ţară
de Duiliu Zamfirescu (1894). Ea este personificarea farmecului firesc şi calm, activ, al vieţii rurale, iar farmecul şi
graţia sunt susţinute de o prezenţă discretă a eroinei.
Tot în 1894 este publicat, în „Vatra”, romanul Mara de
Ioan Slavici. Eroina centrală este Mara, o precupeaţă văduvă, care se zbate să asigure o existenţă modestă celor
doi copii ai săi. Dârză, abilă şi uneori egoistă, ea îşi foloseşte însuşirile pentru a depăşi obstacolele vieţii: „...când
simte greul vieţii, Mara nu plânge ci sparge oale ori răstoarnă mese şi coşuri”.
După epoca marilor clasici, perioada interbelică reprezintă cel de-al doilea mare moment în evoluţia literaturii
române, când se atinge un nivel european, prin creaţii de
certă valoare, comparabile cu capodoperele universale.
În anii dintre cele două războaie mondiale se manifestă
tendinţe şi orientări diverse, de mare complexitate, „potrivit
4
unei speciale dialectici a continuităţii şi a rupturii” . De
remarcat faptul că scriitorii meditează asupra actului
creator şi devin teoreticieni ai propriilor opere, implicit ai
fenomenului literar în general. În acelaşi timp, rolul revistelor literare devine hotărâtor în cristalizarea, afirmarea şi
impunerea unor direcţii care structurează epoca.
În perioada interbelică, în proza româna, unul dintre
scriitori care s-a folosit de imaginea femeii pentru a reliefa
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ipostaza sa ca specificitate a mediului rural, surprinsă în determinările acestui mediu, a fost Liviu
Rebreanu. El analizează şi surprinde personajul
după o nouă tehnică a structurii narative, ce deplasează aria investigaţiei de la rural la urban, de la
obiectiv la subiectiv.
Dintre eroinele propuse de romanul interbelic, fiecare reprezentând o ipostază a misterului feminin,
unele de o feminitate tulburătoare (Nadina din Răscoala, Otilia din Enigma Otiliei sau Doamna T din
Patul lui Procust), altele acre şi frustrate (Aglae şi
Aurica din Enigma Otiliei, Lina din Concert de muzica de Bach). Ana, fata înstăritului Vasile Baciu pare născută sub semnul nefericirii, fiind predestinată
unei existenţe tragice.
Ipostazele succesive pe care le întruchipează, îi
conturează treptat profilul moral prin analiza sufletului ei chinuit: de tânără femeie îndragostită profund de Ion, căruia îi încredinţează cu generozitate
viaţa, aceea de soţi îndurând cu umilinţă vorbele
grele şi loviturile bărbatului, şi aceea de mamă,
ipostază în care circumstanţele normale ar fi putut
deveni mijloc salvator pentru femeia nefericită.
Treptat, unghiul de percepţie al femeii se lărgeşte,
ea trecând din sfera rurală în cea a cadrului citadin.
Remarcăm, aşadar o nouă ipostază a feminităţii,
interesată de sine, de viaţa mondenă, şi de determinările exterioare. Acest univers, având ca parte
încadrată femeia nu a putut fi trecut cu vedea de
scriitori precum Camil Petrescu, G. Călinescu sau
H. P. Bengescu. În acest sens, observăm că proza
română interbelică se orientează spre o altă direcţie, a analizei psihologice, propulsând propria ei
viziune despre lume. Profund originală, opera lui
Camil Petrescu ne înfăţişează o indestructibilă unitate din punct de vedere al viziunii despre lume, al
problematicii şi al modalităţii artistice. Poezia, proza, teatrul, ca şi eseurile filosofice se hrănesc din
aceeaşi obsesie: condiţia şi rolul intelectualului în
societate, sensul existenţei sale în univers.
În continuare, literatura, indiferent de o perioadă
istorică anume a creat tipuri de feminităţi. „Dacă ne
gândim la perioada interbelică, viziunea asupra femeii o surprinde pe aceasta căutând un loc cât mai
stabil în societate, ori proiectează conturul unei
feminităţi în căutarea stabilităţii materiale, dar şi
sentimentale. O astfel de condiţie a femeii îşi găseşte un loc şi în romanul românesc interbelic, ce
se întoarce la formula prozei clasice, tradiţionale, a
5
unui realism obiectiv de tip balzacian.”
Un astfel de roman este şi Engima Otiliei de G.
Calinescu din care putem extrage trăsături ale femeii din perioada interbelică. Opera reconstituie atmosfera societăţii româneşti de la începutul secolului al XIX-lea în care poziţiile sociale se stabileau în
functie de avere. De aici rezultă încleştarea şi
desfăşurarea de energii în jurul moştenirii lui moş
Costache. Căsătoria devine şi ea, din această
perspectiva, un mijloc de chivernisire, de câştigare
a unei poziţii. Unul dintre resorturile acestei situaţii
este, bineînţeles, femeia ce se poate identifica în
diverse personaje ale romanului: Aurica, Aglae, Oti(continuare în pag. 11)
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lia, Georgeta, Olimpia, Lili.
În cazul prozei narative esenţială este ipostaza scriitorcreator de personaje, înzestrate cu toate atributele
umanităţii, inclusiv cu un comportament verbal specific.
Autorii modelează o lume ficţională după tiparul celei
reale şi imită schimburile verbale curente, creând o
diversitate de interlocutori şi situaţii de comunicare ale
căror caracteristici trebuie refăcute de cititor prin predicţii,
pe baza reperelor oferite de text.
Tranzacţia autor-cititor se realizează în romanul modern
sub o dublă formă: direct, prin pasajele de relatare şi
indirect, în pasajele de reprezentare a raporturilor de
comunicare dintre personaje. Personajele nu sunt decât
în aparenţă autoare ale replicilor lor, ele fiind de fapt,
manevrate de autor, exprimând intenţiile acestuia.
Alături de evoluţia de la subiectiv la obiectiv, romanul
românesc va cunoaşte şi alte orientări. De exemplu, sub
influenţa lui Marcel Proust se va accentua elementul
subiectiv, tehnica introspecţiei, a dezvăluirii subconştientului, odată cu experimentarea tehnicii contrapunctului, a
jurnalului, a montajului discontinuu.
Trebuie să amintim aici de clasificarea realizată de N.
Manolescu, a romanului românesc, în cele trei categorii,
doric, ionic şi corintic, studiu exhaustiv care numeşte faza
incipientă a romanului „epoca primară şi energică a
6
doricului românesc” , incluzând aici capodopere romaneşti ca Mara, Pădurea spânzuraţilor, Baltagul sau Cronică de familie.
Epoca romanului doric debutează, în opinia marelui
critic, cu scrierile feministe, dar nu şi feminine din romanele Hortensiei Papadat-Bengescu din Ciclul Hallipa,
continuă cu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război, Adela, Maitreyi.
Sintetizând această evoluţie a romanului românesc din
secolul nostru, Rafael Koskimies afirmă în opera sa, Teoria romanului, afirmă că „În epoca vitezei lente, înainte
de introducerea mijloacelor rapide de circulaţie, înaintea
sentimentului bergsonian al simultaneităţii, a înflorit epica
romanească ce ştia să povestească despre călătorii sau
aventuri şi cunoştea legea rodnică a distanţei. Senzaţia
de continuitate şi sentimentul distanţei erau raporturile
7
naturale faţă de spaţiu şi timp.
Fenomenul de distanţare faţă de personajul clasic a
contribuit esenţial la modificarea peisajului literar românesc. Urmând drumul deschis de Freud, Bergson, Husserl, impulsionaţi mai cu seamă de succesele psihanalizei, romancierii zugrăvesc reacţiile cele mai subtile ale
fiinţei umane, sincronizează impresiile în formare cu exprimarea lor spontană. Analiza psihologică făcea adesea
loc asociaţiei mecanice, jocului memoriei involuntare.
Personajul e privit din unghiurile cele mai diverse, interioara şi exterioare, ceea ce are ca rezultat apariţia personajului relativizat, prezent în cele mai diferite ipostaze, în
romanul secolului nostru. În literatura română, Camil Petrescu îl pune în circulaţie prin poetul gazetar George Demetru Ladima, dar şi prin fascinanta doamnă T., întruchipare a feminităţii elevate şi, opusă ei, mediocra şi vulgara actriţă de mâna a treia, Emilia.
Depăşind faza preistoriei sale şi intrând pe orbita
prozei universale, îndeosebi prin opera marilor prozatori,
Rebreanu, H. Papadat-Bengescu, Preda şi Camil Petrescu, ctitorii romanului românesc modern, epica de amploa-
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re a început să treacă şi la noi printr-un proces de
diversificare a discursului literar, intensificat vizibil
mai ales în ultimele decenii ale secolului trecut.
Spectacolul uman în continuă echimbare, al istoriei
duce şi pe meridianele noastre la metamorfozarea
genului, implicit a personajului literar, principalul
element al tensiunii conflictuale.
Unul dintre cei mai importanţi romancieri şi dramaturgi români din perioada dintre cele două războaie mondiale, Camil Petrescu, a fost un scriitor
preocupat de arta sa şi din punct de vedere teoretic. Dintre eseurile în care şi-a exprimat concepţia
des-pre roman, se remarcă Noua structură şi
opera lui Marcel Proust.
Prin acest concept, Camil Petrescu înţelege
concepţia despre lume şi viaţă dominantă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale
secolului XX.
„Vechea structură”, concepţie dominantă în secolele XII-XIX, se baza pe filosofia raţionalistă a lui
Descartes, iar în domeniul psihologie, pe noţiunea
de caracter. Ca urmare, personajele romanului realist, derivat din „vechea structură”, erau personaje
definite prin câte o trăsătură de caracter dominantă
(avarul, arivistul, ipocritul). Aceasta permitea romancierului să se pretindă omniscient, întrucât, atribuind personajului o anumită trăsătură de caracter,
comportamentul acestuia era previzibil în împrejurările în care era pus.
„Noua structură” se bazează pe filosofia intuiţionistă a lui Bergson şi pe fenomenologia lui Husserl.
În domeniul psihologiei, sub influenţa psihanalizei şi
a psihologiei configuraţiei, „noua structură” renunţă
la noţiunea de caracter, descoperind importanţa
subconştientului şi constatând că personalitatea nu
este fixată odată pentru totdeauna, ci se poate
modifica permanent. Intervine astfel relativismul,
care îl împiedică pe romancierul modern să se mai
considere omniscient. Singurul aspect pe catre el îl
poate cunoaşte în profunzime este eul său, de
aceea, în concepţia lui Camil Petrescu, romanul
modern trebuie să fie un roman subiectiv: „Din mine
însumi, eu nu pot ieşi. Eu nu pot scrie onest decât
8
la persoana I.” De altfel, Virginia Wolf prevedea, cu
satisfacţie, că viitorul romanului este invincibil
poetic, iar Liviu Rebreanu intuia că numai psihologia permite romancierului să facă legătura dintre un
moment şi un personaj.
Considerată sursă a fericirii şi în acelaşi timp izvor de suferinţă „femeia” este cea care i-a inspirat
pe marii creatori ai lumii încă din cele mai vechi timpuri. Căzuţi pradă frumuseţii şi farmecelor feminine
sculptori, pictori, muzicieni şi nu în ultimul rând
maeştrii ai cuvântului, au dat naştere unor minunate
opere de artă. Astfel, în sculptură, femeia a inspirat
opera „Venus din Milo”.
Seria romanelor de la începutul sec. XX, în
care femeia deţine un rol esenţial, debutează cu
„Ape adânci”(1919) al Hortensiei Papadat-Bengescu, se continuă cu „Femeia în faţa oglinzii” (1921) şi
cu celelalte scrieri din Ciclul Hallipilor” (19261938), romane ale aceleiaşi autoare, despre care
(continuare în pag. 12)
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Eugen Lovinescu afirma: ”Nimeni n-a proiectat în literatura
română o lumina mai orbitoare asupra sufletului feminin”,
intuind perfect coordonatele discursive ale marii prozatoare.
Autoarea scrie o literatură fundamental feminină, iar personajele feminine sunt coborâte din înălţimea, de pe piedestalul pe care le urcau de nenumărate ori, opere scrise de
veşnicul îndrăgostit de frumos – bărbatul. Personaje precum Sia sau Mika Le sunt rodul unor greşeli erotice, născute din păcat.
Personajele sunt aduse în faţa cititorului prin ochii celorlalte personaje, tehnică întâlnită şi la Camil Petrescu. Astfel, Lina văzută prin ochii unei prietene este
scuzată de lipsa ei de frumuseţe: „forma ei de pămătuf
simpatic, gâtul scurt şi gros, bustul scurt şi gros, pântecul
rotunjor, faţa urâtă, desigur cu ochii mici şi miopi, fără
culoare”. Aceeaşi Lina îl irită pe Lică: „Tocmai o proastă şi
o urâtă îi făcuse acel dar ...”(i-o născuse pe Sia).
O trăsătură esenţială a femeilor din „Ciclul Hallipilor”
este snobismul, comparabil cu cel al personajelor lui Marcel
Proust. Amintim în acest sens că Elena Drăgănescu
Hallipa, lipsită de cultură muzicală, organizează în propriul
salon audiţii muzicale care atrag importante personalităţi
ale vremii. Prin tot ceea ce face ea întruchipează perfect
snobismul epocii, adică arta de a trăi la suprafaţa lucrurilor,
ignorând voit profunzimea lor. Ea se aseamănă într-o
oarecare măsură cu Emilia Răchitaru din romanul lui Camil
Petrescu.
De luat în seamă sunt şi personajele feminine din
romanele lui Liviu Rebreanu „Ion” (1920) şi „Pădurea spânzuraţilor” (1922). În primul este surprins destinul tragic al
Anei, „femeie urâtă, dar bogată”, cu care Ion se căsătoreşte, renunţând la dragostea lui adevărată, Florica, „mai
frumoasă ca oricând”. Stinsă, „cu inima seacă şi goală”,
Ana se spânzură.
În cel de-al doilea, femeia ne apare ca fiinţă ideală prin
vocea lui Apostol Bologa, care, aflat înaintea execuţiei,
mărturiseşte despre mama şi soţia sa Ilona: „ Amândouă
mi-au sădit în inimă iubirea şi din iubirea lor mi-am întruchipat credinţa călăuzitoare”.
Chiar dacă romanul „Ion” propune o temă a dramei ţăranului ce se transformă în sluga pământului într-o lume în
care averea constituia pilonul principal pentru a fi respectat,
una dintre temele alăturate este imaginea femeii în acele
timpuri, aşa cum era percepută. Treptat, unghiul de percepţie al femeii se lărgeşte, ea trecând din sfera rurală în
cea a cadrului citadin. Remarcăm, aşadar o nouă ipostază
a feminităţii, interesată de sine, de viaţa mondenă. Acest
univers, nu a putut fi trecut cu vederea de scriitori precum
Camil Petrescu, G. Călinescu sau H. P. Bengescu. În acest
sens, observăm că proza română interbelică se orientează
spre o altă direcţie, a analizei psihologice, propulsând
propria ei viziune despre lume. Extrem de originală, opera
lui Camil Petrescu ne înfăţişează o indestructibilă unitate
din punct de vedere al viziunii despre lume şi al locului
femeii în societate, în familie, într-o relaţie.
Romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
răz-boi” este povestea unei iubiri neîmplinite, măcinate de
gelozie şi care se consumă pe fondul dramatic al Primului
Război Mondial. Ştefan Gheorghidiu se căsătoreşte din
dragoste cu Ela, colegă de facultate, pe care o vede ca pe
o fiinţă perfectă şi cu care trăieşte la început o viaţă liniştită
şi modestă, până când o moştenire neaşteptată venită din
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partea unui unchi bogat modifică felul de viaţă al
celor doi.
Ela se identifică doar ca reflecţie ce aparține
viziunii bărbatului, dar moştenirea lăsată de unchiul
Tache, va influenţa puternic comportamentul Elei,
trezind în ea „porniri care dormitau latent, din strămoşi.”, aşa cum o percepe naratorul- subiectiv, fiind
dominat de instinct.
În ipostaza de feminitate, Ela, se reflectă ca
proiecţie a bărbatului ce descoperă cealaltă parte a
soţiei, vulgară, departe de un ideal: „În cele 3 zile
cât am stat la Odobeşti, am fost ca şi bolnav, cu
toate că păream uneori de o veselie excesivă. Îmi
9
descopeream nevasta cu o uimire dureroasă.”
Unii au văzut în femeie un element bun al societăţii, alţii, dimpotrivă, au considerat-o cauza tuturor
relelor, poate şi pentru că „femeia e mereu schimbătoare şi nestatornică” (Vergiliu) şi „este începutul
tuturor păcatelor” afirma cu subiectivitate Liviu Rebreanu. Otilia ilustreaza tipul femeii cochete, capabilă să se facă iubită şi dorită fără a fi stăpânită şi
descoperită cu adevarat de cineva „un cap prelung
încărcat cu bucle, căzînd până pe umeri. Feminitatea se defineşte cel mai bine din reflecţia celor din
jurul său: moş Costache „o sorbea umilit din ochi şi
râdea din toată faţa lui spână”; pentru Pascalopol
este „o mare ştrengăriţă”, „un temperament de artistă”, „o rândunică, închisă în colivie, moare”; „o fiinţă gingaşă care merită ocrotirea”, „o floare rară”,
10
„o fată mândră şi independentă” . În final, Otilia rămâne, însă, o enig-mă a feminităţii.
Feminitatea în perioada interbelică se situează pe
o axă a tranziţiei dinspre vechi, arhaic, spre nou,
monden. De aceea, ea apare de cele mai multe ori
ca un destin marcat fie de iubiri neîmplinite, fie de
gustul averii şi a poziţiei sociale înalte; ea nu-şi găseşte locul într-o lume în care bărbaţii par să domine mediul social, devenind astfel fiinţă în derivă.
Cu ajutorul literaturii am reusit să străbatem toate
ipostazele posibile ale unei femei în societate, fie
că au fost favorabile pentru aceasta, fie că nu.
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Alexander ALDYN
Nenumăratele CHIPURI ale lui Dumnezeu?
O încercare de a-l privi pe Dumnezeu din perspectiva Istoriei. Citind pretenţiosul titlu al tratatului lui Jeremy
Campbell „Nenumăratele chipuri ale lui Dumnezeu” ai fi
fost tentat să crezi că subiectul prezentării filozofico-religioase cu trimiteri şi completări ştiinţifice este oarecum
diferit. Nici pe departe! Volumul nu oferă o imagine clară şi
concisă a „Chipurilor” divine ci schiţează mai curând prin
prisma labirintului deformator şi formator al Istoriei o serie
de atribute cu care omenirea l-a înzestrat pe Creator. În
momentul în care am dat peste această carte, lucram la un
eseu despre „Faţa lui Dumnezeu” (Visage II) şi am crezut
dintru început că ea îmi va oferi toate răspunsurile pe care
le aşteptam: acea imposibilitate de a trasa printr-o pură şi
concisă expresie de facialitate liniile mari, curburile infinitproblematice ale Chipului ce a stârnit şi stârneşte până în
clipa actuală cele mai aprige controverse. Cum anume
arată Dumnezeu? Dincolo de problema existenţei Sale, pe
care nu o contestăm din moment ce încercăm să-i trasăm
Chipul, se pune acum întrebarea cum anume se prezintă şi
se „arată” acest Chip? Cum îl putem percepe şi cum ni-l
apropriem de fapt din perspectiva umană?
Tratatul lui Campbell nu ne spune cum arată
Dumnezeu ca atunci când l-am privi Faţă către Faţă, aşa
cum l-au privit cândva profeţii Vechiului Testament, dintre
care l-am putea aminti aici pe Moise, căruia Creatorul îi
apare într-un rug de foc nemistuit, ci mai curând ne sunt
enumerate o serie de caracteristici ce-i sunt atribuite din
perspectiva aproximării Sale umane. El trebuie să fie aşa
şi aşa, pentru că El este Creatorul; Fiinţa de dinaintea
tuturor lucrurilor. Unghiul de vedere nu este greşit sau
incorect, dar scapă pe de-a dreptul Faţa lui Dumnezeu. Ce
sunt aceste atribute dacă nu nişte Măşti cu care noi
oamenii l-am deghizat şi împodobit pe Dumnezeu?
Pesemne că unele îl vor descrie corect, dar altele se
distanţează vertiginos de ceea ce Dumnezeu ar putea fi.
Dar cum este? Cine ne poate spune, fără să greşească?
Vom porni aşadar de la perspectivele creionate de
Campbell în cartea sa. În cel de-al doilea capitol al cărţii,
intitulat „Imensitatea lui Dumnezeu, dilema omului”, se face
o precizare destul de importantă de la care pleacă într-un
anume fel şi una dintre premizele studiului de faţă: „La
începutul secolului al nouăsprezecelea, învăţaţii au
descoperit dovezi pentru patru surse documentare ale
primelor cinci cărţi ale Vechiului Testament, care erau
considerate cândva a fi opera lui Moise. […] Aceste surse
zugrăvesc mai multe tipuri de Dumnezeu”. [1]
Dintre aceste multiple tipuri de Dumnezeu, două
se concretizează cu tărie: Dumnezeul inaccesibil, îndepărtat şi ascuns în ungherele nebănuite ale Universului
„Elohim”, iute la mânie ce nu acceptă compromisuri şi
Dumnezeul accesibil, apropiat de omenire, care se arată şi
le vorbeşte adesea oamenilor, „Iahve Elohim” căruia i se
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poate pronunţa Numele şi distinge ca prin ceaţă Faţa, dând dovadă de milă şi îngăduinţă faţă de propria
sa Creaţie. Pesemne că scindarea aceasta a lui
Dumnezeu în două persoane perfect distincte şi
implicita distorsiune ce decurge de aici, nu sunt decât închipuiri şi construcţii şubrede ale minţii umane;
altfel spus o modalitate eronată de percepţie şi interpretare a ceea ce a fost dintru început Dumnezeu.
Campbell ne oferă următorul pasaj cu privire
la de-dublarea Divinităţii: „Elohim, «Dumnezeu», este universal, îndepărtat, detaşat, în timp ce celălalt,
«Domnul Dumnezeu», Iahve Elohim, este mult mai
pământean şi mai apropiat. Iahve este cel care se
plimbă prin Grădină în răcoarea dimineţii şi îl strigă
pe Adam. El le oferă îmbrăcăminte lui Adam şi Evei”. [2] Întrebarea ce se pune cu privire la natura
duală a lui Dumnezeu este cum poate fi El într-un
anume moment al existenţei bun şi îndurător, iar
într-un moment ulterior să-şi schimbe radical atitudinea şi să devină neîndurător, capabil chiar să radă
de pe suprafaţa Pământului, dintr-o singură mişcare,
întreaga rasă umană, ca în vremurile apocaliptice
ale lui Noe? Nu există o discrepanţă între Dumnezeul-Creator; Dumnezeul celor şase zile din Facerea
şi Dumnezeul-Distrugător (Apocaliptic) din momentele de cumpănă ale omenirii, când Potopul instrumentat de El a curăţat din temelii Creaţia şi când, în
zilele finale ale Lumii, graţie Apocalipsei lui Ioan,
Creaţia va fi să fie curăţată din nou, dar nu prin apă
ci, de această dată, prin foc? Dacă vom privi lucrurile prin obiectivul uman al înţelegerii noastre limitate, aşa vom fi tentaţi să credem dar după cum ne
spun Sfinţii Părinţi: „Încurcate sunt căile Domnului”.
(continuare în pag. 14)
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Împărţindu-l în bun şi rău, e ca şi cum i-am pune la
îndoială judecata. Se naşte o problemă existen-ţială de
natură filozofică la care nu vom putea să dăm nicicând un
răspuns corect sau mulţumitor: „Ştim noi ce e bine şi ce
rău întru Adevăr?” Ca să soluţionăm incerti-tudinea va
trebui să spunem ce este Adevărul şi dacă Adevărul e
chiar Dumnezeu, acela căruia noi îi punem la îndoială
acţiunile, ne învârtim în mod stupid într-un cerc vicios al
indefinitului din care nu vom putea ieşi decât dacă vom
intra în posesia unei cunoaşteri supra-umane. Iluminare?
Nu vom stărui!
În ceea ce priveşte apropierea sau depărtarea lui
Dumnezeu de Creaţie, despre care Campbell aminteşte
în textul său că: „[…] îndepărtatul Dumnezeu Tatăl în gloria sa, [este] atât de greu de descris în imagini”, [3] şi în
altă parte că: „Pe măsură ce avansăm în timp, înfăţişarea
lui Dumnezeu suferă o dublă transformare. Devine mai
mare şi, în acelaşi timp, din ce în ce mai distant şi îndepărtat”, [4] trebuie făcute câteva precizări esenţiale.
Remarcile autorului sunt cât se poate de îndreptăţite şi
vizează o perspectivă corectă şi justificată a Realităţii, în
sensul că Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu prin necredinţă, la un prim nivel de transcrip-ţie, şi apoi, la un nivel
mai subtil de transcripţie, prin actul căderii de la începuturile Creaţiei, Dumnezeu s-a înde-părtat la rându-I de
Creaţia pe care o zămislise, întrucât aceasta se stricase,
căzuse în păcat şi nu mai putea fi demnă de strălucirea
Feţei Sale, ori de Cuvântul Lui dătător de viaţă. S-a produs, după cum lesne se poate observa, o dublă îndepărtare; o îndepărtare pornită con-comitent din ambele părţi:
dinspre partea Creaţiei şi mai apoi dinspre cea a Creatorului.
În cursul ţinut despre Cartea Facerii în perioada
1981-1982, la secţiunea „Întrebări şi răspunsuri”, Ieromonahul Serafim Rose, scria următoarele: „Legătura dintre
Rai şi lumea contemporană este una foarte adâncă,
fiindcă la început Raiul era parte a pământului – un loc
mai înalt, ca un fel de munte. Când Adam a fost scos
afară din Rai, a coborât în jos pe pantă şi a început să
trăiască acolo. Apoi Cain avea să coboare şi mai jos. […]
Mai există muntele în acel loc? Nu. Vedeţi, ceea ce avem
în prezent e o altă realitate. […] Poţi ajunge acolo doar
într-o stare de răpire; trebuie să ieşi din tine. […] Unul
dintre Părinţi spune că, până la Potop puteau încă să
vadă Raiul. […] Înainte de Potop Dumnezeu venea şi
vorbea direct chiar şi cu Cain, păcătosul”. [5]
Deducem de aici strânsa legătură dintre Om şi
Divinitate la începuturile Creaţiei când, pare-se, Dumnezeu era mai aproape de oameni, arătându-se lor şi
vorbindu-le. În acele timpuri îndepărtate ale istoriei omenirii, adică acum aproximativ 7500 de ani când a luat
fiinţă Adam şi mult timp după aceea, a auzi glasul Domnului era un fapt aproape normal. Sau, altfel spus, nu
reprezenta un aspect atât de ieşit din comun pe cât s-ar
putea numi astăzi. Îndepărtarea Omului de Dumnezeu şi
a Dumnezeului de Om este un fapt cât se poate de real
(incontestabil), dar nu în maniera sugerată de Campbell
în studiul său, mai curând ca o alegorie decât ca un fapt
real. Prin modul în care autorul „Nenumăratelor chipuri
ale lui Dumnezeu” îl prezintă pe indefinitul şi necunoscutul fără de Chip am putea spune că aproape nici existenţa
nu-I este acceptată ci pusă mai curând sub semnul între-
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bării. Dumnezeu, ca o plăsmuire a minţii umane… Creatorul ca expresie a năzuinţelor lumeşti: Dumnezeu
„făcut” după chipul şi asemănarea noastră, şi nu
invers! Altfel spus, omnipotentul Dumnezeu este ceea
ce Omul a putut sau a vrut să-şi imagineze. Perspectiva atribuirii însuşirilor umane unui Dumnezeu ce depăşeşte lumea şi gândirea noastră limitate, nu e câtuşi
de puţin departe de adevăr, dar Adevărul incontestabil
la care cu greu se poate ajunge, nu trebuie de fel
combătut prin încercarea nereuşită de a spune ceva
despre ceea ce de fel nu se poate spune. A-l descrie
pe Dumnezeu; a vorbi despre Chipul Său, ori despre
Numele Sale, e ca şi cum am purcede la iluzionara
construcţie a Turnului Babel. Infinitele posibilităţi lumeşti, amestecându-se într-un amalgam ininteligibil.
Ce se va înţelege dar din haoticul amestec nebunesc
de aşteptări şi dorinţe umane nicicând satisfăcute? E
asta o cale înspre Creator, sau doar o amăgire? Înclin
spre varianta din urmă, când despre Chipul celui fără
Nume se poate spune doar un singur lucru: nu-i Chip
de a-l cunoaşte!
Jean Calvin considera că unul dintre cele mai
importante atribute ale lui Dumnezeu era puterea;
putere care, conform vizunii sale, ajunsese să fie
diminuată într-un mod brutal, de cultul supraexagerat
al sfinţilor, iar dispariţia sau îndepărtarea Divinităţii din
dimensiunea Creaţiei constituia de fapt unul dintre
aspectele incontestabile ale puterii Sale. Conform
istoricului A. J. Conyers, puterea nu a fost dintotdeauna trăsătura forte a Divinităţii, astfel încât, printre
caracteristicile ce i se pot atribui şi i s-au atribuit de-a
lungul vremii au fost, dincolo de aşa-numitele atribute
„naturale”, precum individualitatea, eternitatea, viaţa
sau spiritualitatea (ce includ şi induc şi ideea de
putere) şi atributele „morale”, printre care se numără
adevărul, dragostea, sfinţenia, dreptatea şi onestitatea.
Dorind să răspundă la marea şi retorica
întrebare „Ce fel de fiinţă este Dumnezeu?”, Newton sa folosit de adjective ca „pantocrator”, „monarh” sau
„supraveghetor” pentru a-l descrie şi gândi pe Dumnezeu. În accepţia savantului, Creatorul dispunea atât
de forţă cât şi de inteligenţă, iar aceste „adjective”:
„[…] aplicate unei divinităţi de o măreţie şi putere uluitoare, nu erau cu nimic diferite de cele utilizate pentru
a caracteriza persoanele cu grad mai înalt din viaţa de
zi cu zi”. [6] Newton îl percepea pe Dumnezeu asemenea unei Fiinţe suverane, omniprezente şi transcendente, veşnic implicate în actul Creaţiei Sale, astfel
încât dacă Lumea în sine ar fi fost un mecanism, inevitabil Dumnezeu era cel care întorcea cheiţa înăuntrul
acestuia, făcându-l să funcţioneze în parametrii
prestabiliţi ai logicii şi armoniei originare. Dumnezeu nu
se despărţise niciodată de opera Sa; se retrăsese doar
într-un loc obscur şi necunoscut umanităţii spre a se
îngriji mai bine de funcţionarea ei deplină. Astfel,
povestea incredibilă din Cartea Facerii devenea în
viziunea savantului un soi de „relatare codată a unui
proces alchimic”. În cele din urmă: „[…] gândirea newtoniană a contribuit la răspândirea ateismului din ce în
ce mai pregnant al secolului al optsprezecelea”. [7]
Cartea lui Jeremy Campbell rămâne un exerciţiu de forţă şi imaginaţie a căutării, şi nu neapărat a şi
(continuare în pag. 15)
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găsirii, „Nenumăratelor chipuri ale lui Dumnezeu” pe parcursul a 400 de ani, timp în care percepţia umană cu
privire la ideea de ce anume ar putea reprezenta El s-a
schimbat vertiginos o dată cu evoluţia şi revoluţia tehnică
şi industrială, prefăcându-se aşa cum se preface Lumea
proaspăt creată, în mâinile Creatorului ei, într-un amalgam
de forme greu digerabile şi inteligibile.
Încercând să-i înţelegem şi să-i aprofundăm Crea-ţia, lam supus cu bună-ştiinţă sau dintr-o prea mare şi
exagerată sporire existenţială unei metamorfoze transcendentale din care s-ar părea că nu îşi mai revine nici astăzi.
Dilema Trinităţii şi soluţionarea acestei neconcordanţe
existenţiale, care ne spune că Trei sunt Unul printr-o miraculoasă contopire, a frământat minţile luminate vreme de
secole, iar soluţiile oferite, fie din perspectiva ştiinţifică, fie
din cea religioasă, nu sunt de fel mulţumitoare.
„Fecioara Maria deveni aproape al patrulea membru al
Trinităţii”. [8] […] „Cultul Mariei ajuta, din acest punct de
vedere, la marginalizarea Trinităţii”. [9] […] „Doctrina Trinităţii, axul teologiei lui John Donne, era un soi de superstiţie, o formă de idolatrie. Sfânta Treime era un mister”.
[10] […] „Doctrina Trinităţii, povestea unui Dumnezeu-om
care se supune unei execuţii barbare, ideea că Dumnezeu
este bun, dar lumea este ticăloşită, faptul că suntem făcuţi
după chipul Lui, dar El este extrem de diferit de noi, toate
acestea sunt elemente peste măsură de contradictorii,
profund paradoxale”. [11]
Acum, dacă ar fi să ne raportăm la părerea unui bogat
armator din Roma pe nume Marcion din Sinope care în
mult-disputata sa lucrare „Antithesis” propune o dualitate
exacerbată şi diformă a Divinităţii, am ajunge la concluzia
că Dumnezeu săvârşeşte în fiece clipă o dublură cu
propria sa persoană, astfel încât Dumnezeul Creator este
unul inferior aflat într-o permanentă confruntare cu Dumnezeul superior şi cu Fiului Său, Iisus Hristos, căruia i s-a
dat întreaga putere peste oameni datorită sacrificiului Său
odios. Din toată această teorie a dualismului radical trebuie să reţinem, ne spune Sinope, faptul că mântuirea
umanităţii se rezumă per total la respingerea Dumnezeului
Creator şi recunoaşterea (acceptarea) Dumnezeului superior. Jocuri de măşti între Dumnezei buni şi răi, ce îşi trimit
odraslele la moarte pen-tru ca Umanitatea să o ducă mai
bine (să se izbăvească)! Cel puţin asta reiese din descrierea şi opiniile lui Marcion din Sinope care a cultivat şi
propagat totodată o sectă a minimalizării rolului Creatorului în Univers şi a căilor sale necunoscut-labirintice spre
salvarea finală a lumii, ce de la Tatăl trece la Fiul. Vechiul
anunţă Noul, astfel încât Testa-mentul să fie o simplă dar
covârşitoare filă de istorie (Anul Zero; [12] reper de
numere date înainte sau înapoi!), atâta vreme cât moartea
a fost învinsă prin Cruce.
În al şaisprezecelea capitol al volumului de faţă „Convingându-l pe Dumnezeu să existe”, întâlnim un pasaj
scurt dar esenţial, în care se precizează: „Lui Moise i se
spune să vină înspre Domnul, împreună cu Aaron şi cu
şaptezeci dintre Bătrâni. Moise este însă singurul care are
voie să se apropie de El”. [13] Este vorba despre scena
de pe Muntele Sinai, când Moise, împreună cu fratele său
Aaron şi cu o ceată de bătrâni ai triburilor lui Israel ies în
întâmpinarea Domnului, gata să se arate. Domnul i se face cunoscut numai lui Moise, într-un rug de foc aprins,
întrucât restul nu sunt vrednici de a-L vedea nici măcar
aşa cum îl vede Moise, ce pare a avea o întâlnire faţă
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către faţă cu acesta, dar Faţa de drept a Creatorului
rămâne cumva în expectativă, ascunsă într-o lumină
orbitoare. Ce este important de reţinut din acest
pasaj? Dincolo de Faţa lui Dumnezeu, despre care se
poate vorbi atât de mult, dar despre care nu se poate
spune nimic concret, şi prin concret mă refer la
concreteţea Chipului, aşa cum un pictor sau un
sculptor ar face…; există Numărul lui Dumnezeu.
Despre Faţa şi Numărul lui Dumnezeu am
discutat mai pe larg în eseul „VISAGE II: Cel fără de
Nume întorcându-şi Faţa”, aşa că nu voi dezvolta aici.
Voi spune doar, pe finalul acestei dezbateri că Identitatea lui Dumnezeu, asociată cu pasajul anterior ne
reproduce şi concretizează un Număr: 72. Şaptezeci
de bătrâni, Moise şi Aaron. E oare o întâmplare că
Dumnezeu se revelează şi se destăinuie identitar în
vârful muntelui, în preajma unui număr nici incomplet,
nici suprasaturat, ci mai curând exact? Exact Numărul
celor 72 de Nume ale Sale, iar în clipa dezvăluirii
mult-aşteptate, doar unul dintre cei 72 îi poate vedea
Faţa, pentru că puterea omului nu-i poate cunoaşte
toate Numele şi Feţele deodată (în acelaşi timp)! Iată
un motiv al rămânerii în urmă a celorlalţi 71 de
însoţitori. Primul (1), sau cel din urmă (72), – depinde
cum calculăm, – îi va cunoaşte Chi-pul… Restul, e
doar numărătoare şi străfulgerare inconştientă…
Note:
[1] Jeremy Campbell – Nenumăratele chipuri ale lui Dumnezeu
(400 de ani de căutare ştiinţifică a imaginilor divinităţii), Ed.
Minerva, Bucureşti, 2008, p. 47
[2] Ibidem, p. 46
[3] Ibidem, p. 26
[4] Ibidem, p. 45
[5] Serafim Rose (Ieromonah) – Scrieri, în Cartea Facerii, crearea
lumii şi întâiul om, Ed. Cartea Ortodoxă (Sophia), Bucureşti, 2009,
pp. 333-334.
[6] Jeremy Campbell – Nenumăratele chipuri ale lui Dumnezeu
(400 de ani de căutare ştiinţifică a imaginilor divinităţii), Ed.
Minerva, Bucureşti, 2008, p. 133.
[7] Ibidem, p. 144.
[8] Ibidem, p. 98.
[9] Ibidem, p. 101.
[10] Ibidem, p. 143.
[11] Ibidem, p. 319.
[12] În Anul Zero, filozofii Gilles Deleuze şi Félix Guattari în
volumul „Mii de platouri” văd pura expresie de „Facialitate” ce
concretizează Chipul lui Dumnezeu; Chip de la care se revendică
toate celelalte chipuri printr-o supremă senzaţie contrastantă: Zidul
Alb-Gaura Neagră, sau nişte picături de vin roşu infiltrându-se întro apă excesiv de albă. S-ar putea folosi şi comparaţia sângelui
roşu din momentul crucificării, scurs pe trupul îndurerat al Omului
Alb ce suferă inimaginabil, iar suferinţa i se întipăreşte groaznic pe
Chip, iar de pe Chipul Său, trece numaidecât mai departe pe
Chipul acuzator şi criminal al Lumii ca întreg, aşa încât maşina de
facialitate se pune sistematic în mişcare, dând întâietate Anului
Zero; – Anul manifestării lui Hristos în Corpul Lumii. (n.a.).
[13] Jeremy Campbell – Nenumăratele chipuri ale lui Dumnezeu
(400 de ani de căutare ştiinţifică a imaginilor divinităţii), Ed.
Minerva, Bucureşti, 2008, p. 301.
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Pe cealaltă parte a zilei mele de naștere.
Pisicile albe cu pisicile negre
Aleargă pe șira spinăării
Vițeluluil ce s-a urcat de bunăvoie
Pe blatul cu spărturi de sifoane
Și pete din polen de șofran african.

Melania CUC
Floarea vinului
Poftesc la cina de taină,
La vremurile care purtau vopseluri
De incunabil,
Dovezi ale făcătorilor de pace
Ce dorm încă
În cernoziomul mustind de viață.
Degeaba mă așteptați flămânzi și-nsetați.
Peștii oceanele sunt tot mai slabi
Și pâinea-i frântă pe roată.
Doar floarea vinului din paharul meu
Se schimbă la față
De trei ori pe zi.
Habar nu am cine, ce...
A pârjolit penele păsării din ceasornic.
Peste masa cu noi toți așezați pe cojile de nucă
Stă timpul, pomul vieții-promise
Are rădăcina înfiptă în venă,
Ac ruginit de de seringă.
La umbra umbrei
Închinăm, ciocnim, ne bem răsuflarea
Ca un șerpaș bătrân
Rostogolind în somn
Himalaia.
Fiica risipitoare
Ultima bibilică din ferma cea veche
Clocește pe platou de argint,
Rubinul lichid.
Cuțitele, furculțele, toate cupele de Baccara veche
Îndeamnă trecătorii la friptura în sânge.
Nu e de mine amintirea celei
Ce și-a risipit
Tinerețea și banii
Pe farduri, iluzii
Și cărți cu filele lipite între ele.
M-am întors la masa părinților
Cu cosița tăiată.
Pe stradă, prietenii gurmanzi
Și cei slabi de înger
Trag carul alegoric plin cu confetii.
Va fi sărbătoare imaginară,
Un fel de naștere neanunțată
Și magi din alte colțuri de lume
Vor aduce aurul, smirna și tămâia promise.
O dâră de salivă taie colțul gurii
Celui ce ar trebui să-mi cânte de inimă-albastră.
Muzicantul e mut și se ivesc deja
Măturătorii orașului.
Sub salopete și oasele rupte de muncă
Cutiile de conserve ruginesc
În ploaia ce se iubește
Cu trompeții decupați dintr-o altă poveste.
Și... tata tace, și mama se întoarce
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În liniștea despărțământului
Gândrile noastre cele mai bune
Au devenit zgrunțuroase.
Nu ne lasă să facem pas- dublu
Pe epiderma cămășii, pe care
Un taxidermist neîndemânatic
Încearcă s-o prindă-n cârlige de rufe
Pe aer.
Mostra aceasta de irealitate
Este tot ceea ce a mai rămas
Din animalul cândva liber,
Sălbatic.
În despărțământul sertarului cu secrete de
familie,
Fotografiile în alb-negru își dau cu roșu pe buze.
Nasturii costumului de gală
Sunt pregătiți pentru altă serată.
Și iarăși ne vom face bagajul din cărți nescrise
Și rafturi pline cu vise despuiate
Ca nudurile
Din atelierul unui pictor bețiv și celebru.
Îndoiala bate monede scoase din circulație
În casa cu sticle și borcane golite de miere.
Cui să-i mai pese de viață ?!
Noi toți ne rotim în jurul flăcării lămpii
Într-un carusel din hârtie lipicioasă
Printre muște hulpave și mute.
Scară din trupuri de oameni
Moartea sunt eu,
O femeie cu buzele mușcate la sânge
Și limba ce vorbește în numele celui
Ce se va naște poimâine.
Ea își întinde umbra pe ziduri
Ca pe un ecran de cinema din veacul trecut;
Eu sunt albă, rotundă, imposibil de fărâmat
În rotițele unui ceasornic mecanic.
Moartea se culcușesc în zăpezi,
În frunzele căzute văratic
Și în zarurile abandonate pe masa de joc.
În pantofii cu toc cui și cu un număr mai mici
Eu mă încăpățânez să urc scara,
Eșafodajul ridicat din trupri de oameni frumoși.
Dumnezu râde-n pumni cu țărână sub unghii.
Tocmai a zidărit lumea din nou
Și trimte zăpada ploaia să-mi șteargă
Degetele năclăite de miere și fiere.
Sunt sănătoasă- tun în propriu-mi război!
Plantez ghimpii trandafirilor
Ce vor înflori în coroana unui alt
Fiu născut cu măseaua-de-minte
În gură.
(Din volumul în lucru ,,Totem de inimă roșie,,)
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Ioan Romeo ROȘIIANU
DANIEL LUCA şi adevărata recluziune-a tăcerii
Daniel Luca – „Teritoriu ocupat”, Editura
Ecreator, Colecţia Poesis, 2018
O carte cât o mare provocare aduce-n atenţia
largului public timişoreanul Daniel Luca, prieten de
cursă lungă şi poet dedat deja şi la actul critic.
Personalitate puternică, egală cu sine însuşi,
Daniel Luca propune un „Teritoriu ocupat” menit să
definească o anume lume interioară, să contureze şi
să delimiteze emoţii şi simţiri menite să transpună
lectorul într-un univers propriu.
Zgârcit la cuvinte de data aceasta, în poeme
cât o fulguraţie de gând, Daniel Luca dă toată măsura
valorii sale, primii peri albi amintind înţelepciunea, în
poem înşurubându-se astfel versuri aforistice.
Aşa construieşte el un univers solitar în careşi dăltuieşte atent versurile, o adevărată recluziune-a
tăcerii dacă vreţi, o stare în care lectorul se trezeşte a
fi complice la actul creaţiei şi uşor cuprins de un
anume sentiment de intruziune.
Sfios, aparent introvertit, poetul de pe Bega
explodează-n poem şi provoacă mereu, forţa poemelor sale avându-şi geneza în acel dramatism al momentului consemnat, o lume dezarticulată în care,
dincolo de acea pastişă de calmă tristeţe şi resemnare, autorul propune-ntr-o tensiune lucidă o nouă
lume semantică închipuită: „M-ai încis/între coperte/şi
m-ai aşezat/pe raftul de sus./Curând nu vei mai
avea/spaţiu de depozitare” (Biblioteca), sau: „Odată/
cu ultimul dinte de lapte/ am pierdut şi iubirea” (Pierdere), sau: „Te-am mușcat de lobul urechii /și-am rămas atârnat. / Cercel viu” (Cercel), sau: „M-am împiedicat / de gândul tău / și m-am sprijinit în cădere / cu
inima / de copac” (Cădere), sau: „Mi-am rătăcit limba/
între sânii tăi blonzi ./ De-atunci sunt călător” (Limba).
Multă autoironie dar și o anume fotografiere a
realității aduce Daniel Luca-n prim plan, gesturi refulatorii, conveniențe sociale și o susținută revoltă înnobilează scriitura sa, context în care poemul pare luminat din interior, reflexiile acestuia având darul de-a
atrage atenția asupra unei personalități complexe,
capabilă de versuri de-o spectaculoasă prospețime:
„Te-ai ascuns după lună/să nu te pot ajunge./Ceea ce
nu știi este că lucrez deja/la o scară” (Fuga), sau:
„Te-ai adăpat/la izvorul meu/până am secat” (Izvor),
sau: „De picăturile/iubirii tale/mă adăpostesc/sub pelerină” (Pelerina), sau: „Plouă/și mă prăbușesc din
nori/ încărcat de electricitate./te transform într-un morman/ de cenușă” (Ploaia).
O anume patetică și armonioasă reflectare a
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emoției propune Daniel Luca, deloc o lume semantică închipuită în textele sale poetice, numai teren pregătitor pentru sublinierea și reflectarea propriei tăceri, a tristeților sale ancestrale, a suferinței înăbușite.
Sunt baze structurale ale unei adevărate sfere tematice în scriitura sa din acest volum,
endemică revenire în versuri.
O interesantă resemnare vine ca un fir
roșu al lucrării, o tăcere pietrificată amprentând
spațiul său propriu, o elegantă și provocatoare
surdină a metaforelor, adevărat paravan pentru
a-și apăra acea intimitate din actul creației.
Un volum menit să stârnească, să
suscite și să facă din lector un părtaș la emoții
și pagini memorabile.



Loreta Toader şi poezia gândurilor ascunse
Loreta Toader – „Povestea unui gând”,
Editura Ecreator, Baia Mare, Colecţia
Debut, 2018
Cu o adevărată poezie a căutărilor ne
provoacă poeta Loreta Toader, o poetă pentru care
spaţiul diasporei încă nu a devenit stare de dor sau
amprentă menită să influenţeze un întreg destin
artistic.
Detaşată de sine însăşi şi de un întreg spa(continuare în pag. 18)
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(urmare din pag. 17)

ţiu existenţial, Loreta Toader debutează cu eleganţă, volumul „Povestea unui gând” devenind o oglindă în care
reflectă c-o naturaleţe dezarmantă trăiri şi emoţii.
Netributară chiar şi actului artistic în sine, autoarea
provoacă un univers altfel uşor perceptibil, însă tocmai din
această naturaleţe se naşte povestea, firul epic ce
înnobilează o scriitură puternic amprentată de un univers
propriu.
Sensibilă la tot şi la toate, propune o carte împărţită
în trei secţiuni de sine stătătoare construite, întregul fiind o
carte egală, o carte întregită, rotunjită, o carte unitară tematic şi stilistic.
În toate cele trei cicluri ale cărţii adună consistenţa
unui întreg zbucium, din aceste energii descătuşate născându-se poeme de respiraţie, iar actul confesiv excede
acestui neorealism invaziv care amprentează respiraţia cotidiană.
Deloc invaziv expuse, sentimentele poartă hlamida
unei lirici aproape matematice, fapt ce surprinde în mod
deosebit ţinând cont de faptul că vorbim de un volum de
debut.
Un parfum aparte are discreţia de care dă dovadă,
dar încă nu ştim cât este act cerebralizat sau mod de-a fi.
Transmite uşor parfumul propriilor trăiri şi face din
lector un complice cucerit facil tocmai prin faptul că nimic
nu pare agresiv, ostentativ sau tracasant.
Altfel spus, o poveste de viaţă uşor stilizată, emoţii
capabile să provoace, să strârnească, să contrarieze, dar
în măsură să definească un spaţiu poetic interesant abordat: „Merg printre oameni, neobservat,/Urc şi cobor într-un
timp imaginat,/Îmi întâlnesc gândul plin de iluzii,/Încerc să
citesc printre stări şi confuzii.//Alerg împiedicându-mă în
cuvinte şi lacrimi,/Sufletul îmi este cuprins de patimi,/ Neliniştea timpului mă încojoară,/Între noapte şi zi teama mă
împresoară” (Merg printre oameni), sau: „Mă voi întoarce la
tine doar/Pentru a-mi lua ce-mi aparţine,/Liniştea şi sufletul
meu rătăcit,/Şi bucuria de-a renaşte noaptea/În care ai vrut
să-mi spulberi/Un vis... neîmplinit!” (Mă voi întoarce).
Un preaplin de frumuseţe planează peste scriitura
ei, dar este din plin perceptibil elementul desprins din
resemnare, ideea de abandon în faţa vicisitudinilor fiind
element definitoriu în primii ei paşi făcuţi în largul literaturii.
Există o stare de temere, de nesiguranţă nedisimulată, o scriitură senzitivă capabilă să captiveze prin naturaleţe, demers deloc străin unui lector capabil să îmbrace
haina personajului.
E ca un pas făcut spre-o lume în care diafanul
transmiterii stărilor sufleteşti, altfel valori eterogene, subliniază, conturează cu tuşe sigure un adevărat cod al oglindirii într-o lume improprie visului şi poeziei: „Inima mea pictează-n natură poveşti,/Cu bujori dantelaţi şi mărgăritar sidefat,/Iasomie, crăiasă îşi trimite aroma/În zefirul nopţii
unduind zâmbeşte luna” (I-am spus), sau: „Şi dorul doare,
visele plâng,/lacrimi difuze pe obraz se resfrâng.//Şi inima
suspină, sufletu-mi trist,/Gânduri îngână un cânt interzis.”
(Şi...).
Una peste alta, Loreta Toader alternează uşor
genuri şi stiluri poetice, trece uşor de la poemele lungi la
cele scurte, cât o fulguraţie de gând, trece de la simpla
consemnare sau fotografiere a realităţii la o revoltă interioară.
Multă interogaţie în scriitura ei, o strânsă legătură
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cu persoana iubită, multă revoltă, multă reacţie la
lipsa de reacţie a acesteia. Tocmai din această nevoie de comunicare şi din această raportare la spaţiul înconjurător şi la propriile simţiri se nasc elemente menite să contureze o personalitate literară,
obsesivă fiind tocmai relaţia proprie emotivă, în disperare creionată uneori şi în poeme în care poeta
se dedublează, adesea trezindu-ne că ne vorbeşte
ca un bărbat.
Poemele umbrite tocmai de această doză
de neîmplinire aduc un parfum de preaplin şi
căldură, chipul unei poete capabilă să aprofundeze
şi să exploreze trăiri se evidenţiază îndeosebi în
ultima secţiune a cărţii în care experimentează
interesant ideea de eseu.



Desen de Constanța Abălașei-Donosă
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Ce să mai spun de litera „t” mic o cruce acolo smerită, dar o cruce.
Textul e plin de astfel de însuliţări şi
de cruci,
Ca şi viaţa, viaţa poetului de toate
zilele.
Freamătul spicelor

Ignatie GRECU
E cald şi dulce
Luna pare să doară.
Teii n-au înflorit încă?
E cald şi dulce spre seară,
Umbra moale, adâncă.
Un semn, o rază măcar
De-ar sosi de la tine.
Le-aş pune ca pe-un dar
Dintre cele puţine.
Viaţa o apă îmi pare,
Oglindă plină de cer.
Dintre cele netrecătoare,
Doamne, ce-aş putea să-Ţi cer?
Dar de cuvânt, o scânteie,
Firav, un licăr de sus,
Care să umple de taină,
Suflet smerit şi supus.

O lumină

Ce plin şi ce frumos sună-n auz
Freamătul spicelor vara, în soare.
Ciocârlia suie-n zbor sus, tot mai sus,
Să spună lui Dumnezeu vestea ce mare:
Cum că paiul de grâu plin de rod să nu
se rupă,
Rochiţa-rândunicii îmbrăţişat îl susţine.
Şi ca o stea răsărind cu vin tainic în cupă
Te-aşteaptă să treci şi-nsetat să sorbi,
pelerine!

Harfa lui David.
-Sunt greieri, spuse, cu nevionovăţie.
-Nu, nu sunt greieri, copile!
ci harfa lui David, viitorul împărat şi cântăreţ,
când, în copilărie, păştea oile tatălui său,
şi pleca la vânătoare,
o lăsa lângă copac în iarbă,
stelele coborau pe strune
şi singure cântau,
la fel ca-n noaptea aceasta.



Lângă fântână a poposit un înger.
O lumină către seară, subţire.
Umbre lungi căutau umbra să i-o îmbrăţişeze,
Copaci neclintiţi în uimire.
Am plâns atunci de bucurie
(O bucurie care niciodată nu piere):
Dumnezeu vine la noi să ne cerceteze,
Drumeţ ostenit fără să ceară nimic
Decât să-L privim de aproape
Şi să-L atingem doar în tăcere.
Viaţa poetului cea de toate zilele
Pana se uită tristă la mine.
Scriu direct la calculator.
Am uitat cum se rotunjeşte „a”
Şi punctul pe „i” dintr-o singură însuliţare,
Ca şi cum a-i împunge în costă pe
cineva răstignit pe hârtie.
Am uitat şi primul răsărit de soare.
Desen de Constanța Abălașei-Donosă
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Melania CUC
Cornel Cotuțiu, o Istorie Literară, mai altminteri
decât cea cu care am fost obișnuiți
Am fost mereu fascinată de scrisorile primite în
plicuri de mucava cu mărci filiganate, cu ștampile poștale
inconfundabile, pe care încă le mai deschid și azi, cu un
soi de frenezie, neliniște care nu se compară cu nici o
altă emoție. Dincolo de veștile, bune sau mai puțin bune,
de conținul intrinsec al scrisorii, se află ,,secretul,,
corespondenței, spațiul imagistic, lingvistic și cultural
dintre expeditor și destinatar. Personal nu agreez să-mi
fie tipărite scrisorile pe care cândva, de undeva , cu
cineva în gând am scris, poate fericită fiind, sau tristă,
mânioasă, fericită... De aceea, zic, eu nu păstrez
corespondența, fie ea factură de la telefon, fie scrisoare
de dragoste, odată ce am citit-o, i-am aflat mesajul. O,
da, îmi rămâne reverberația comunicării, și peste timp îmi
amintesc aproape fidel rândurile unor scrisori care mi-au
`marcat viața. Așa sunt eu, în timp ce prietenul meu, unul
dintre cei mai profunzi și harnici scriitori ai zilei, Cornel
Cotuțiu, procedează cu totul altfel. Nu doar pentru
parcimonia cu care și-a arhivat corespondența de-a lungul zecilor de ani îl admir, ci și pentru modul literar
indubitabil în care a reușit să facă o CARTE dintr-un
teanc de scrisori cu expeditori majoritar din lumea literară, o istorie a literaturii române din perioada cronologică
care leagă două veacuri, două milenii.
Am primit, am citit cartea lui Cornel Cortuțiu,
intitulată “Domniile lor către mine”, volum apărut în condiții grafice de sărbătoare la prestigioasa Editură Școala
Ardeleană. Așa cum spuneam, inițial am oscilat între a
citi sau nu le citi gândurile unor oameni care, i se adresează în privat lui Cornel Cotuțiu. Volumul are peste 400
de pagini de corespondență densă, adesea savu-roasă,
cu accente pe probleme personale dar mai toate într-o
corelație cu travaliul din care se naște o carte, se construieste o idee culturală, se edifică destinul unui Autor.
Deține toate ingredientele pentru a fi document al unei
etape istorice, este operă literară. Relația umană elevată
adesea, se remarcă ca un fir roșu care îl leagă pe destinatar de expeditor, dar care face și o buclă generoasă,
atrăgând în jocul remarcabil al discursului și cititorul. Cu
atât mai interesanată mi s-a părut cartea, cu cât am
întâlnit acolo numele unor scriitori cu biografii mai puțin
cunoscute de marele public, dar care își deschid, în
misivele lor către Cornel Cotuțiu, nu doar inima ci și
mintea. Despre cărți, reviste, sănătate, umanitate, viața
de scriitor cu urcușuri și coborâșuri... se vorbește în mai
toate scrisorile adunate între cele două coperte. O parte
dintre cei care au lipit timbre și au expediat plicurile spre
Becleanul legendar al lui Cornel Cotuțiu, sunt demult în
Ceruri, dar cu atât mai pregnant se simte viața foșnind
din amintiri, tipare ale timpului trecut, eșantioane ale unor
vieți creatoare.
Volumul este redactat nu doar cu dragoste, cu
respect, prietenie, nostalgie. Cornel Cotuțiu vine cu adnotări interesante, cu note de subsol, adaugă indicele de
nume și devoalează sursele biografice, astfel reușește
remarcabil să-i confere cărții aura științifică. Nostalgia
lecturii trece pe planul doi. Cei interesați de istoria literară
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adevărată, vor găsi aici surprize ale unor larobatoare
literare mai mult sau mai puțin cunoscute până astăzi.
Scrisorile aduse în carte nu sunt așezate în
ordinea cronologică, după timpul în care au fost
scrise, sunt gândite în plan alfabetic, astfel se face
că, nume ale unor tinere condee din actualitate pot
apărea înaintea unor clasici deja încununați de premii internaționale, academice celebre.
Fotografii-portret ale semnatarilor fiecăreia
dintre scrisorile incluse în carte, dar și coperte de
cărți, instantanee, fresce ale unei epoci, apar în colaj
și întregesc mesajul lucrării. Unele scrisori sunt protocolare, altele prietenești, cu umor inteligent și acel
melanj de sentimente care face ca doi oameni cu
preocupări în același domeniu să devină prieteni. Ca
într-un puzlle, dacă decupăm una câte una, referințele făcute cu voia sau fără voia autorilor, dar avându-l în vizor pe Corneliu Cotuțiu, vom desoperi un
adevărat roman-modern în care personajul principal
este chiar Scriitorul Cornel Cotuțiu. Evoluția sa
literară care fascinează oricum, este înfumusețată cu
priete-nia care îl leagă de tot ce este viu și frumos,
intere-sant, inedit în lumea literară din zona sa
geografică: Beclean, Bistrița, Cluj-Napoca, dar și
tarnscarpatic vorbind, în sfera literară, jurnalistică,
editorială, de management cultural din Capitală.
”Domniile lor către mine,, face parte dintre
cărțile care se citesc din foame de lectură, este o lucrare etalon a biografiei comune a unui val de intelectuali cu har și drag de litera scrisă și care au coborât din turnul lor de fildeș pentru a expedia o scrisoare, ce va deveni nemuritoare, prin Poștă. Destinatarul? Cornel Cotuțiu, Beclean pe Someș. Atât!
Felicitări, Cornel Cotuțiu!
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Dumitru ANGHEL
VĂZUL M-A SOMAT de Marin CIORANU
Volumul de versuri „Văzul m-a somat”, Editura
Proilavia, Brăila, 2017, 132 de pagini, se alătură altor
paisprezece cărţi de lirică, două de proză scurtă şi
trei romane, care întregesc palmaresul editorial al
scriitorului Marin Cioranu, în peste 20 de ani de
implicare intelectuală de creator de literatură, într -o
cadenţă somptuoasă şi o romantică delectare, cu
infinite nuanţe de sentimentalism melodios, în poezie,
`ori cu o gamă de plasticităţi lexicale, în afara clişeelor
licenţioase, pe un registru epic din care lipsesc
zonele cenuşii ale realului sau vocaţia violenţei, cu
accent compensator pe farmecul narativ al unui
spaţiu al verosimilului, dincolo de convulsiile Istoriei,
în proza sa.
„Văzul m-a somat” este o carte pe o tematică
lirică de impact emoţional cu valoarea unei metafore
de avertizare în plan sentimental, la limita de avarie a
senectuţii. Versuri de o violentă alunecare spre
cauzalităţi din care nu lipsesc spaime şi incertitudini
fără orizont; o poezie poziţionată între candoare
elegantă, uşor stăpânită şi direcţionată spre
alternative altruist-educaţionale, din care a rezultat o
lirică de impas sufletesc aflat la limita de sus a
candorii şi al unui parcurs sentimental, din care nu
lipsesc revolta, singurătatea, ambiguităţi sufleteşti
fără motiv, ca şi o încrâncenată dorinţă de a se
împotrivi realităţilor de tot felul.
Marin Cioranu este un poet al alternativelor,
între neastâmpăr emoţional şi rezerve de echilibru
împăciuitor, venit din educaţie şi comportament
seniorial, deşi nu lipsesc puseele contradictorii şi
pigmentările producătoare de bizarerii, din care au
răsărit „perle” de lirică autentică: „După ce am trecut /
pe sub pământ, / urcând şi coborând, / în partea
cealaltă / am luat foc din ochii lumii / ... / În durerea
asta / mă puteţi vedea / Cine sunt?” („Ca un şarpe
roşu”, p. 5).
Deoarece toată tevatura lirică a... impasului
sufletesc în care se află poetul Marin Cioranu nu
beneficiază de o structurare tematic-editorială, îmi
asum sarcina de a semnala toată degringolada sa
sufletească
pe
portativul
unei
„dezordini...
ordonată!?”, din care izbânda să vină şi de la cititori.
Poetul scrie, se confesează, se revoltă,
suferă, se bucură,
trăieşte momente
într -o
contextualitate a mărturiilor, pe o terapie sufletească
din care abia dacă poate apela la... tratamente de
echilibru, fără certe repere ale drumului către sine,
într-o devălmăşie moltto vivace, pe partitura romantică a unui Preludiu de Fr. Chopin: „M-am născut orb,
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/ să pot povesti / infinitul întunericului / Când
merg prin el, / mă simt prin lumea mea”
(„Obosită”, p. 6); şi în parametrii unei întrebări
fără răspuns, dramatică şi dilematică: „Am
început / să nu mai văd / prin lume. / Doamne,
de ce mai trăiesc pe pământ?” („Dacă”, p. 8).
Echilibrul, rezultat din înţelepciune şi
conştiinţa de creator, irumpe orgolios: „După ce
mi-am croşetat / câteva cărţi / de care m -am
speriat / ca un nebun...” („O vietate”, p. 12); ca o
declaraţie de dragoste pentru condiţia de poet:
„Nimic n-a mai rămas / din mine, / poezia m -a
mâncat / m-a şters dintr-o lume înaltă / în care
n-am putut să trăiesc..” („S-a dus”, p. 13), pe
sonorităţile unei sarabande năvalnice, de
nestăpânit.
Poezia rămâne singura motivaţie pentru
scriitorul Marin Cioranu: „Acum, când scriu, /
simt că ard, / şi mă duc departe de mine / până
n-o să mă mai vezi / plutind pe apele lumii”
(„Ardere nevăzută”, p. 22), pentru că Muza
aceasta celestă îi anulează ezitările şi-i susţine
tot neastâmpărul creator: „În fiecare dimineaţă /
mor cu răsăritul în braţe” („Ce arde”, p. 25).
Şi, ca să fie convingător, poetul are
Crezul său liric, Jurământul de credinţă pentru
Erato, muza sa ocrotitoare: „Scriu, / până mă voi
stinge / în albul ăsta, / ca delfinul în mare. / ... /
Scriu / până umerii / îmi vor ţipa” („Înainte”, p.
29); cu valoarea unui Testament literar, după
modelul ilustrului său înaintaş („Urmaşilor mei,
Văcăreşti, / Las vouă moştenire / Creşterea
(continuare în pag. 22)

Boem@ (114) 8/2018

(urmare din pag. 21)

Limbii Româneşti...”), ca un adagio, sobru şi
maiestuos, convins fiind că: „O carte / înainte de a
ocupa / locul în front, / trebuie să dea probe de
viaţă...” („O naştere”, p. 30), ca o motivaţie şi o
menire, în gamă majoră, pentru toată gestica sa
lirică: „Eu am cântat, / până a curs de pe mine /
ultima picătură / ca dintr-o lumânare” („Într-o rană”,
p. 37).
Domnul Marin Cioranu îşi afirmă cu tărie vocaţia lirică iar condiţia de creator de poezie îi dă
dreptul să aspire spre o recunoaştere meritată:
„Când scriu, / mă topesc / fără să mă vadă nimeni, /
şi ca un hoţ / deschid ochiul în carte” („În carte”, p.
45); mai ales că opţiunea, credinţa sa artistică îl
îndreptăţeşte să afirme tranşant: „Ar fi o mare ruşine
/ să umbli cu cârpeli în poezie” („Pe copaci”, p. 48),
deoarece a parcurs un drum lung, anevoios şi cinstit
până a ajuns la limita de sus a vocaţiei poetice: „Am
plâns / la căpătâiul ei, / până a zâmbit poezia”
(„Zâmbetul”, p. 57).
Cu argumentele unei sincerităţi mesianice:
„Încă de mult / ştiam că sunt / cu un ochi deschis /
într-un lan de aur” („Pe mine”, p. 61), poetul
îndrăzneşte să pretindă o minimă răsplată: „Până miam / găsit locul / să mă auziţi cântând” („O particulă
de sânge”, p. 62).
Există şi o secvenţă erotică în lirica poetului
Marin Cioranu pe aceiaşi parametri dubitativi, între
opţiune sentimentală de intimitate melancolică,
elegant rezervată: „Ce faci, iubito? / Iubirea mi s-a
frânt / în drum către tine” („Doua sirene”, p. 80), şi
reacţia molcomă a neîmplinirii, ca o decizie a unui
destin programat: „Am plâns / la pieptul tău, / până
moartea / m-a auzit / de dincolo de noi” („La
fereastră”, p. 81).
Iubirea, simbolul sublim al fiinţării tuturor
aspiraţiilor existenţiale, parcă n-ar avea destulă forţă
să devină un deziderat major în cartea „Văzul m-a
somat”, pentru că poetul Marin Cioranu, deşi nu are
„aptitudini” de învins, plusează patetic, uneori, pe
note discordante, gata să se transforme în impas
sufletesc, în acordurile preclasice din „Marea misă în
Si minor”, de I.S Bach: „De la o vreme / simt că mor
prea repede - / mai bine zis / de când plantez
tablouri / prin marile pieţe ale marilor oraşe” („În
pieţe”, p. 96), în contrapunct sufletesc cu temperamentul său programat genetic pe segmentul unui
optimism vivace.
Până la urmă, poetul Marin Cioranu are
justificările etice şi morale ale drumului său în viaţă,
ale crezului său poetic şi ale sufletului său, mereu
răvăşit, marcat de un curriculum vitae pe măsură, iar
volumul „Văzul m-a somat”, cu numărul rotund (20)
din creaţia scriitorului, este marcat de un lirism
tulburător, în limitele echilibrate şi până la urmă
optimiste ale senectuţii, cu direcţionări s pre orice
posibilă opţiune sentimentală, bine temperată şi
controlată de cultură şi educaţie la cote înalte.

Claudia BOTA
MĂRTURISIRE
Căderile amurgului lasă trecerile timpului
fără de timp,
Împărțim pelicule fără întoarcere
a unui prezent ce se rupe din retină,
Mă văd călcând caldarâmul aprins
în asfințitul soarelui,
Clipe după clipe aprind vârtejul,
Ce ne duce-n ascuțișul sabiei
topite de alchemia Graalului.
Secerișul e aproape, lucrătorii sunt mulți,
Aurul se cerne în topitoare!
Tu mă-nfiori când privesc privirea-ți
oprită-n libertatea mea.
Cuvintele te lasă-n transcendență nelimitată,
De perioadele care hăituiesc sufletul meu purtat
în haltele unei gări părăsite.
Apasă-mi sublimul din mine
și nu opri neliniștea unui crez,
Prin care nu există cale de-ntoarcere.
Spune-mi: clipa aceasta o vom simți
în substanța ei nedizolvată?
Neputințele mele se vor dizolva în fiecare răsărit
Sau mă vei vinde ca și Iuda
la fiecare colț de stradă?
După fiecare sărut al trădării
vei reuși să te travestești,
Într-o bunică care-și vinde merele
atunci când banii s-au terminat.
Pâinea aceasta va avea gustul amar,
Mă voi îneca prin fiecare înghițitură deși
învățătura aceasta e o otravă,
Care acum nu-și mai face efectul,
Vrei să te iubesc la nesfârșit?
Când traversez strada mă ții de mână
Și știi că am reușit să te conving
că tu nu esti nemuritor,
Deși mereu mi-ai ținut discursuri ca și azi,
Mâine vei pătrunde-n tainele nepătrunse
ale ochiului tainic ce pătrunde-n întuneric.
Te-ai limitat la clipa zilei de mâine și ai rămas,
Mereu, mereu un actor al unui act ce s-a sfârșit.
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Vals

Ce greu mi-e sufletul de cântec!
De glasul vocilor din mine,
Le-am strâns pe rând, uitări de sine,
Din albul florilor descântec.

Parfumul vostru este ca un vals
Şi te îmbată, muzică purtată
Cu gingăşie-n fiecare pas
Din rochia de floare decoltată.

Ce greu mi-e sufletul de-o fată!
De amintirea vocii tale,
De tinereţea din petale
Ce-o simt acum reînnodată.

Regesc blazon care se pierde-n timp
Semeţ şi plin de strălucire,
La început de vară-al vostru chip,
Albilor crini, pluteşte-n fericire

Flori de tei

Dorian MARCOCI

Şi ne oferă clipe de magii,
Cu sufletele noastre-n rezonanţă,
Când florile cu trupuri argintii
Se prind în valsul vieţii cu speranţă.

`

Bătrânul plop

Mă plimb cu tinereţea-n braţe
În pas uşor şi relaxat,
Culegătorul de speranţe
Din flori ce nu s-au scuturat.

Bătrâne plop, câţi s-au umbrit
În preajma ta!
Şi câte frunze ai suit
Spre cer cândva

Şi desenat în asprul scoarţei
Citesc ce-i bun, iar anii mei
Deschid sertarele poveţei,
Că-s trecătoare flori de tei.

Pe care, raze-au coborât
Cu vântul lin...
Nicicând n-ai fost posomorât
Când toamne vin

Mă-ntrec

Şi iernile le-ai străjuit
Şi n-a durut
Când geru-n luncă-a-ncremenit.
Ştiai de mult.
Ştiai, crescând mereu, mereu
Şi ai văzut
Şi cerul prins în curcubeu
Şi norul slut.
Iar luna-n ramă ai cuprins
Atâtea nopţi
Când ramurile ţi-ai deschis
Ştiind că poţi
Şi ai putut, dintre titani
Fără de şir,
Să rezemi visul printre ani
Într-un potir
De sevă verde luminat...
Şi- acuma-i greu
Să-ţi văd destinul răsturnat
În eleşteu.
Am strâns
Ce greu mi-e sufletul de floare!
Salcâmii toţi i-am strâns pe rând
Şi nu mă satur, fremătând,
De alba dulcii lor visare.
Nori de ciorchini se scutur din albastru,
Plouă cu alb, cu soare, cu iubire,
C-o libertate din nemărginire
Şi cerul devenind parcă terestru.
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Mulţi tei. Şi peste tot e bine.
Mă plimb în cercul lor, sedus
De versul ce-l strecoară-n mine
Dintr-un poem ce s-a mai spus.

Mă-ntrec cu ciocârlia în înalturi
Doar zborul ei şi gândul meu hoinar
Niciunul nu cunoaşte vreun hotar,
Niciunul nu se trage-n laturi.
Ne arbitrează-un cuc dintr-o răchită
Părtaş cu sora lui mai mică
Cu glasul ei viteaza păsărică
De sus trimite marea-i mulţămită.
Din grâu un abur cald o însoţeşte
Şi foşnetul tulpinilor firave,
Văzduhul simte aripile-i slabe
Şi cu albastrul lui o ocroteşte.
În depărtări
Pe dealuri desenează spinii albă floare
Departe spre-a pădurii buză,
Drumuri se văd, poteci şerpuitoare,
Spre sate,-ngălbenită călăuză.
De-acolo iscodesc biserici albe
Cu turnuri înălţate la vedere,
În jur case cuminţi în salbe,
Scumpă-a sătenilor avere.
Şi-n depărtări cocoaşă cu cocoaşă
Se adâncesc pădurile-n albastru
Spre Scaunul ce Domnul îl înfaşă
Cu norii albi şi razele de astru.
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Avea oţel în braţ şi în artere,
Purta Negoiul pinten şi stelele grumaz
În ochi, îi fulgerau Zamolxe
Cu tâlcuri austere, pripoarelor talaz.

Nicolae RĂDULESCU
GENUCLA
Am înmuiat condeiul în trecutul cetăţilor,
să-njgheb un poem,
În trecutul cetăţilor din munţi, din şesuri,
din margini de ape;
M-am abătut la Istru, din a cărui undă
se cuminecau geţii înaintea plecării vitejeşti la luptă.
Am înmuiat condeiul în palimpsestele davelor,
Folosind chinoroz în stare să zugrăvească
trecutul eroic
Aşa cum a fost însângerat trecutul
prin retortele vracilor;
Am înmuiat condeiul în negura veacurilor,
Deasupra era holdă de grâne,
hrănită din seva eroilor;
Sângele avea drept soclu,
osemintele albe ale strămoşilor,
Aşezate în măreţe sanctuare,
adevărate nesfârşite coloane;
Am întemeiat condeiul, rând pe rând,
Din zodia cetăţilor mărginaşe,
începând şi dând ocol gliei,
Trecând prin Dava – Zegetusa,
am poposit o vreme la Genucla;
Acolo, astrele subpământene nevăzute,
legau sângele davelor din fruntariile Geţiei.
Genucla, cetate pe Fluviu de făclii luminată;
Fortăreaţă de veghe, izvor de nădejde şi linişte,
Cetate a cetăţilor în rămurişul luncilor,
Din şesuri şi din văi,
Acum epopee străveche,
punte de trecere şi de legătură,
Peste pământuri strămoşeşti,
Dintotdeauna româneşti!

DECEBAL
Na fost nici om, nici zeu
Ci un pisc înalt bătut de ploi şi nins de ierni;
Răsfrângeri viscolite într-un scut,
Sămânţă ce-a-ncolţit şi a crescut
Un codru uriaş, trăind în noi!
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În cumpăna lui simplă, clădită-ntre stejari,
Zbura cântând săgeata lucirilor de foc,
Precum clocotul mării şi-adună veşnicia
Din infinitul larg, în coajă de ghioc!
Severă-i era fruntea, ca stânca detunată!
Veghea statornic veacul sub tâmpla de pădure
Imensa măreţie a codrului de brad
Să nu-şi croiască pofta vicleană-n ţară vad,
Căci şoimii liberi, nu pot cătuşele să-ndure.
Iar când a fost să-nmâne urmaşilor făclia
Ca ei peste milenii să-şi afle călăuza,
Sigur şi-a scris mesajul sacru,
Cu sânge de viteaz, la Sarmizegetusa!
E testamentul sfânt, tocmit din stei şi humă,
Carpaţii tată-i sunt şi Dunărea-i e mamă,
Prin vârf de lănci, apoi lumina-i rând pe rând
Şi-a revărsat în veacuri, eternul legământ.
Şi-oricât s-o zbate vremea în fluiere de os,
Prin sângele din brazdă vom moşteni prinos
Din tată-n fiu, acelaşi statornic dor de vatră
Să ardă pretutindeni sub arşiţă şi ploi,
În slova scrisă-n piatră şi-n viscolul din noi.

ORIZONTURI
Trireme eline cu pânze umflate
Departe de vânturi pe mări aruncate,
Coboară pe ţărmuri de nimeni umblate
Rămân şi deschid Orizonturi.
Cohorte latine prin glii neumblate,
Năluce ecvestre sau umbre terestre,
Ştiute pământuri cu mult înainte,
De rob şi-a lui, acum liberate,
Rămân şi deschid şi deschid Orizonturi.
Fregate barbare cu vikingi tixite,
Din Gothland pe mare se-avântă,
Coboară pe ţărmuri de nimeni ştiute
Rămân şi deschid Orizonturi
Acvile tinere de pe Terra ş-iau zborul,
Şi suie spre creste, se-avântă spre ceruri,
Străbat în elan căi siderale
de eros cândva colindate,
Debarcă prin locuri dintotdeauna visate,
Cu faimă şi lauri se încunună,
Revin şi deschid Orizonturi
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Lucia PĂTRAȘCU
ERAM STUDENŢII CARE… GEORGE APOSTOIU,
DUMITRU ANGHEL, Editura Lucas, Brăila 2018
Volumul “Eram studenţii care…”, o Antologie
literară aniversară, Promoţia 1963 “George Călinescu” a
Facultăţii de Filologie, Universitatea Bucureşti, semnat
de George Apostoiu şi Dumitru Anghel, astăzi doi reputaţi oameni de cultură, este “…un omagiu şi o mărturie
a preţuirii pe care o datorăm pleiadei magiştrilor noştri: George Călinescu, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Mihai
Pop, Jacques Byck, Edgar Papu, George Ivaşcu,
George Macovescu, G. C. Nicolescu, Ion Coteanu,
Alexandru Piru, Alexandru Niculescu, Ion Rotaru, Valeria Guţu-Romalo, Mioara Avram, Dumitru Micu, Ştefan Cazimir”, renumiţi dascăli care în generoasa lor
dăruire au oferit acestei generaţii “şansa să iasă din
condiţiile şi orizonturile culturale în care a trăit după
război.” Cele peste patru sute de pagini adăpostesc
exprimarea integrală a celor treizeci de autori referitoare
la “studiile, producţiile literare, confesiunile…” ce dovedesc “forţa creativă, performanţele individuale,
diversitatea de cariere, de atitudini, de opinii, de
destine…”, deoarece fiecare dintre aceste nume importante în timp au avut un parcurs remarcabil, funcţie de
chemarea interioară, de stările estetice, desăvârşite sub
îndrumarea dascălilor menţionaţi şi, în special, a lui
George Călinescu, cel care, profesor eminent, scriitor şi
om de cultură admirabil, a insuflat studenţilor săi dragostea pentru cuvântul scris, citit şi dăruit cu generozitate şi
altora.
Cine sunt autorii acestui volum interesant, cu
un nume atât de sugestiv?
Cititorul interesat va afla din interviul ce a avut
loc în anul 2010 şi este publicat la pagina 352 sub titlul
„Dialog amical” Dumitru Anghel –George Apostoiu referiri despre domnul George Apostoiu, scriitor, publicist şi
diplomat, cel care mărturiseşte: „Timp de trei decenii,
cu unele întreruperi, m-am ocupat de difuzarea
culturii româneşti în lume, prin intermediul cărţii, al
artei”, om cu mare preţuire pentru cultura românească,
cu aplecări studioase şi admirative asupra operei lui
Mihai Eminescu (şi nu numai!).
Profesorul Dumitru Anghel, scriitor, publicist,
critic literar şi muzical: „este o prezenţă inconfundabilă
în peisajul cultural brăilean, un reper în zona moralităţii culturale, creatoare, ceea ce nu-i de colo, cu
peste 1.500 de articole scrise (cronică muzicală, cronică de teatru, recenzii de carte, cronică de film și
critică literară), cu care putem distinge un destin, un
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reper, o măsură a lucrurilor cu o semnătură inconfundabilă.” (Viorel Coman,2009);“…celor ce
vor avea curiozitatea să afle ceva despre universul brăilean le va fi de folos să deschidă cărţile
lui Dumitru Anghel” (George Apostoiu, 2009).
Şi dacă, după şaizeci de ani de la intrarea
în facultate, la iniţiativa meritorie a celor doi autori,
care, printr-o strădanie asiduă şi perfect conjugată,
i-au convins pe foştii studenţi, astăzi oameni cu o
zestre literară bine întocmită, să împletească flori
de gând, înseamnă că din răsadurile de frumuseţe
plantate atunci a răsărit pe parcursul atâtor ani
această evocare, ca o cunună la Nunta de ametist,
omagiu şi ofrandă de amintire nepreţuită.
Proiectul acestui volum inedit, gândit și inițiat de scriitorul George Apostoiu, la care s-a alăturat și criticul literar Dumitru Anghel, are o menire
incontestabilă de pionierat literar, ce va conduce cu
siguranţă la o continuare a sa şi chiar la o reluare şi
din partea altor generaţii de foşti studenţi.
Cine sunt scriitorii cuprinşi în acest
volum?
A relata despre conţinutul său nu ar fi, poate, cea mai potrivită variantă. Cititorul va accepta
această alegere după ce va urmări în continuare
doar enumerarea celor nouă capitole şi numele autorilor care au hărnicit la desăvârşirea lor, iar apoi,
căutând volumul în librării şi biblioteci, se va delecta
cu tot ceea ce condeierii cuprinşi în paginile bogate
ale acestei antologii au dorit să dăruiască. Important
este că la pagina 389, cititorul va găsi numele lor şi
o scurtă prezentare.
Capitolul I Eseuri călinesciene (Petre D.
Anghel, George Apostoiu, Ilie Guţan, Mihai Unghea(continuare în pag. 26)
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nu); Capitolul II Critică (Dumitru Anghel, George Apostoiu, Stelian Cincă, Cornel Radu Constantinescu, Gelu
Ionescu, Sorin Movileanu, Mihai Ungheanu); Capitolul III
Miscelaneea (George Apostoiu, Gheorghe Carageani,
Alexandru Dobre, Ilie Guţan, Gelu Ionescu, Nicolae I.
Nicolae, Cornelia Olteanu-Bularca, Ionel Oprişan, Melania
Ştefănescu-FLOREA, Mihai Ungheanu); Capitolul IV
Poezie (Ion Andreiţă, Lucian Badea, Ion Butnaru, Bucur
Chiriac, Petrea Ciupitu, Mihai Duţescu, Vali Iancu, Elisabeta Iosif,Maria Tudor); Capitolul V Proză (Ion Andreiţă,
Lucian Badea, Maria Cristea, Mihai Duţescu, Elisabeta Iosif, Nicolae I. Nicolae, Radu Pădurariu, Gheorghe Suciu);
Capitolul VI Teatru (Lucian Badea); Capitolul VII Publicistică (Ion Andreiţă, Ion Marcovici, Radu Pascal); Capitolul VIII Rememorări, portrete (Ion Andreiţă, Dumitru
Anghel, Lucian Badea, Petrea Ciupitu, Cornel Radu Constantinescu, Ilie Guţan, Gelu Ionescu, Vasile Lungu, Mihail
Mihalea, Nicolae N. Nicolae, Cornelia Olteanu - Bularca,
Radu Pascal); Capitolul IX Interviuri (Dumitru Anghel,Gelu Ionescu, Ionel Oprişan, Mihai Ungheanu).
Poate fi vorba de poezie, proză, teatru, critică,
eseuri, publicistică, portretistică, interviuri, tot ceea ce
însumează acest volum îngrijit cu un deosebit simţ al responsabilităţii, ca rezultat al unei înţelegeri plenare a
memoriei personale sau colective ce se cuvenea păstrată.
Cu atât mai mult cu cât aceasta aduce la cunoaşterea
cititorului tânăr chipurile şi caracterele unor personalităţi al
căror nume sunt ştiute numai din manualele şcolare.
Iată, în paginile acestui volum de excepţie “ERAM
STUDENŢII CARE…”, o reîntâlnire fericită a doi foşti
studenţi, George APOSTOIU şi Dumitru ANGHEL, scriitori care fac parte din promoţia 1963, frumos şi meritoriu
numită Promoţia George Călinescu!
Felicitări autorilor şi un gând curat pentru raza de
soare ce au menit-o amintirilor acelor vremuri!


(urmare din pag. 5)

sau pentru a obţine bani să susţină, de pildă, o nuntă ori
să asigure vinul pentru o chermeză în sat. Dar, tot
braconieri sunt, sugerează autorul, şi slujbaşii regimului
totalitar, care fură, prin minciună, crimă şi teroare, libertatea, demnitatea şi viaţa omului.
Nu este numai un roman istoric şi al mediilor deosebite, ci, prin întâmplările extraordinare înfăţişate, este şi
unul de acţiune şi aventuri. Este şi un roman poliţist.
Poate fi făcută, într-un anume sens, o apropiere de romanul Baltagul lui Mihail Sadoveanu, unde Vitoria îl caută pe
Nechifor Lipan, bărbatul dispărut. Aici, parcă se redeschide un dosar pentru a fi găsiţi nişte indivizi dispăruţi cu
ani în urmă. Este, însă, o investigaţie „la lumină”, făcută
de Iuri, pentru că adevărata investigaţie fusese realizată
an-terior de altcineva, care ştia deja adevărul, şi-l conduce
„din umbră” pe Iuri pentru a afla acest adevăr, tatăl Anei.
Pe de altă parte, este nu numai un roman al individului şi
al colectivităţii, ci este şi unul al cuplului erotic. Ca poveste
de iubire, este una exemplară. Înfruntând vitregiile sorţii,
nenumărate adversităţi ori prejudecăţi etnice, iubirea

dintre Tudor şi ţiganca Zina biruie. Romanul poate fi
considerat şi ca o caldă pledoarie pentru înţelegere
între diferite etnii. Meritul autorului poate fi privit şi
dintr-o altă perspectivă. Comunitatea ucraineană din
Delta Dunării este urmaşa zaporojenilor refugiaţi aici
cu secole în urmă, ca urmare a prigoanei religioase
la care au fost supuşi. Doar M. Sadoveanu realizase
o evocare artistică prin romanul istoric Nicoară
Potcoavă din 1953 a cazacilor zaporojeni. Acum,
peste mai bine de jumătate de veac (61 de ani), Florin Istrate, continuându-l, într-un fel, pe Sadoveanu,
ne dă în-tr-o creaţie amplă o nouă imagine a etniei
ucrainene, de data aceasta din Delta Dunării şi în
alte condiţii social-istorice.
Naraţiunea este una complexă. Este mult mai
profundă decât pare la prima vedere prin problematica omului adusă în discuţie şi prin mesajul ei.
Este un roman de meditaţie asupra condiţiei umane.
Valorile omenescului înfrâng până la urmă, prin
luptă, iubire şi credinţă în ideal, adversităţi felurite,
forţele întunecate iscate din bestiarul uman şi chiar
destinul potrivnic. „Dacă dragoste nu e, nimic nu e!”
ar zice Marin Preda. Am putea spune că întregul roman este străbătut ca un fir roşu de la un capăt la
altul de sentimental dragostei. Aici, există, însă, şi
iubire pentru semeni, şi iubire pentru Dumnezeu, şi
iubire pentru părinţi sau copii, şi iubire pentru fiinţa
aleasă. Ele vor birui şi, în acest sens, naraţiunea
exprimă şi sădeşte încrederea în om şi fericirea lui.
Mesajul scriitorului tulcean este tonic, fundamental
optimist.
Publicul căruia i se adresează acest roman este
unul larg, incluzând toate vârstele – adolescenţi, tineri, maturi, vârstnici –, de diferite etnii sau religii, de
pregătire culturală sau ideologie, căci se dau informaţii despre o epocă dramatică, dificilă, bulversantă,
„obsedantul deceniu” 6 al secolului trecut, din existenţa poporului nostru.
Prozatorul se încadrează în familia scriitorilor importanţi din literatura noastră, precum M. Sadoveanu, Mircea Elia-de, Radu Tudoran, Marin Preda,
Panait Istrati ori Fănuş Neagu.
Cu acest al doilea roman al său, Braconierii, scriitorul Ned Orson face o nouă dovadă a capacităţii sale de creaţie, a adâncimii meditaţiei asupra vieţii şi
omului, a puterii de evocare a mediilor şi a conturării
personajelor, a mânuirii cu abilitate a forţei de sugestie a limbajului, marcând trecerea într-o nouă etapă,
de maturitate, a scrisului său. Credem că romanul
istoric şi de acţiune, roman al demontării mecanismelor instaurării unei utopii ideologice şi sociale, al
meditaţiei asupra condiţiei umane, al dramaticei lupte a individului cu forţe sociale brutale, al iubirii şi al
destinului individual ori al colectivităţii, Braconierii, va
fi un roman de succes al literaturii române actuale.
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În catedrala de-azur şi în Olimp.
In toate, dacă Te afli înmiit,
Atunci eşti puţin şi-n mine, negreşit.

SONETPSALM (II)

Mihai MERTICARU
SONETUL UBICUITĂŢII (l)
În ziua cu trei dimineţi în frunte,
Cu luceferi și muzică celestă,
Esenţa Sfântului Duh se atestă,
Către Dumnezeu Tatăl, sacră punte.
O părere mai mult decât onestă
S-ar încurca în multe amănunte,
Adevărul, încercând să-l înfrunte
Cu-o argumentare voit agrestă.
Nimic, pe pământ, în cer şi pe ape,
Fără dumnezeire nu se poate.
Oricât de departe, El e aproape,
În Univers, dar şi-n inimă-ncape.
Nimeni nu-i singur în singurătate,
Dumnezeu e pretutindeni şi-n toate.

SONETUL CUCERNICIEI
Cu o lumină binefăcătoare,
primește-mă-n graţia Ta, Iisuse,
Şi-n sacralitatea lumii apuse!
Dă-mi un strop din divina Ta splendoare,
Smerenia, harul fiind incluse,
Drept inepuizabile izvoare
Menite, în inimi, să se strecoare,
Cucernice, blajine şi supuse!
Din sfinţenia Ta, trimite-mi rază,
Din nemărginire, un punct albastru,
Calea-mi înaripată luminează,
Dragostea de Tine rămână trează!
Inculcă-mi pioşenie de sihastru
Şi înţelepciunea lui Zoroastru!

SONETUL UBICUITĂŢII (II)
Te văd pretutindeni şi-n orice clipă
Prin fire de iarbă,dar şi prin stele,
Prin flori, prin codri şi-n lumi paralele,
În frumuseţea ce face risipă,
În visele şi visurile mele,
În vestea cea bună,sosită-n pripă,
În dragostea ce uşor se-nfiripă,
În minunea ce mişcă toate cele.
Te simt peste tot, Doamne, şi-n orice timp,
În astrul nevăzut, ușor intuit,
În orice relicvă, cutumă şi mit,
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Tu, Doamne, poţi fi orice: marmură, zid,
Eu, doar o iederă căţărătoare
Sau o palidă umbră călătoare,
Un monumental Nimic umplut cu vid.
Sub altarul Tău fără de hotare,
Îngăduie-mi , Părinte, pe veci să mă închid,
Chiar dacă sunt un fir de praf insipid,
O frunză de salcie plângătoare.
Mereu Te caut, deși sunt în Tine,
Ca iarba verde crescând pe coline
Ca răul ce se integrează-n bine .
Nu Te mai ascunde, Sfinte, după nor,
Toate izvorăsc din sacrul Tău izvor,
Toate-s ale Tale, Tu al tuturor.
SONETUL DEVOALĂRII
Lasă-mă, Doamne, a Te vedea să pot
Cum trebăluieşti prin împărăţie,
Fă o briză spre mine să adie
Să-mi dea clarviziune de sacerdot,
O jumătate de stea, dă-mi şi mie,
Acolo să mă mut cu cărţi și cu tot,
Că acest drept mi se cuvine, socot,
C-aici prea am ajuns la ananghie!
Dă-mi, Sfinte, şi o felie de soare,
Să văd aura celor dispărute,
Învaţă-mă să Te iubesc cu-ardoare!
Nu terminai aste rugăminţi mute
Şi văzui lumină covârşitoareN-ntunericul celor nevăzute.
SONETUL UNEI TRIADE
Pe lumea asta, toate-s trecătoare,
Intră-n ale morţii pepiniere,
Acceptă pietrificarea-n tăcere,
Din întâmplare, dar și din eroare.
Tristețe, bucurie şi avere
Se trec ușor ca o plăcută boare,
Ca mâine-i cenuşă slăvitul soare,
Dar prima-i frumuseţea care piere.
Tot ce există-i lege să dispară!
Furia și lăcomia barbară,
Invidia, puterea, măreţia,
Vor trece toate prin foc şi prin pară.
Doar o triadă gustă veşnicia:
Cuvântul, Dumnezeu şi poezia.
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Victor MAROLA
ÎN DIALOG CU MARINA DUMITRESCU-BACONSKY
Victor Marola: Bună ziua, stimată Marina DumitrescuBaconsky! Pentru începutul discuției noastre cred că o
retrospectivă biografică expusă de dumneavoastră în câteva rânduri ar fi mai potrivită decât o întrebare din partea
mea.
Marina Dumitrescu-Baconsky: Sincer vorbind, sunt
mai degrabă "anti-autobiografistă". Cel puțin la stadiul actual, al vârstei mele coapte. Foarte pe scurt, deci: am terminat Filologia la București, în 1983. În 1987 am plecat
din țară, m-am stabilit inițial în Grecia (țara de origine a
mamei mele), iar începând din 1988 m-am reprofilat pe
jurnalismul de radio. Am lucrat la BBC (Londra), la RFI
(Paris), iar după reîntoarcerea în țară, în 1995, la Radio
Europa Liberă. Din 2001 sunt angajată a postului Radio
România Cultural, unde realizez emisiuni de autor. În
același concept, am făcut și emisiuni de televiziune - la
TVR 3 și Trinitas TV. Am făcut parte din prima redacție a
revistei Courrier International (Paris), în primii ani '90.
Scriu sistematic în presa culturală începând din 2001.
Actualmente dețin o pagină lunară de eseu în Revista 22.
Am publicat patru volume de poezie la Ed. Vinea (al cincilea este în "dospire"), am coorodonat un (frumos) volum
colectiv la Ed. Baroque Books and Arts (Cum (să) îmbătrânim?, 2016), iar anul acesta, la Ed. Vremea, a apărut
primul meu volum de eseuri (Trăind printre voi, cu atenție). Dacă tot m-am auto-prezentat, țin să menționez că
sunt mama a doi copii minunați - Irina și Stefan, studenți
acum.
V.M.: Contează ca în formarea unui adolescent ca să
se simtă bine în lumea cărților. Acestea au reprezentat și
pentru dumneavoastră bucuriile din mediul familial. Ce
cărți v-au impesionat până la 23 de ani? Dar din cele editate după 1990?
M.D.: Adolescența este în opinia mea vârsta cea mai
dificilă. Mai ales pentru firile sensibile și "grave", cum
eram eu încă de pe atunci. Pentru mulți adolescenți din
familia mea de spirit, cărțile, teatrul, muzica, filmul de artă
(cel de mainstream aproape că nu exista în peisaj) și dezbaterile pe marginea lor reprezentau principala (dar ce
spun?!) singura preocupare&salvare. Sigur, însă, că întrun fel citești Război și pace, Jurnalul lui Tolstoi (acela
cenzurat...) sau Crimă și pedeapsă - la 16, 17 ani și altfel
plonjezi în Thomas Mann sau Borges la 20, 21, luându-i
ca material de studiu... aprofundat. (De ce nu găsim timp
pentru a re-citi?!...) Probabil că tot firea mea aplecată
spre sensuri adânci m-a apropiat de Tragicii greci precum
și de tragedia clasică franceză. (Nucleul tragic este oricând garanția unei creații majore. Eu îl urmăresc constant.). Poezia și romanul medieval, de asemenea, m-au
atras în mod deosebit - de altfel licența mea (în franceză)
avea ca subiect tranziția dinspre mitic spre literar în romanele lui Chrétien de Troyes. Marii dramaturgi m-au
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fascinat și ei – atât ca lectură cât și ca montare scenică (a propos, mâncam teatru pe pâine!) - Shakespeare, dar și Pirandello - adică o gamă largă... Un
moment aparte a fost "aterizarea" în lumea liberă, în
1987. Primele lecturi (simbolice, revelatoare) în
această etapă au fost Dieu est né en exil, de Vintilă
Horia și La Vingt-cinquième heure, de Virgil Gheorghiu – în limba franceză, evident - căci la momentul
acela nu erau încă editați în română. Un prag interesant s-a produs după 1990. Sub impresia copleșitoare a memorialisticii trecutului comunist, pe de o
parte, a cărților pe teme de spiritualitate, pe de alta,
dar și a numeroaselor scrieri mongrafice sau teoretice, trebuie să recunosc că m-am cam îndepărtat de
ficțiune. De literatura propriu-zisă. Fenomenul mă
preocupă (ca să nu spun că mă îngrijorează) și de
altfel intenționez să reflectez mai atent asupra lui.
Aș menționa că în primii ani '90, când trăiam la Paris, Amintirile celor 20 de ani în Siberia ale Aniței
Nandriș și Jurnalul Fericirii, al lui N. Steinhardt, miau revelat forța acestui veritabil nou gen din cultura
noastră, care între timp s-a consolidat constant.
V.M.: Relatați, vă rugăm, câteva evenimente literare la care ați participat în anii studenției dv.
M.D.: Începutul anilor '80, când eram studentă,
au fost printre cei mai triști ai perioadei comuniste
(nu-mi permit să spun sumbri, căci un asemenea
calificativ se potrivește perioadelor de prigoană criminală). Trăiam cenușiu, sălciu... Lumea literară
constituia un fel de club închis, în care erai sau (mai
ales) nu erai acceptat. Bisericuțele din jurul puținelor
reviste literare închideau accesul oricăui "outsider".
Din acest punct de vedere, nu am avut privilegiul
unor mari "întâlniri" - de genul celor din apartamentul lui Nichita Stănescu sau al miticelor Cenacluri... Dacă ar fi să evoc o amintire realmente frumoasă.... ar fi spectacolele (periodice) de muzică și
poezie susținute de Ion Caramitru și Dan Grigore veritabile oaze de puritate și curaj în universul carceral în care trăiam... Îmi amintesc, de asemenea,
întâlnirea lui C. Noica cu studenții de la Filologie,
cred prin '81 - '82...un face-à-face destul de dur,
pentru mulți dintre noi. După cum se vede, puține
evenimente publice . Prea puțină deschidere, prea
puțină autenticitate...
(continuare în pag. 29)
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V.M.: Nicolae Steinhardt constituie o figură livrescă a
literaturii române. Cum este perceput de critica literară actuală?
M.D.: Cu siguranță că destinul spiritual, de mare convertit, al lui Steinhartd îl umbrește defintiv pe cel de literat în sensul strict al cuvântului - căci harul scriitoricesc al Monahului de la Rohia nu e de pus la îndoială. Nu știu dacă
critica literară actuală îl mai reține pe Steinhardt ca reprezentant al tagmei... Cine o face are, cred, în vedere mai
degrabă semnificația traseului pe care acest atlet al lui
Hristos l-a parcurs, de la cultura "lumii" la cultura "duhului"... Aventura spirituală a unui Steinhardt este, în sine, o
lecție de... adevăr, aș spune. Din păcate, nici pe el nu mi-a
fost dat să-l întâlnesc personal - unii colegi de generație
au avut această șansă. Ar fi fost o bucurie...
V.M.: Creația scriitorilor români din Occident poate fi
considerată astăzi o terra incognita în România?
M.D.: Din ce în ce mai puțin... S-a recuperat enorm din
timpul "hăcuit" de comunism, prin cenzură și interdicții ideologice. S-a ciuruit cortina de fier culturală. Au fost recuperați admirabil, știm bine, Cioran, Eliade, Ionesco, dar și
Vintilă Horia (menționez aici integrala scrierilor sale, de la
Ed. Vremea), Virgil Gheorghiu, dar și Paul Goma, D. Țepeneag, Bujor Nedelcovici, fără a-l uita nici pe istoricul de
artă V. I. Stoichiță. E vorba și de personalitățile de peste
Ocean - un Virgil Nemoianu sau Matei Călinescu, În
poezie sunt de menționat mai ales avangardiștii majori
(escamotați zeci de ani din peisaj), precum: B. Fondane,
Gherasim Luca sau T. Tzara, traduși din franceză, care șiau recuperat locul de cinste prin abnegația unor editori ca
Nicolae Tzone. La același capitol l-aș menționa pe poetul
și traducătorul Andrei Codrescu, stabilit în SUA în urmă cu
multe decenii și care e din nou prezent în cultura autohtonă. Exemplele pot continua pînă la marele regizor Andrei Șerban și mai departe. Din acest punct de vedere,
așadar, nu ezit să spun că stăm foarte bine. Monstruoasele bariere dintre România și români au dispărut. Sper,
fără drept de apel.
V.M.: Ce personalități v-au atras atenția în primii ani de
ședere în mediul francez?
M.D.: M-a impresionat diversitatea lumii culturale franceze, trăinicia ei. Vivacitatea culturală a omului mediu dar
și varietatea competențelor - dincolo de notorietatea
imediată. Nenumărate ocazii în care exclamam: iată încă
un specialist, un academic de mare ținută... despre care
nu știe toată lumea, dar care nu e mai puțin important.
Pentru că sunt jurnalist cultural, un model pentru mine a
fost și rămâne Bernard Pivot - legendarul realizator (între
altele) al emisiunii Apostrophes (1975-1990!) și al seriei
Les Dicos d' or: Un om excepțional, cititor profesoinist,
câte 8 ore pe zi, care întotdeauna a refuzat să se prezinte
altfel decât ca (simplu) JURNALIST. Deși a fost invitat să
intre în Academia Franceză, a declinat propunerea în favoarea calității de membru al Academiei (și Juriului) Goncourt - preferând ritualismului scrobit, convivialitatea lecturii, a vinului și a meselor fine, așa cum el însuși mărturisea. Am avut bucuria să-l cunosc la București, cu prilejul
Târgului Bookfest 2012, când i-am luat un scurt interviu
pentru o emisiune a mea, la RRC.
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V.M.: Dar în ultimul deceniu, ce intelectuali francezi v-au impresionat?
M.D.: Asemenea delimitări cronologice sunt puțin
artificiale. Nu aș încadra ultimului deceniu o personalitate sau alta, mai ales că într-o cultură matură și solidă, precum cea franceză, valoarea e (re)cunoscută
pe termen lung, durează, crește și străbate timpurile.
Ceea ce e de remarcat, mai ales în spațiul francez,
este prezența oamenilor de mare finețe intelectuală
(și) în zona media. Bineînțeles, pe platforme respectabile. E vorba aici de standardele elevate ale culturii,
în sens larg. Din această categorie de personalități
publice, am admirat (și) longevitatea pe baricade a
unui Frédéric Mitterrand, sau a unui Jean d 'Ormesson, de pildă.
V.M.: Salonul de Carte de la Paris este un topos al
educației. Detaliați, vă rog.
M.D.: Toate Saloanele de Carte din orașele europene sunt adevărate mașinării educaționale... pentru
cei capabili să profite de pe urma lor. Aș nota aici
persistența și prestigiul (nedetronat) al cărții în format
tradițional. Al cărții pe hârtie - care disciplinează actul
lecturii, al cunoașterii. Induce respect pentru creația
de un fel sau altul. La Paris, "Le Salon du Livre" din
fiecare lună martie, se remarcă printr-o frecventare
consistentă, dovadă că această disciplină culturală
funcționează. Fără a idealiza, desigur, trebuie să spunem că se citește mult în Franța. Bibliotecile de cartier răsar la tot colțul de stradă, librăriile de cartier, de
asemenea – pentru a nu menționa uriașul lanț FNAC.
Din acest punct de vedere, România are foarte mult
de învățat de la țările europene. La noi, Târgurile de
Carte sunt cumva disproporționat de spectaculoase și
bogate, față de comunitatea modestă a cititorilor, la
nivel teritorial...
V.M.: Ne puteți oferi o imagine de ansamblu a
poeziei românești de după 1990?
M.D.: Recunosc, foarte greu. Nouăzeciști, douămiiști, post-douămiiști...care în general se remarcă
printr-o frondă oarecum mecanică, printr-un reflex
anti-tradiționalist și chiar o anumită aroganță care nu
îi șade bine (zic eu) "poetului... ca om". Pe de altă
parte, supraviețuiesc, din fericire, printre aceste noi
grupări mai mult sau mai puțin artificioase și tentate
de "autoritarism" literar, creatori non-negaționiști, autentici, liberi. Care nu mimează ceva. De fapt, sinceră
să fiu, nu pot vedea poezia decât prin prisma fiecărui
POET în parte. Aș greși, altminteri... Poezia se lasă
(continuare în pag. 30)
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cel mai greu aglutinată, catalogată etc. Sigur, critica si istoria literară au datoria să sistematizeze și domeniul prin
definiție inefabil, haric, al poeziei, dar eu personal pot doar
numi poeți la care mă refer oricând cu venerație: Eminescu, Macedonski, Blaga, Arghezi, Labiș, Mihai Ursachi, Ștefan Augustin Doinaș, A.E Baconsky, Gabriela Melinescu,
iar din literatura universală: Rilke, Esenin, Pessoa, T.S.
Eliot etc. De recitit oricând. Dintre congeneri, le-aș aminti
pe Magda Cârneci și Ioana Diaconescu - dar nu sunt singurele care ar merita citate, așa cum în noile valuri de poeți
există nume de valoare și de viitor. O mențiune specială aș
face, privitor la poeții apăruți după '90, în Republica Moldova - de o vitalitate lirică aparte.
V.M.: Poezia este (pentru scriitor) un simplu mijloc de
comunicare, un rod al frământărilor lăuntrice, un imaginar
al năzuințelor sau un spațiu tainic al regăsirii de sine?
M.D.: Îmi pare rău să vă decepționez prin laconismul
răspunsului meu, dar, cred cu toată convingerea că POEZIA ESTE CEEA CE ESTE...
V.M.: În societățile actuale din ce în ce mai pragmatice,
scriitorii pot îndrepta ceva în comunitățile din care fac parte?
M.D.: Din nou un răspuns laconic, dar din suflet: CATEGORIC, DA. Cu singura condiție ca "persona" respectivului
scriitor să se identifice (să rimeze, cum spune francezul) cu
"persoana". Este o precizare cred eu, esențială. Puterea
exemplului propriu e, de fapt, cel mai grăitor mod de a
influența, de a convinge, de a "croi vad" către mintea oamenilor. Oricât de articulate, formulările sau analizele unui
scriitor despre viața cetății, nu vor convinge pe nimeni atâta timp cât exemplul personal va fi absent sau contradictoriu. Creatorul este, înainte de orice, o conștiință. Vocea acelei conștiințe poate face minuni... De prea multe ori,
între planuri există însă o defazare nocivă...

nemulțumiți, ba chiar frustrați, de slaba lor pătrundere pe piața... americană?!). Îmi cer scuze pentru
răspunsul oarecum deviat...
V.M.: Unele dintre producțiile cinematografice
occidentale dinainte (“Pe aripile vântului” - 1939) și
după al doilea război mondial („La vita e bella”)
aveau un romantism al lor. Astăzi filmele mai au o
poezie a lor?
M.D.: Azi, e mai actuală ca oricând departajarea
între filmul independent ("de artă") și cel de mainstream. Deosebire care de altfel se adâncește.
Contrar aparențelor, există mult rafinament, ba
chiar "poezie", în filmul contemporan occidental dar în fâșia liberă, neaservită criteriilor comerciale.
Recentul Festival al filmului independent american,
desfășurat în luna mai la București, a dovedit din
plin acest lucru. Personal, i-aș invita pe cei care citesc aceste rânduri să vizioneze bunăoară ultima
peliculă a lui Jim Jarmush (veteran obstinat al filmului independent american): "Paterson" (2016);
sau filmul lui John Caroll Lynch: "Lucky" (2017). Filme contemporane impecabile, chiar în sensul întrebării dumneavoastră. Dar de nișă...

V.M.: În afara celor care activează în instituții
culturale, de presă, în medii pedagogice, părinții
mai citesc scrieri din sfera literaturii?
M.D.: În contextul unei oferte editoriale diversificate extrem de mult, pretutindeni în lume, mutațiile
generate de noile tehnologii ale comunicării au
modificat substanțial raportul realitate/ficțiune, iar
transparența media (ca să nu spun indiscreția generalizată) a redus marja exclusivă a vieții private,
creând un orizont de așteptare de tip "reality-show".
Prin urmare, oamenii sunt tot mai atrași de... poveștile adevărate. Pe de altă parte, ei au la dispoziție în
cărți un vast material teoretic, istoric, științific, din ce
V.M.: Care dintre scriitori români sunt insuficient cunos- în ce mai stimulant pentru orizontul lor de cunoaștere. Cum timpul avut la dispoziție e din ce în ce
cuți, ale căror scrieri ar trebui traduse în limba franceză?
M.D.: Mulți. Problema este însă alta. Țin să îl citez aici mai limitat, alegerea între o carte de ficțiune și una
pe Profesorul Mihai Zamfir, care făcea cândva, într-un edi- de non-ficțiune - o va privilegia, cred, pe aceasta
torial din România Literară, o teorie foarte realistă a proble- din urmă; esențial rămânând actul lecturii, în sine.
mei traductibilității, implicit a notorietății internaționale a au- Chiar dacă unii părinți nu mai citesc neapărat literatorilor români. El punea această chestiune (deseori exage- tură "pură", preferând o monografie, un eseu politic
rată) sub specia unui provincialism neasumat. Un autor sau biografia unei personalități, ei vor fi în câștig și
dintr-o limbă de mică circulație nu ar trebui să se rușineze vor avea eventual ce să le transmită copiilor. Prodacă se adresează (doar) conaționalilor. Este absolut fi- blema la ora de față nu este atât ce anume citim, ci
resc să fie așa, de altfel nu suntem doar noi în situația asta DACĂ mai citim. Restul se poate ajusta.
- nici pe departe. Măcar de ar citi o carte sau alta mai mulV.M.: Mulțumesc frumos pentru răspunsurile forte mii de români decât o fac în prezent!... Cât despre accesul prin traduceri, la alte spații culturale - evident că rămâ- mulate de acuratețe. Cititorii revistei Boem@ se vor
ne și acesta un obiectiv legitim și nobil, dar valoarea in- bucura să vă regăsească și într-un mic grupaj de
trinsecă e singura care poate decide. Degeaba se fac la poezii.
5 iulie 2018, București
kilogram traduceri în alte limbi, conform unor programe
etc., dacă ele rămân fără suficienți cititori în carne și oase... Ce facem, pe de altă parte, cu marea noastră literatură - fie netradusă, fie prost tradusă în alte limbi? O anulăm?... O ignorăm, de rușine că nu "a penetrat" în cultura
universală? Vedeți, este aici o frontieră delicată pe care
tindem să o trecem cu vederea, pentru că ne mână de la
spate un imperativ al "afirmării" internaționale, cam nefiltrat. (A propos: știați că scriitorii francezi sunt foarte
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Poet italian şi traducător de limba română.
Trăiește în Milano – Italia. Redactor la mai multe
publicații literare românești. Colaborator vechi și de
nădejde al revistei Boem@.
Volume publicate: “Monade/Monadi” - poeme în
limba română şi italiană, împreună cu Melania Cuc,
Editura Karuna, Bistrița, septembrie 2014; “Exilul” poeme în limba română, Editura Rafet, Râmnicu
Sărat, septembrie 2016; “In viaggio per dove/ În
drum spre unde” - poeme în limba italiană şi română, Edizioni DrawUp, Latina (Italia), sept. 2017.

Luca CIPOLLA (Italia)
Il disegno

Desenul

Una doccia fredda
di elementi mi pervade
e quanto sono sporco
ora sino a che il fuoco
pulirà quelle stigmate,
un folle che vagola
sperso - barcolla
e beve latte di cavalla;
all'una i fuochi s'acquietarono
ed io ne accettai il principio,
rischiarato da Deneb lontana,
qui solo la pece mi tratteneva
e di terra ero sostanza,
lustrandomi le scarpe
e cadendo in basso..
stanco ed ammalato
alla faccia vostra,
via prima i soldi
e poi le caramelle,
difendo sogni di carrozzelle
da spiccare il volo
e farlo in silenzio,
tu sei la grafite ed io l'alloro..

Un duș rece
al elementelor mă pătrunde
și cât de murdar sunt
acum până ce focul
va șterge acele stigmate,
un nebun care umblă
haihui – se clatină
și bea lapte de iapă;
la unu noaptea focurile se liniștiră
și eu acceptai principiul,
luminat de Deneb depărtată,
aici doar smoala mă reținea
și de pământ eram substanță,
lustruindu-mi pantofii
și decăzând...
obosit și bolnav
în fața voastră,
afară mai întâi banii
și apoi bomboanele,
apăr vise de trăsuri
ca să-mi iau zborul
și s-o fac în liniște,
tu ești grafitul și eu laurul..

La stele di Ruino

Steaua Ruinolui

Da fogli sgraziati e ingialliti,
su cui nube non pone ombra,
gettati là
ove manco un randagio dimora,
pare che
la divin locusta riservi un banchetto
alle Esperidi assorte
che dalla stele di Ruino
il sole fiacca
a vite raccolta
nelle sue viridi biglie
su tornanti esposte,
che memoria,
un'anfora direi,
soppianta a
ritagli di Moldova.

Pe foi pocite și îngălbenite,
asupra cărora nor nu lasă umbră,
aruncă-te acolo
unde nici un maidanez nu locuiește,
se pare că
lăcusta divină le da un ospăț
Hesperidelor absorbite
pe ce la stela Ruinolui
soarele le istovește
ca vița culeasă
în verzile ei bile
asupra curbelor expuse,
pe ce memoria,
o amforă aș spune,
le înlocuiește cu
tăieturi din Moldova.

(continua a pagina 32)
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Traducere de Luca CIPOLLA

(continuare în pag. 32)
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(di conseguenza a pagina 31)

Frammento

Fragment

Terra di nessuno
sorpresa
a catturare nastri colorati eccole
piume sfilaccianti
nell'aere eterna
suscettibile,
è solo eterica istanza
e frammento
lasciato
tra i ciottoli
dello spaziotempo..
e sì che da lì
trasmettono la cura.

Țară a nimănui
surprinsă
capturând benzi colorate iată-le
pene care se destramă
în aerul veșnic
susceptibil,
numai este o eterică instanță
și fragment
lăsat
printre pietricelele
spațiu-timpului..
și evident că de acolo
transmit leacul.

Emily (a Emily Dickinson)

Emily (lui Emily Dickinson)

Quali occhi tristi e severi
osservava il granato
nulla in cambio di ciò che era
un filo di corrente
attraverso la sabbia
a sollevarmi da nubi
equivoche..
quando verrà
e
come difendermi,
forse polvere di stelle
da una grata astrale
e immaginare di fuggire
da questa casa non mia.

Ca și ochi triști, severi
observa rodia
nimic în schimbul a ceea ce era
un fir de curent
prin nisip
ridicându-mă din nori
echivoci..
când va veni
și
cum să mă apăr,
oare praf de stele
dintr-o gratie astrală
și imaginându-mi fugar
din această casă ce nu-i a mea.
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“Un onirosurrealist fantast
Poetul și românistul lombard Luca Cipolla este un onirosurrealist
fantast. Textele sale poetice par a avea un echilibru al
modernității, dezmințit însă de narativitatea oximoronică între
absurd amintind de Urmuz și Virgil Mazilescu și angelismul
marilor orfici ai adorației fără frontiere. Formal, poeziile sale, rod
al unei ingenioase ars combinatoria, învederează simultan
tonalitățile contrastive generate de juxtapunerea unor versete și
premeditate notații prozaice. Autorul se află în siajul spiritului
postmodern al amanților dizarmoniilor și al spulberării bruște a
idilismului: “Ca să disting greșeala mă-ncredințez oglinzii,/ și
totuși dincolo de râu ajunge să mă uit/la mine și la tine,/ la alții și
la alte../Atunci va să-nțelegem jocurile noastre/ unde se-ascunde
soarele adesea după nori de fosfor./Nici un costum de scenă/în
material/ întregului perceptibil și tăinuit./Iubirea/ să ne piardă ca
versuri/într-un cânt.”. Aparent clar și accesibil, Luca Cipolla este
un poet enigmatic dar plin de miez ce -și poate revendica fără
complexe inutile o ars poetică de tip Mario Luzi. O poezie a
cunoașterii prin ardoare, a conștiinței că perfecțiunea
marmoreană tip Canova sfârșește prin a obosi cititorul.
Compozițțile sale preferă premeditat impecabilului eroarea
necesară ce dă curaj și undă verde feluritelor interpretări, unui
evantai amplu de opinii. Luca Cipolla nu aduce în pagină
perfecțiunea sferei, ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul
lapidar, dilema, cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporește
vitalitatea, ceea ce Nietsche numea sentimental Ființării. Poezia
lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimental infinitudinii, pivotează
în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul sugestiilor de
energie ce transmite formele nedesăvărșirii, impure, umane,
emoționante”.
Geo Vasile
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Mihai VINTILĂ
Sub semnul vinului. Monografia Nicoreștilor
Nu există moldovean care să nu fi auzit de vinurile
de Nicorești. Cunoscute încă de pe vremea lui Ștefan cel
Mare și Dimitrie Cantemir ele au adus faima localității.
Trecerea timpului nu a făcut decât să consolideze această
faimă.
Om al meleagurilor, Petre Rău s-a oprit cu atenție
asupra acestui aspect dar a vrut să prezinte nu numai vinurile, ci mult mai mult. A vrut să ne zică povestea locului.
A cercetat documentele despre originile localității și mai
ales a căutat date despre oamenii care au influențat viața
sătenilor. În monografia sa Născut în zodia Nicorești
sistematizează toate aceste informații. O face într-un mod
accesibil, inteligent și plin uneori de nostalgie. Din abordarea subiectului se vede mintea sa carteziană care îl ajută să pună accente pe detalii, dar nu scapă niciun minut
imaginea de ansamblu.
Comuna care azi poartă numele Nicorești are în
componența sa zece sate și cătune. Autorul face în deschidere o mică trecere prin istoria comunei și a numelui, a
caracteristicilor naturale pentru a se opri apoi la fiecare
sat. Avem un univers rural influențat de-a lungul istoriei fie
de interveția unui domnitor, fie de puterea vreunui potentat
al locului. Aflăm de pildă că o vatră de sat s-a mutat pentru că puterea banilor a schimbat cursul unui râu care
atunci când malurile sale nu au mai putut să-l încapă a
măturat case, ba chiar și sfânta biserică a satului, lucru
care a dus apoi la mutarea lui mai sus, pe deal. Fiecare
sat component al comunei primește atenția pe care o merită. Este făcută o scurtă istorie, urmărindu-se nu atât
încărcarea cititorului cu informații, ci conturarea unei imagini, a unei semnături prin istorie.
Așa cum spuneam mai sus, oamenii au fost cei
care l-au interesat în mare măsură pe autor. Ne face o
evoluție a populație pornind de la informațiile statistice
cuprinse în recensămintele oficiale dar, pe alocuri, mai
strecoară și date suplimentare aflate din bătrâni, care nu
au fost cuprinse de cifrele seci. Desigur că istoria comercială a târgului nu putea fi uitată și Petre Rău nu uită să o
amintească și pe aceasta.
Cum lucrarea s-a vrut o monografie și nu o poveste romanțată, se face o inventariere a instituțiilor din
comună de-a lungul istoriei.
Capitolul lăcașurilor de cult este foarte bogat. Datorită numărului mare de sate și cătune au existat și multe
biserici. Autorul menționează zece. Ne informează de construcția lor, de structurile locale bisericești, dă liste de
preoți și realizări. Practic nu uită nimic.
Educația nu putea lipsi. Școlile locale, și ele numeroase și schimbătoare de-a lungul istoriei, sunt studiate
una câte una. Mi s-a părut interesant capitolul dedicat școlii de azi. Dascălii care au făcut istoria satelor și cei de azi
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sunt menționați cu multă căldură.
Desigur, un loc aparte îl are și podgoria Nicorești. În fond dacă nu ar fi fost ea poate nici aceste
sate nu ar fi prosperat și perpetuat de-a lungul timpului.
Ultimul capitol clasic de monografie este cel
dedicat obiectivelor turistice ale Nicoreștiului și cetății
Piroboridava. De aici volumul se afundă mult mai
mult în amintiri, în trecutul locului și devine o carte de
istorie utilă.
Cu atenție sporită, Petre Rău se oprește la
eroii locului. A cercetat pesemene și cimitirele, a vizitat și monumentele din alte părți unde odihnesc eroii
satelor nicoreștene. Un omagiu mai mult decât binevenit, un moment de mândrie pentru ziua de azi,
această menționare a celor care s-au jertfit cu sânge
pentru țară. Felicitări pentru informații, pentru abordarea sobră și în același timp pioasă. Sunt pagini remarcabile ale istoriei României, cele despre Mărășești!
Dată fiind fibra de scriitor a autorului, nu
puteau lipsi din volum confrații. Adunate sub simplul
titlu de Personalități, elitele Nicoreștiului de ieri și de
azi ne arată că și prin locuri mai mici pot apărea oameni mari. Avem ca nicoreșteni de faimă un Anghel
Rugină, cunoscut profesor universitar, economist de
talie mondială dar și oameni precum caricaturistul
Florin Balaban, pictorul Ștefan Buțurcă sau scriitorul
Gabriel Drăgan. Nu este uitat nici preotul profesor
Vasile Gh. Popa care în ultimii ani a fost marea descoperire a literaturii gălățene datorită fiului care i-a
adus scrierile în ochii publicului.
Ce mi se pare inedit pentru o monografie o
constituie partea în care autorul dă cuvântul altor
confrați. Astfel, avem incluse în volum o serie de po(continuare în pag. 34)
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vestiri și întâmplări despre locurile Nicoreștiului sau despre oamenii săi care au fost prinse în lucrări literare. Cum
s-ar spune, Petre Rău vrea să se asigure cu orice preț că
am prins atmosfera locului, că am înțeles ce se întâmplă
în Nicorești.
Fotografiile finale nu pot decât să redea în imagini
ceea ce autorul a descris în cuvinte.
Deși este o monografie, Născut în zodia Nicorești
nu se citește ca o monografie. Este o carte cursivă și, pe
alocuri, are consisteța unui roman, un roman de viață!
Cred că volumul poate constitui un model pentru
cei care doresc să scrie despre localitățile lor, să lase urmașilor poveștile bătrânilor sistematizate după o metodă
cât de cât științifică.
Pe coperta a patra profesorul Ștefan Andronache
consideră cartea drept o enciclopedie a Nicoreștilor și
cred că are dreptate. Nu este suret-ul nici unei alte monografii. Cum, nu știți ce este suret-ul? Găsiți explicațiile în
dicționarul de la finalul volumului. Citiți cartea și aflați!
`

[ Petre Rău, Născut în zodia Nicorești, Galați,
editura InfoRapArt 2017, 380 pagini ]



Festivalul Poeților Uitați
„Dor de Coşbuc”
În zilele de 8-9 august 2018 se va desfășura în
orașul Călărași - Rep.Moldova, Gala Laureaților Concursului Național de Poezie din cadrul Festivalului
Poeților Uitați purtând genericul “Dor de Coșbuc”. Organizat de poetul Mihai Doloton, în parteneriat cu
Consiliul Raional din Călăraşi, Festivalul este dedicat
de data asta omagierii personalității și creaţiei poetului, traducătorului şi criticului literar George Coşbuc,
În paginile revistei noastre au fost anunțate anterior componentele importante din Regulamentul
concursului conținând condițiile de participare (au-tori
și interpreți/recitatori), grupele pe categorii de vârstă,
datele și adresele de corespondență etc.
Evaluarea lucrărilor (creații proprii și videorecitaluri) se face de către un juriu de specialitate
constituit din câteva personalităţi culturale (literatură
și artă) în următoarea componenţă:
 Gutiera Prodan - Maestru în Artă, editor-coordonator emisiuni matinale Moldova 1, preşedinte UZPR (filiala Chişinău), Ambasador al Păcii.
 Laurian Stănchescu - Scriitor și jurnalist român, membru titular al USR, membru titular al
UZPR, autor al mai multor proiecte de lege din
Parlamentul României.
 Lidia Grosu - Poetă, critic literar, membru titu-lar
al UJM şi membru titular al UZPR, decorată în
2016 cu Medalia „Mihai Eminescu” pentru literatură.
 Marcela Mardare - Poetă, prozatoare, membru
titular al USM, Directorul Editurii Pontos.
 Mihai Doloton - Poet, membru titular al UZPR,
Directorul Concursului Național de Poezie „Dor
de Bacovia”, coorganizator al Evenimentului
Internațional „Celebrarea lui Brâncuşi la Chişinău”, directorul Festivalului Poeţilor Uitaţi „Dor de
Coşbuc” - preşedintele juriului.
 Olga Căpățână - Scriitoare, membru titular al
USM, membru titular al UJM, decorată cu Medalia de Aur pentru Jurnalism Internațional de
Academia Internațională din Franța, Veteran al
războiului din Afganistan şi din Transnistria.
 Petre Rău - Poet, prozator, membru titular al
USR, Director–fondator al Revistei Literare „Boema”, Director Editura InfoRapArt.
 Vitalie Răileanu - Critic literar, membru titular al
USM, membru titular al USR, membru titular al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România,
Directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Laureaților li se vor înmâna premii băneşti, diplome și cărţi.
Cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată poetului.
Redacția

Desen de Constanța Abălașei-Donosă
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naufragiez în gândul meu
ca o imagine
crescută în oglindă
nimeni nu este de vină
că orice contur ispășit
își găsește moartea
într-o impresie
a unei respirări greșite

Marian HOTCA
ploi
unele ploi vin dinăuntrul pietrelor tale
nu le vezi căci sunt niște cutremurări ale sufletelor
de iarbă
cu somnul ochiului supt de toată mizeria
mărturisită
dărâm diminețile promise
și trebuie să recunosc
ca într-o oglindă întoarsă pe dos
că pe niciun perete de inimă
starea confuză a vremii
nu reflectă niciodată un soare necesar

ne scapă cuvintele-pește din mână
în orașul acesta
ca un perpetuu șanteier
mâinile neputincioase
se cimentează în aerul arhivat
la ore bine stabilite din vreme
tot ce e viu înoată într-o tăcere imorală
singurătatea grăbită făcea pași mari
printre entitățile mecanice
și-o rană în pielea amară
nu dorea să-și închidă
dulceața sângelui ce a aflat
gustul libertății pe asfalt

sângele mi-l țin în cătușe
până la amiază să mai fiarbă în vene
dar confuz ca o răspântie de drumuri

s-a făcut puțină răcoare printre îngerii de lemn
și stam în cercuri goale echivalând vise cu zero
în propria-mi neputință

sunt pierdut cu toată libertatea mea
oamenii mai demult citeau cărți grele
dar plictisiți să mistuie aceleași cuvinte crispate
au rupt filele cărților
și au înfășurat în ele lucrurile mârșave

ciment în vedere și-n pașii din ploaie
diverse aripi de praf spânzurate
e această galerie sepia a înserării

îmi faci semn să alerg pe podul palmelor tale
cu picioarele de cenușă
vânt rece și pustiu îmi inundă memoria
și mă strâng în mine istovit
mult mai aproape de arșița trupului
îngenunchez pe rămășițele de timp
despuiat
și așteptând o ultimă ploaie
poem din umbră
norii erau strânși în păcat
și
unda epuziată a luminii
se încleșta
într-o dureroasă stare de ezitare
cad într-o umbră murdară
amestecată cu pâine uscată
adorm
de-mi hrănesc visul
cu firmituri mucede
să pot trece strada asfaltată
cu nesăbuința caldă
înalț cuvântul până la ultimul cer
arzând și aripile de vrabie
în paharul
unde a căzut acest ultim amurg
liber
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sepia

orașul-năvod scăpat din acvariul
unei providențe îmbâcsite
devine o constantă a morții
timpul nu mai respectă nicio regulă elementară
și bate cuie ruginite
în apă
poem
în frunze gâfâie lumina
pentru ochiul
prizonier între pleoape e-o formă vremelnică a tăcerii
în care se ard cu vederea
imagini sepia din logosferă
repetăm zilele cu soare
în aceleași nefirești circuite
plutind într-o dungă de viață
cu duhul coborât până în tălpi
rostim mecanici rugăciuni pulsatorii
prin foșnetul hipnotic al vremii
ape claustre se cutremură
în întunericul meu
ploaia difuză a toamnei
îmi macină tot sufletul
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Voi, lacrimi albastre născute-n lumină
Brăzdate de vântul de taina-l iubirii
Nu ştiţi sentimentul ciudat al măririi
Ce-ascunde o inimă de vară, senină?
Voi, lacrimi albastre, crescute-n pământ,
Mai curgeţi încet peste şoapta din mine,
Când timpul luminii nici azi nu mai vine
Şi-albastru-mi din piatră se face cuvânt.
PRIMĂVARA

Mihaela AVRAM
DOR DE PRIMĂVARĂ
De-mbrăţişarea primăverii mute
Mi-e sufletul, un dor necontenit.
Pe-o floare, gândul stă să tot asculte
Un mugur ce de-abia a înflorit.
Pământul îmbrăţişează iubiri pe veci furate
Şi ochii-mi lăcrimează a dimineţii rouă.
Tăcută stau acum şi-s visurile toate,
Aripi de fluturi, zburând spre-o lume nouă!
GHIOCELUL
Sunt ghiocel căzut în palma ta,
Sunt vis purtat de-o primăvară caldă
Când ploile de dor, în loc, vor sta
Şi soarele se-opreşte ca să-l vadă.
Eu, din noroiul lumii am apărut,
Firav, tăcut, cu suflet de lumină
S-alung tristeţi ce-n iarnă au durut
Şi lungi chemări ce încă mai suspină.
IUBIRI ŞI VISE
Iubiri ce mor în prag de primăvară
Şi nesperate gânduri născându-se-n amurg,
Se regăsesc în vise în prag târziu de seară
Şi în a timpului clepsidră, a clipelor ce curg.
Priveşte acum, a cerului sclipire
Ce-mbrăţişează noaptea cu stelele, târziu.
E în lumină un strop de fericire
Ce încă mai păstrează, iubirii, glasul viu!
SEMNE DE PUNCTUAŢIE
Iubeşte-mă aici, acum,
Cu fiecare semn de punctuaţie,
De la virgulă la punct
Iar apoi la un semn de exclamare.
Semnul întrebării lasă-l,
Pentru zilele când lipsa mea
Se pierde prin gramatica inimii tale
Căutând cel puţin un punct
Sau un alt semn de exclamare!
LACRIMI PE PIATRĂ
Voi, lacrimi albastre căzute din cer
Mângâiate de vânt pe-a obrazului piatră,
Nu vreţi să deschideţi a timpului poartă
Şi-n el să ascundeţi ziua de ieri?
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Voi, lacrimi albastre născute-n lumină
Brăzdate de vântul de taina-l iubirii
Nu ştiţi sentimentul ciudat al măririi

Mă simt o floare
Crescând din pământul palmei tale
Într-o primăvară geroasă..
Ce bucurie
Să îţi simt primăvara din suflet
Mutată în palmă...!
VISARE
În fiecare alunecare a nopţii
Gândul meu te strigă
Până când...
Răguşit de atâta speranţă,
Se stinge încet, în durere.
În fiecare alunecare a nopţii
Mâna mea te caută
Până când...
Obosită de atâta durere,
Cobor încet, în visare.
În fiecare alunecare a nopţii
Fiinţa mea te visează
Până când...
Adormită de atâta iubire,
Te pierde încet, în uitare.
Poeme - lungi chemări ce încă mai suspină
Mihaela Avram depune mărturie că poezia se află oriunde ochii privitorului ştie să o găsească. Profesor inginer la un liceu tecucean, realizează, cu
simţire, o frumoasă simbioză între poezie şi inginerie. Prin grai şi faptă ea dă nobleţe ambientului, nivelându-i asperităţile, trăind aşa cum spune Heidegger despre omul îmbunătăţit: în chip poetic.
Precum ghiocelul, sensibilă dar deloc fragilă, vine
în lumea fascinantă a liricii smerită dar nu umilă. Iubirea este obsesia sa poetică, căreia îi aşează în
pagină foşnetul: Când vei simţi dorul / la fel de mult
ca apropierea / atunci vei înţelege / că distanţa dintre noi / nu se măsoară în depărtări. Cuvintele sale,
mustind de visare, miresme şi purităţi stelare sunt
ninse în pagină întrupând poezia: Voi, lacrimi căzute din cer / Mângâiate de vânt pe-a obrazului piatră
/ Nu vreţi să deschideţi a timpului poartă / Şi-n el să
ascundeţi ziua de ieri? Marcăm acum ieşirea sa publică, dar ea a debutat de fapt în poezie cu prima
respiraţie, adică de la naştere. Acum doar consimte
să dea expresie simţirii din dimineaţa fiinţei sale.
Îi spunem bun venit pe câmpia întinsă şi fascinantă pe care înfloresc cuvinte. (Tase DĂNĂILĂ)
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Diana Maria CĂLINESCU
Generalul Eremia Grigorescu – gălățeanul devenit
erou național
Ce înseamnă cuvântul erou și când putem atribui
această statut unei persoane? Pentru fiecare dintre noi
răspunsul poate fi diferit, însă consultând Dicționarul
Explicativ Român aflăm că acesta se referă la o
“persoană care se remarcă prin vitejie sau prin fapte
extraordinare de arme”. Pentru mine, erou este omul care
are capacitatea de a pune idealul pentru care luptă
înaintea propriei vieți, gândindu-se în primul rând la
binele patriei sale.
Eroii neamului de la începutul secolului XX sunt cei
care au ajutat la constituirea României Mari, putând fi
divizați în mai multe categorii, toate de o importanță
enormă în istoria statului. Avem pe de o parte
conducătorii vremii, Regele Ferdinand și Regina Maria,
care deși membri ai Casei Regale de HohenzollernSigmaringen au luat hotărâri doar în interesul României,
cu riscul de a pierde susținerea acordată de rudele
germane, și pe de altă parte oamenii politici printre care:
Iuliu Maniu, Ion I.C. Brătianu, Alexandru Vaida Voievod,
Take Ionescu. Însă, în spatele războiului au stat zeci de
mii de soldați români, bărbați maturi sau tineri abia ieșiți
de pe băncile școlii, mulți dintre ei morți în tranșee pentru
patrie departe de casa natală și de familie, fără o
lumânare care să le poarte sufletul în lumea cea veșnică,
în foame, zgomot de arme și praf de pușcă, luptând
împotriva inamicilor. Astfel, la capitolul personalități
marcante ale istoriei, România nu este mai prejos comparativ cu alte state ale lumii, de asemenea implicate în
Primul Război Mondial. Dintre acestea noi ne putem alege modele, înțelegând importanța unui om aflat la momentul potrivit în locul potrivit. Un astfel de erou este și
Eremia Grigorescu.
„Pe aici nu se trece!” este cu siguranță cea mai
cunoscută deviză a românilor în Primul Război Mondial,
exprimând hotărârea, îndârjirea și curajul, toate provenite
din dorința de împlinirea a idealului național de reîntregire
a statului cu cele trei regiuni istorice: Transilvania,
Bucovina și Banat. Dar oare câți dintre noi știm cine este
în spatele acesteia? Răspunsul meu este că prea puțini,
mai ales că autorul acesteia este o personalitate născută
și educată în județul nostru, Galați. Motivul pentru care lam ales este, de asemenea, legat de faptul că acesta a
învățat la liceul de prestigiu la care și eu sunt elevă,
actualul Colegiu Național „Vasile Alecsandri” din Galați.
Eremia Teofil Grigorescu, născut pe 28 noiembrie
1863 la Târgu-Bujor, județul Galați, și decedat pe 21 iulie
1919 la București, “a fost un general de artilerie al Armatei Române, ministru de Război între 24 octombrie 1918 1
29 noiembrie 1918” . Acesta a devenit cunoscut datorită
priceperii și patriotismului de care a dat dovadă în Primul
Război Mondial, conștient fiind de necesitatea împlinirii
dezideratului național. Marele erou urmează școala primară în Târgu-Bujor, gimnaziul (1870-1874) la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galați și liceul la Liceul Naţional
2
din Iaşi (1878-1881) .
Nici un amănunt nu întrevedea că tânărul Eremia
Grigorescu urma să aleagă cariera militară, înscriindu-se
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imediat după promovarea bacalaureatului la Universitatea din Iași, ca student la Facultatea de Medicină
3
și la cea de Științe . Conjunctura care l-a făcut să își
dorească să se înscrie în armată a fost creată de o
serie de factori. În primul rând, acesta a devenit
conștient de faptului că pentru o carieră în domeniul
medicinei sau al științelor are nevoie de mijloace
materiale de care nu dispunea, provenind dintr-o
familie cu resurse limitate, aceste pasiuni putându-le
cultiva doar la școala militară din București. Un alt
motiv este atracția pe care a manifestat-o încă din
copilărie pentru istoria românilor, “pentru studiul
celebrelor campanii militare din trecut. Încă din liceu
el a urmărit cu interes viața și războaiele unor mari
comandanți militari ca Cezar, Hanibal, Gingishan și
mai ales Napoelon, pentru care avea […] un
4
adevărat cult” . Deși cu o sănătate inițial precară, se
va obișnui cu grelele condiții din armată, de-a lungul
timpului se va specializa în arma artilerie și va obține
pe rând gradele militare, de la cel de sublocotenent
la cel de general de corp de armată. Pregătrii militare
i se va adăuga și cea știinfică, Eremia Grigorescu
absolvind, în 1889, Facultatea de Matematică de la
Sorbona. Acest parcurs profesional îi va facilita
afirmarea în Primul Război Mondial, devenind simbol
al Armatei Române.
Marele Război a izbucnit pe 15/28 iulie 1914,
oficial din cauza asasinării moștenitorului tronului
Austro-Ungariei de un cetățean sârb, și neoficial din
dorința marilor puteri de reîmpărțire a lumii. România
își declară inițial neutralitatea în cadrul Consiliului de
Coroană din 21 iulie/3 august 1914, pe care o va
păstra până în 1916, an în care va hotărî intrarea în
război de partea Antantei, în urma unei întelegeri
care prevedea înfăptuirea României cu provinciile
istorice dorite. Acesta este și momentul în care viața
lui Eremia Grigorescu se va schimba radical, la acel
moment fiind comandant al Diviziei 15 Infanterie. Va
obține victorii la Mulciova și Arabagi în Dobrogea, iar
după va fi trimis la Oituz împreună cu întreaga
divizie, unde va câștiga trei bătălii considerate
decisive. În 1917 devine comandant al Corpului VI
armată și este trimis la Nămoloasa. După acest
moment este trimis la Mărășești la comanda Armatei
I română şi a celei de-a IV-a rusă, unde se va
remarca datorită priceperii și inteligenței de care dă
5
dovadă . Este considerat eroul de la Mărășești și
Oituz, două dintre cele mai grele bătălii pe care au
trebuit să le înfrunte ostașii români pentru împlinirea
idealului național.
Inițial ieșită din război, România va reintra în
luna octombrie a aceluiași an, 1918, avându-l ca Ministru de Război pe Eremia Grigorescu, în perioa-da
24 octombrie 1918 - 29 noiembrie 1918. După constituirea Unirii pe 1 decembrie 1918, acesta „a îndeplinit funcţia de inspector general de armată până la
moartea sa, survenită la 21 iulie 1919, la vârsta de
6
56 de ani” .
Eroul național, Eremia Grigorescu, își doarme
somnul de veci la Mausoleul de la Mărășești, alături
de ceilalți eroi români ai Primului Război Mondial.
Influența sa asupra realizării Marii Uniri din 1918 a
(continuare în pag. 38)
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fost uriașă, datorată în special spiritului său naționalist, a
calității de bun strateg și a capacității de organizare a soldaților pentru împlinirea scopului comun.
Consider că Eremia Grigorescu a fost unul dintre cei
mai importanți oameni care au făcut posibilă Unirea, pe care suntem obligați să îl onorăm așa cum se cuvine și de care trebuie să ne amintim, fiind un model în special pentru tinerii care aleg cariera militară.
1

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Eremia_Grigorescu
http://www.migl.ro/cladiri/Ivesti/Eremia%20Grigorescu.html
3
Nicolae Ionescu, Generalul Eremia Grigorescu, București,
Editura Militară, 1967, p. 12.
4
Nicolae Ionescu, op.cit., p. 14.
5
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Eremia_Grigorescu
6
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Eremia_Grigorescu
2
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Claudia COCIUG
ŢINTUITĂ-N AGONIE

se liniştea de dimineaţă şi făcu ca panica să-mi invadeze colţurile minţii. Urlete şi ameninţări loveau,
parcă din zona uşii, aerul tot mai greu respirabil. Doi
bărbaţi, unul mai scund, celălalt mai înalt, îmbrăcați
în negru ca tăciunele, cu capetele acoperite de cagule şi înarmați, ţineau cu ambele mâini pistoale îndreptate spre noi. Spre mine şi cei doi colegi ai mei.
Eram conştientă. Acesta era un jaf, iar eu, Clarisa
Dinu, proaspăt angajată a băncii, mă aflam acolo. În
mai puţin de 30 de secunde, Ana şi Daniel, cei doi
colegi ai mei aveau gurile lipite cu scotch, în vreme
ce membrele le erau strânse violent.
- O, nu! Priviri scrutătoare, bocanci grei ce făceau ca paşii să fie apăsaţi şi un trup ce se apropia
de-al meu. Apoi, pe un ton imperios mă săgetă:
- Tu! Scoate toţi banii şi dă-mi-i!
- E cumva o poruncă? Pentru că n-am de gând so ascult, am îngăimat furioasă.
În clipa imediat următoare tâmpla mi-era împunsă de o armă, în timp ce mâinile şi gâtul îmi erau
imobilizate complet. Mă dureau muşchii. Simţeam
cum bătăile inimii îmi urcau în gât şi cum suflul îmi
devenea unul sacadat. Mă frământam nevrotic, ca
peştele pe uscat, chinuindu-mă să înţeleg ce avea
să se petreacă cu mine. Cu ei. Deşi fizic mă simţeam slăbită, echilibrul meu psihic continua să facă
eforturi în a găsi o soluţie de salvare. Cuprinşi de lăcomie, cei doi începură să-şi îndese în rucsaci zeci
de bancnote, având în acelaşi timp grijă ca trupul
să-mi rămână neclintit. În tot acest timp, Ana, cu un
dispreţ clar imprimat pe chip, reuşi să-şi dezlege
mâinile şi să apuce piciorul scaunului lângă care
eram aşezaţi, aruncându-l, cu ultima fărâmă de putere către infractori. În mod inopinat, scaunul fu prins
de unul dintre ei şi azvârlit ca un bumerang spre
capul meu. Atunci am ştiut. Eram ţintuită-n agonie.
Agonia neputinţei şi a fricii sentimentului de moarte.
20 Decembrie 2015
Pătura de un alb imaculat ce se întindea cât
priveai cu ochii mă orbea, pe măsură ce paşii grăbiţi
făceau ca omătul lăptos să-mi scârţâie sub tălpi. În
urma internării mele în spital, răufacătorii fuseseră
arestaţi. Strada pe care locuiam aproape că se
zărea la câţiva metri de mine. Acasă era locul iubirii.
Al liniştii. Mânerul uşii purta haina unui strat subţire
de gheaţă. La fel şi scările de la intrare. După ce am
intrat în casă, m-am instalat pe canapeaua vişinie
din mijlocul livingului, abandonându-mă cu totul unui
roman de a lui Dostoievski, când telefonul sună:
- Alo, domnişoara Clarisa?
- Da. Eu sunt.
- Vă contactăm din partea doamnei Ela Bell.
Aceasta v-a cumpărat pentru poimâine după-amiază
un bilet de avion către Mexic. Vacanţă plăcută!
- Către Mexic? Un surâs larg îmi despărţi buzele.
Vă mulţumesc!

- Cum te-ai smuls de evenimentul acela?
- Dacă m-am smuls? Dar n-a contenit nicicând din a mă
urmări, ca o fantomă, amintirea lui.
- Te-ai mai întoarce?
- Probabil. Poate cu inima galopându-mi în mod straniu
în piept, dar încă însoţită de-o urmă de curaj.
Ela mai sorbi o gură de ceai verde din care ieşeau aburi
şi mă pironi cu privirea. Era una din dimineţile acelea de
duminică neobişnuit de calde din luna cuptorului în care eu
şi Ela ne petreceam timpul împărtăşind opinii, povestindune evenimente din viața de zi cu zi ori chiar, uneori,
comentând tăios felurite articole, scrise cu-atâta străduinţă,
în cotidianul oraşului.
Vizita prietenei mele de suflet, Ela, m-a surprins întru totul. De când se stabilise împreună cu soţul său în Mexic,
relaţia noastră din adolescenţă părea c-alunecă în prăpastie. Şi-acest fapt nu se datora vreunui conflict anume. Nu ţin
minte să ne fi certat grav în cei zece ani de când ne ştiam.
Serviciul pe care ea îl avea însă, acolo, nu făcea decât să-i
consume, în mod excesiv, din energie. După spusele sale,
a fi educatoare nu era atât de relaxant pe cât şi-ar fi închiNotă: Lucrarea a obţinut Mențiune la Concursul “Scripuit. Zburase pentru prima oară către regiunea Americii Laitori
de ieri, de azi şi de mâine”, categoria 15-21 ani, din
tine în urmă cu numai doi ani. Tot atunci suferise o transcadrul
Festivalului Internaţional al Cărţii “Axis Libri”, Galaţi,
formare şi linia fină de până atunci a vieţii mele.
iunie 2018.
5 Decembrie 2015
Cinci focuri de armă traversară dintr-un capăt în altul
interiorul plin de birouri al băncii. Sunetul asurzitor străpun-

Boem@ (114) 8/2018



38

Constantin MARIN
Ulmeni Maramureş. Studiu monografic
O foarte interesantă sinteză a acestei monografii
o realizează dl. Remus Câmpeanu (de la Institutul de
Istorie „George Bariţiu”, din Cluj-Napoca, al Academiei
Române), în „Cuvânt înainte”. Mergând pe urmele afirmaţiilor domniei sale, să urmărim desfăşurarea „evenimentelor”.
Punctul de plecare în această „călătorie” îl
constituie anul 2011, anul de apariţie a cărţii.
„Au trecut douăzeci de ani de când societatea
românească trăieşte intens experienţa tranziţiei, a
schimbărilor motivate de căutarea unor noi forme de
convieţuire şi de reaşezare, cu speranţa că noul va
aduce o deschidere către valorile autentice universale,
că românul va simţi un pic de prosperitate, armonie,
echilibru şi solidaritate socială. S-au produs transformări
importante, unele previzibile, altele neaşteptate, unele
înnoitoare şi benefice, altele neinspirate”, afirmă Pr. Dr.
Vasile Augustin – Vicarul Eparhiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, în „Prefaţa” acestei lucrări. Aceeaşi
haină monahală afirmă: „Localitatea Ulmeni, din Maramureş, şi-a definit, cu calm, dar cu fermitate, statutul de
oraş, pe harta judeţului Maramureş”. (...) „Credinţa în
ziua de mâine o regăsim în turlele noilor biserici, inclusiv
a celei ortodoxe, din tânărul oraş Ulmeni, ce se înalţă
spre cer, victorioasă, şoptindu-ne, precum Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, în dimineaţa învierii: «Bucuraţi-vă şi
nu vă temeţi!»”.
Se precizează prima atestare documentară
(anul 1405) şi denumirea actuală (anul 1929).
Autorii monografiei – profesorul de istorie Mircea
Botiş şi preotul ortodox Radu Botiş – aşează pe „masa
de lucru” o revărsare de date, cu caracter predominant
istoric. O ordonanţă dată în 1477 de către regele Ungariei Matei Corvin (fiul voievodului român Iancu de Hunedoara) stabilea cum să se defăşoare târgul de vite care
se ţinea la Ulmeni. În continuare, se menţionează, detaliat şi cronologic, particularităţi ale zonei, din punct de
vedere al componentelor naturale (în evoluţia spaţială şi
funcţională a oraşului), a fondului demografic, a geoeconomiei actuale a oraşului Ulmeni, a datinilor şi
obiceiurilor (cu detalii despre construcţiile gospodăreşti
din zona Codrului, Sălajului), pomicultura, ocupaţiile casnice, alimentaţia, portul popular.
În ceea ce priveşte învăţământul şi cultura din
această zonă ardelenească este menţionat avântul
acestora, în special după intrarea în vigoare a hotărârii
luate de împărăteasa austriacă Maria Tereza („Ratio
educationis”, 1777), al cărei efect s-a prelungit în secolele XIX şi XX. După realizarea istoricului act de la 1 Decembrie 1918, va fi reluat învăţământul în limba română.
Un spaţiu foarte interesant este rezervat în
carte, în ceea ce priveşte credinţele despre cer, astre şi
animale, din această zonă. Iată ce se spune: „Când
soarele strălucește tare sau arde încă de la răsărit el va
aduce ploaie, la fel când apune în nori; Când era eclipsă
de lună oamenii ziceau că aceasta era mâncată de
vârcolaci și că era semn rău. Anul acela, ziceau oamenii,
recolta nu va fi bogată; Când erau furtuni mari (vara) se
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trăgeau clopotele pentru a îndepărta furtuna, încă se
mai practică acest obicei; Furtunile cu fulgere și
trăsnete le aduce Sf. Ilie, zic oamenii, și pentru a se
feri de trăsnet, dacă erau pe câmp, se îndepărtau de
toate uneltele din metal. Pentru a feri casa de trăsnet
se înfinge o secure într-un lemn din curte; Șarpele
este un animal periculos. Ucigându-l faci o faptă
bună, deoarece el fură laptele vacilor; Bufniţa, care
cântă la casa unui om bolnav, prevestește moartea;
Piţigoiul aduce vești bune; Sarca (coţofana) prin
cântecul ei prevestește musafirii la casă; Cucul prevestește prin cântecul său un semn rău; Câinele, dacă nu are stare și urlă, prevestește moarte apropiată”.
Un alt adaus important, din monografie,
considerăm că îl reprezintă lista de cuvinte folosite în
zona numită de sub Codru: „ai - usturoi; curechi –
varză; cute – gresie; deda – a se obișnui; mnerîu –
albastru; muiere – femeie; păcurar – cioban; arăzmată – rezemată; bocotan – bogat, înstărit; boconci
– bocanci; bucium – butucul roţii; cadă – vas de lemn
pentru pus varză la murat; cotătoare – oglindă; deșerta – a goli; fain – frumos; groasă – însărcinată;
hulpea – vulpea; a îmbumba – a încheia nasturi; a
îmburda – a răsturna; lingoare – febra tifoidă; mănușă – legătură mică de cânepă; a meliţa – a zdrobi
cânepa și inul; mâl, mol – noroi; mușinoi – mușuroi;
ocol – curte; pănură – stofă; pene – flori cusute pe
costum; poiată – grajd; răgută – recrut; răstaie –
resteul plugului; scoverzi – clătite; sfadă – ceartă;
slobod (nu-i) – nu-i voie, nu-i permis, nu-i liber; a slobozi – a da drumul; a tăgădui – a nega, a nu recu(continuare în pag. 40)
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noaște; a vorovi – a vorbi; alaș - schelă; aldui – a binecuvânta, având și subînţeles a certa, a lovi; ticlăzău – călcător, fier de călcat”.
Iată o oraţie de nuntă, la Ulmeni, când mergi la
socrii: „Bună ziua, fraţilor, / Cine v-a pus ori vă invită / Să
ţineţi calea-ngrădită? / Cine v-a pus să vorbiţi, / La uşă să
străjuiţi? / Vedeţi dânșii râd de voi, / Că nu știţi grăi cu noi. /
Ne-ntrebaţi cine suntem, / Unde mergem, ce căutăm? / Vă
răspundem la-ntrebare, / Că venim la uspătare, / Unde
știm adevărat, / Că pe noi ne-aţi așteptat / Cu toţii fruntași
din sat. / De trei zile v-aţi gătit. / Nici noaptea nu aţi dormit,
/ Să faceţi uspăţ vestit. / Uitaţi-vă-n sus și-n jos / Și vorbiţi
tare frumos / Vă rugaţi și de iertare / C-aţi făcut greșală
mare / Trageţi-vă dar ’napoi, / Că p’aci om merge noi!”
Nu sunt uitate (cum altfel?) obiceiurile la înmormântare: Din vremuri imemoriale se știe că uneori lângă
catafalc apare câte o „bocitoare”, care într-un mod adecvat
exprimă durerea familiei. Slujba se încheie printr-o predică
instructivă și consolatoare. Prin preot, mortul își cere
iertare familiei, rudelor, prietenilor, vecinilor, iar cantorul
(cântăreţul) rostește versuri specifice, cântate adecvat, din
care rezultă modul de viaţă al celui dispărut: „Moartea,
moarte, amară ești / Ori la ce vârstă sosești, / Nime’ n-ar
mere cu tine / În groapă și-n putrejune. / Moarte, moarte,
groaznic nume, / Și cumplit dușman la lume, / Cu sărutu’
tău de gheaţă / Iei a omului viaţă. / Omul se naște și
crește, / După moarte putrezește / Și numai faptele bune /
Merg cu noi în ceie lume. / Pildă vie ne învaţă / Acest trup
fără viaţă, / Rece fără de suflare, / Pe care nimic nu-l
doare. / De vreo câţiva ani încoace / O grea boală nu-mi dă
pace / Și mulţi ani m-a chinuit / Până m-a pus în mormânt.
/ Cât am fost pe astă lume / Am dus și rele și bune, / Astăzi
Domnul m-a chemat / Și pe toate le-am lăsat. / Șapte
prunci avui sub scut, / Pe toţi șapte i-am crescut, / Pentru
toţi mult m-am luptat / Până ce i-am așezat. / Până ce nu
plec la drum / Vin să-mi iau un rămas bun / De la toţi ai mei
cei dragi / Cari mă plâng pângă sălaș. / Mult la doctori maţi purtat / Să îmi găsiţi orice leac, / Ori și cât v-aţi necăjit, /
Leac la moarte n-aţi găsit. / Eu vă mulţumesc de toate, /
De-n grijire pân’ la moarte. / De v-am greșit, mă iertaţi / Și
uitării nu mă daţi. / Prunci, ginere, nurori iubite, / Azi de
mine părăsite, / La toţi mă rog de iertare / Pentru orice
vătămare. / Când acasă îţi veni, / ‘Nainte nu voi ieși. /
Numai bietu’ tată, el, / Va ieși plângând mereu. / Nepoţi și
nepoate bune, / Nu vă pot striga pe nume. / Pe toţi vă
strâng, vă sărut, / C-apoi nu vă văd mai mult. / În a voastră
rugăciune / Pomeniţi și al meu nume. / Și rugaţi pe
Dumnezeu / Să ierte sufletul meu. / Cuscrii, cuscre, veri și
vere, / Toate neamurile mele / Daţi-mi toţi cu un cuvânt /
Iertăciune la mormânt. / La vecine și vecini / Le întind recile
mâini, / La toţi mă rog de iertare / Pentru orice vătămare. /
Doamne, Cel ce m-ai luat, / Din a durerilor pat, / Dă-mi
locul cel fără chin / Să-l domnesc în veci. Amin”.
„Putem afirma că Ulmeniul se înscrie, cu propriile-i
valori ale unui trecut bimilenar, în civilizaţia românească,
păstrătoare a demnităţii, statorniciei şi unităţii unui neam
aflat adeseori la răspântiile răutăţilor istoriei”, subliniază
autorii. În acest context, cele spuse de Ernest Bernea (în
cartea sa „Timpul la ţăranul român”, 1940) se încadrează,
credem, edificator: „Timpul ţăranului român este ireversibil,
pentru că este concret, pentru că este dat obiectiv, ca tot
ceea ce vine de la Dumnezeu. Timpul şi ordinea sa
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prestabilită sunt neschimbătoare”.
Spre finalul lucrării Ulmeni Maramureş.
Studiu monografic sunt prezenate informaţii despre oameni de seamă ai zonei: scriitorul Petre Dulfu (1856–1953); interpretul de muzică populară şi
folcloristul Emil Gavriş (1915–1989); Radu Ulmeanu (n. în 25 ianuarie 1946, la Ulmeni, judeţul Maramureş); Prof. Dr. Doc. Florian C. Ul-meanu (19031973) ş.a. Despre valoarea monografiei de faţă şiau exprimat opinia Prof. Dr. Constantin Dobrescu –
Fundaţia pentru Istoria Prahovei Ploieşti; Prof. Dr.
Elena Trifan; Prof. Dr. Adrian Botez; Cezarina Adamescu - membră a Uniunii Scriitorilor din România,
redactor Agero-Stuttgart.
Demersul celor doi fraţi Botiş se încadrează în efortul de recuperare şi prezentare a valorilor
culturale româneşti, de ieri şi de astăzi.
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Viitoarea Eva 1 – Monochrome

Animozitate

Mnemosina 2 - Emoticon

Nistagmus 1 - Tăietura
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