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„NOUA GEOGRAFIE LITERARÃ“ 
Început în 2006, în primãvarã, ciclul ce adunã „mãrturisiri de

credinþã literarã“ ar fi trebuit sã continue cu mãcar încã un episod
pe an, adunând astfel în timp scurt materialul unei biblioteci de idei
despre creaþie, documente de adeziune moralã ºi dovezi de perspec-
tive intelectuale care ar fi slujit în orice caz radiografiei de epocã
preconizatã. Însã deºi eforturile mele nu au fost mãrunte ºi stãru-
inþele în a duce totul mai departe decât punctul iniþial nu au lipsit,
abia peste încã doi ani s-a mai putut închega încã un volum care sã
aibã aspect demn ºi o anumitã semnificaþie continutisticã depãºind
simetriile formale (de plan realizat pe hârtie) care nu duc nu chiar
la nimic dar nu lucreazã cu efect vizibil ºi simþitor. ªocantã prin stra-
nia indiferenþã faþã de iniþiative care însemneazã sforþãri, dedicaþie
ºi cheltuialã, atitudinea multor autori chemaþi sã depunã mãrturie
impune o desluºire sau mãcar presupuneri spre a se înþelege mai
bine lumea unde trãim. Întâia explicaþie ar consta în prea puþinã
rãspândire a ideii ºi în mãrginirea ei în cercuri închise sau prea puþin
permeabile însã aceastã ipotezã nu se poate lua în seamã cu se-
riozitate ºi o contestã însuºi modul de lucru ºi organizarea între-
prinsã urmãrind chiar obiectivul contrar. Argumentele nu sunt puþine.
Cel dintâi volum a fost trimis sistematic nu doar în numeroase bib-
lioteci româneºti de peste tot ci ºi cãtre publicaþii de aici ºi din lume
ºi cãtre autori care, prin control de instituþii, pot forma opinie ºi da
îndrumãri. Ideea însãºi a cãpãtat rãspândire printr-un epistolier
întreþinut cu insistenþã ºi unde, alãturi de apel ºi clarificãri de metodã
desfãºurate cu detalii ajunse la mãrunþiº, stãtea ºi rugãmintea de
a se vorbi ºi altora privitor la aceste teme ºi de a sprijini, cu doar
neînsemnate strãduinþe, difuzarea în publicaþii profilate în domeniul
literar. ªi, cu toate acestea, reacþiile par sã fi fost minore. Cei care
au ajuns sã afle despre un asemenea plan citind în alte pãrþi decât
în corespondenþa mea ºi în publicaþiile ce le editez reprezintã un pro-
cent infim iar în biblioteci, deºi cartea e cititã de amatori, scriitorimea
nu a socotit util sã se documenteze în materia „vieþii literare“ care
depãºeºte micul interes personal sau afacerile de coterie. Dar, în
fond, aici nu apar noutãþi considerabile câtã vreme absenþa curio-
zitãþii epistemice minimale este, la noi dar ºi în alte pãrþi din lume,
boala grea ºi realitate frecventã. Lipsesc sensul timpului reparator,
bãnuiala judecãþilor ulterioare mai nuanþate decât învârtelile de episod
imediat ºi, în ultimã analizã, conºtiinþa posteritãþii unde sita poate
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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Aceastã carte este al doilea volum dintr-un ciclu (început
în anul 2006) dedicat „scrisului ca religie la Români, în
preajma Anului 2000“. Obiectivul de cãpãtâi al aces-
tui ºir de cãrþi este acela de a pune împreunã „mãrtu-
risirea de credinþã literarã“ a fiecãruia dintre autorii posi-
bili, arãtând sensul ºi rostul fiecãrei creaþii în parte ºi,
în acelaºi timp, ansamblul de convingeri, obiective ºi sem-
nificaþii ale literaturii ce existã astãzi ºi „se face“ în limba
românã. Acesta va fi, deci, ºi un „document de epocã“,
unde vor fi incluºi autori români „de pretutindeni“, din
toate generaþiile literare ºi cu toate orientãrile este-
tice. „Mãrturisirea de credinþã literarã“ se încadreazã
în seria „depoziþiilor colective“ iniþiate de Asociaþia Românã
pentru Patrimoniu ºi Asociaþia Scriitorilor Creºtini din
România, deschisã cu monumentalul volum „Cuvinte pen-
tru Urmaºi. Modele ºi exemple pentru Omul Român“,
apãrut în septembrie 2005.
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viitor, când, prin miºcãri ce nu se cunosc, toate pot sã re-capete
forme ºi înãlþimi neprevãzute. Aceastã formulã traduce însãºi na-
turaleþea actului de a scrie ºi, pânã la urmã, esenþa lui de creaþie
ce fructificã straturi care sunt consubstanþiale cu „rîul“ ºi „ramul“
arãtând cã omul nu-i decât o alcãtuire între cele uimitor de multe
lãsate pe Pãmânt de Cel vechi de zile. Cãci dupã cum înºiruirile mai
line sau mai abrupte — ori continue în alte locuri — de munþi ºi ºesuri,
lunci ºi margini de mãri, râuri ºi izvoare, dealuri ºi coline, podiºuri
cu pãduri exemplificã frumuseþea impresionantã a lumii vãzute ºi uimi-
toarea ei strãduinþã de a întreþine diversitatea naturalã, aºa trebuie
înþelese ºi înfãptuirile adunate în chiar scopul ilustrãrii pãrþii noas-
tre ireductibile ce decurge din natura miraculoasã. În legea ei, are
nu doar dreptul la a exista tot ceea ce s-a constituit ºi trãieºte ci  ºi
obligaþia de a vorbi fiecare dupã cum îi este felul ºi în limbile ce îi
aparþin. Pe acestea am cãutat sã le aduc la un loc arãtând, cu  mãcar
atâtea câte au fost gãsite, însemnãtatea minunii de a glãsui. 

Aici, ca ºi în multe alte documente ce nu ies din poruncile clipei
trecãtoare, va trebui vãzut „dreptul la mãrturisire“ indiferent de cât
se preþuieºte o creaþie în regimul clipei nedefinite astãzi ori în nã-
dejdile ce se pun în ziua de mâine. Cãci perspectiva întregului posi-
bil convoacã voci multe, acordându-le timbru, altitudine ºi cuprindere
în înãlþãri ºi scãderi spre a le unifica în felul unei corale unde greu-
tatea stã în diversitatea uimitoare a fructelor fãrã numãr, unde
se reflectã enigma impenetrabilã a Creaþiei din orele dintâi. 

ARTUR SILVESTRI 

24 Iunie 2008, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul, Drãgaica

cerne altfel decât urmând spiritul de combinaþie mãruntã care azi
exemplificã o explozie de vanitate ce ºtranguleazã respiraþiile natu-
rale ºi creeazã iluzii de scarã de valori fabricatã dupã poruncealã. 

Însã maladia, oricât de virulentã, nu a cuprins toate articu-
laþiile posibile; fapt este cã neajunsurile s-au dus (fiind util a le evoca
încã o datã spre a ne lecui de iluzii) ºi avem în faþa ochilor acum un
volum articulat convingãtor, care se va citi cu folos contribuind la
alte participãri viitoare care foarte probabil cã vor exista. Imaginea
întregului obþinut mulþumeºte în condiþiile date ºi confirmã concepþia
originarã dupã care s-a cãlãuzit. Depoziþiile sunt diferite atât în stil
cât ºi în substanþã sufleteascã, fiind posibil astfel a se vedea uimi-
tor de multe cãi de a vorbi despre mizele esenþiale, de la „autobiografia
seacã“ ºi pânã la gândurile de un lirism elegiac însemnate în maniera
fragmentului de jurnal de creaþie. Abia dacã lipsesc de aci poemele
propriu-zise sau proza scurtã adusã ca exemplu de opera reprezen-
tativã deºi unii chiar au ºi socotit oportun sã ilustreze ceea ce nu
trebuia sã fie „creaþie“ ci oglindire ºi reflecþie, deci clipa de bilanþ,
confundându-se „tabloul colectiv“ cu „antologia“. 

Imaginea rezultatã are, deci, diversitate ºi o policromie pre-
vizibilã fiind, la drept vorbind, o colecþie de sunete cu timbru felurit
urcând în octave sau risipindu-se în tremolo pentru a cãdea în câte
un largo impresionant; dar, în acelaºi timp, cuprinde ºi o depunere
de materie ireductibilã ce se înfãþiºeazã polimorf ºi asimetric, fãrã
echilibru stabilit prin construcþie deºi întregul se susþine armonios.
Cãci atâta vreme cât scopul perpetuu a fost continuarea unei fres-
ce în lãrgire naturalã posibilã pânã la nesfârºit, a impune re-
guli apriorice — ºi, de fapt, o schemã ideologicã exterioarã materiei
adunate — era ºi nociv dar ºi inutil fiindcã, asemeni ierbii ieºite de
sub asfalt, gândul eretic se sustrage „modelului unic“ nãzuind a comu-
nica maximum de diversitate prezenþa în nucleul inepuizabil.

Dar, la drept vorbind, aºa cum s-a constituit în formã ce existã
acum ca un fapt definitiv, aceastã culegere impune mai degrabã o
imagine extinsã decât o listã de „club select“ ºi exemplificã relieful
de valori în modificare lentã ºi aproape imperceptibilã din perspec-
tiva clipei unde stãpânesc cei ce au mai repede miºcare de mânã,
adaptabilitate ºi, în nu puþine cazuri, rãspuns ancilar ce ne aratã
slãbiciune de caracter ºi prea puþine îndemnãri în a se depãºi momen-
tul ºi dispoziþiile contingentului ce restrâng inevitabil. Suntem, deci,
într-o nouã geografie literarã unde trebuie sã încapã toate valo-
rile, toate energiile ºi toate formele de relief actuale ºi posibile în
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dacã astãzi se scrie dupã alte rosturi. Trãim prea trepidând într-o
lume a reclamelor ostentative, prea sufocaþi între zidurile betonului
ºi ale sticlei care sting treptat umanismul din noi, iar tehnologia comu-
nicãrii mai mult ne însingureazã ºi ne sãrãceºte trãirea interioarã.
Dacã nu m-am scuturat total de romantism, este ºi din convingerea
cã romantismul înnobileazã, umanizeazã, apropie mai mult oamenii
între ei, dã aripi minþii ºi sufletului, dã speranþe, încântã, dã frumuseþe
înfloririi florilor, înfrunzirii frunzelor, ºoptitului ºoaptelor, sunetului cân-
tecelor de care fiecare suntem însetaþi, ne dã vibraþia caldã a nos-
talgiei, chiar dacã nu vrem sã arãtam. În fiecare din noi stãruie peste
timp urme de parfum, de cuvinte nerostite, de amintiri de spus în
singurãtate, de ºoapte abia îngânate. Dumnezeu ne-a dat ºi aceastã
mare minune, amintirea. Nimeni ºi niciodatã nu-ºi scoate din minte
amintirile scumpe ºi dragi, adevãrate comori de trãiri care înseam-
nã frumosul, iubirea, fiinþa, viaþa, adicã totul. Amintirile seamãnã
adesea cu ilustratele de demult, la care îþi arunci ochii din când în
când, atras de vraja închisã în ele ºi te laºi rostogolit în starea de
bucurie ºi trãire profundã ca în momentul trãit atunci, dacã nu chiar
ºi mai profund. Te laºi sedus de amintirile cu parfum narcotic ce te
îmbie sã-þi desluºeºti memoria îndepãrtatã. Au uneori calitãþi te-
rapeutice, un fel de pansament alinãtor peste rãni usturãtoare.

Scriu având în minte prietenii cãrora mã adresez, dar ºi citi-
torilor care au rãbdarea sã se aplece asupra scrisului meu ºi pe
care îi socotesc tot prietenii mei, chiar ºi atunci când au puncte de
vedere diferite de ale mele, cãci, într-un anume fel, ºi ei mã stâr-
nesc pe mine tot timpul. Nu este bucurie dacã nu o împãrtãºeºti
cu cei cãrora te-ai adresat. Cartea se împlineºte prin lecturã, ca o
încoronare a ei. Numai atunci este deplina ei finalizare, când autorul
colaboreazã lãuntric ºi intim, într-un discurs interior cu cititorul. Îi
am în vedere chiar ºi pe acei prieteni care s-au înãlþat în lumea se-
ninului deplin, fiindcã ºi cu ei pot comunica într-un anume fel. Nu
existã nicio opreliºte a gândului care se înalþã pânã la ei ºi gândurile
trimise lor se întorc la mine cu un rãspuns, ca un ecou, conform
firii lor pãmântene de odinioarã. Cuvintele sunt pentru mine un fel
de scarã pe care pot urca oricât de sus, sau în viitor, pot coborî
pânã în adâncuri, chiar ºi la acelea ale sufletului nostru. 

Cine sunt eu? Cu zestrea primitã de la pãrinþi, de la oamenii
din mijlocul cãrora m-am înãlþat, de la dascãli ºi cãrþi, cu ce am adãu-
gat eu în dorinþa de a-mi contura personalitatea, am vrut sã fiu un
om în inima cãruia sã cânte viorile, sã strãluceascã florile în culori
proaspete, sã rãsune trilurile pasãrilor, sã fie luminã, cãldurã ºi bunã-

DESPRE SCRIERILE MELE

Elena Buicã (Canada)

Am primit cu bucurie invitaþia domnului Dr. Artur Silvestri de
a participa la apariþia celui de-al doilea volum de mãrturisiri literare
ºi mã simt onoratã. Am apreciat iniþiativa aceasta socotind-o drept
rãspuns al formelor noi în care se scrie ºi se rãspândeºte acum li-
teratura. Aºadar, mi-am întors privirile cãtre interiorul meu pentru
a face mãrturisirile de credinþã.

Am început sã scriu când am intrat pe poarta amurgului vieþii,
la 70 de ani, prin calea deschisã de publicaþia „Observatorul“ din
Toronto care mi-a oferit cu generozitate spaþiul pentru o rubricã per-
manentã. Astfel, mi-am deschis sufletul ºi lumea poate sã umble
slobodã prin el. Scriu ca sã nu fiu singurã, din nevoia de iubire, sã
mã leg de lume, sã-mi prelungesc prezenþa printre oamenii din viitor,
o fragilã mãrturie cã am existat. Prin scris mi se pare mai largã
dimensiunea interioarã. Scriu pentru o frumoasã comunicare cu
oamenii ºi pentru cã mi s-a pãrut singura cale care duce la luminã.
E o bucurie intelectualã pe care doresc sã o transmit, dar ºi pen-
tru a face creierului o gimnasticã de întreþinere. Scriu ºi pentru a
retrãi momentele deosebite din viaþa mea, privite ºi cernute acum
prin sita vremii. Retrãirile aºternute pe hârtie sunt pentru mine un
fel de joacã a minþii fãcutã cu bucurie, deºi nu tocmai uºoarã, dar
îmi place fiindcã este stimulatoare ºi genereazã energii creatoare.
Când scriu simt un val de trãire nouã. Mã încântã puterea muzicalã
a cuvintelor ºi a imaginilor create prin cuvinte. E un exerciþiu al pu-
terii de a mã transfera, de a crea armonie din cuvinte, de a le da
viaþã ºi culoare. 

Scriu, fie despre lumea prin care mi-am depãnat firul vieþii cu
întâmplãrile ei, fie despre lumea vãzutã în excursii, ori despre uni-
versul scriitorilor îndrãgiþi. Tematica scrierilor mele este nãucitor de
diversã, unele sunt o stare de suflet în fierbere, altele sunt fapte
de viaþã din care fiecare cititor sã ia ce poate, ascultându-ºi inima.

Amintirile se nasc din arderile de odinioarã ºi din întâmplãri
care au astãzi alte înþelesuri, întâmplãri care revin ca pe o mare
scenã în care eu sunt personajul principal. Dar scriu ºi pentru fap-
tul cã pe creier este un punct al scrisului, care are un fel de
mâncãrime ºi trebuie sã ajung acolo cu scãrpiniciul.

Prin scrierile mele adie uneori, fie un duh arhaic, semn de
preþuire al strãmoºilor noºtri, fie câte o palã de romantism, chiar
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Din tot ceea ce am scris pânã acum, cât va rãmâne ºi cât va fi o
atingere de suflet, va decide timpul. 

PROVINCIA, REZERVAÞIE A
BUNEI-CUVIINÞE

Ion Mãldãrescu

Este searã ºi vã fac destãinuiri. Am scris cu amãrãciune, despre
astenia „manelelor de primãvarã“. Acum scriu tot despre anotim-
pul trezirii la viaþã, dar... altfel, cu satisfacþie, cu bucurie, chiar.

Am zãrit prima geanã de luminã la Râmnic. Mi-e drag oraºul,
cu bunele ºi cu relele lui, cu locuitorii „bãºtinaºi“ dar ºi cu „adop-
taþii“ de peste ani, cu (cândva) minunatul Zãvoi, unde cu mulþi ani
în urmã, Liºca grãdinarul „clãdise“ copacul cu foiºor, adãpost al îndrã-
gostiþilor ºi pitici pe malul lacului, cu micul dar cochetul ºtrand, astãzi
îngropat sub un strat de gunoaie ºi cu câte ºi mai câte...Mi-e drag
Râmnicul unde mi-am petrecut copilãria ºi am lustruit turul pantalonilor
pe bãncile de la „Lahovari“, unde mi-am tocit încãlþãrile bãtãtorind
potecile Capelei ºi cãþãrându-mã în Foiºorul de foc. La Râmnic
m-am bãlãcit în apele Oltului pânã când am reuºit sã-i stãpânesc
învolburãrile, asta cu mult înainte ca hidroenergeticienii sã-i punã
„cãpãstru“ (într-un fel i-am ajutat ºi eu).

Mi-era drag oraºul cu „Þigãnia“ lui de altãdatã, cu bisericuþa
din vârful dealului Cetãþuia, cu Monumentul Independenþei, cu Hala
înãlþatã la începutul veacului trecut, cu Tribunalul, cu restaurantul
Elysée, cu grãdina de varã „1 Mai“, cu Casa Ofiþerilor (dispãrutã odatã
cu demolarea vechiului centru), cu cofetãria Coanei Miþa, care a îndul-
cit, la propriu ºi la figurat, copilãria multor generaþii de râmniceni,
cu reprezentaþiile circului „Bernea“, cu trãsuri ºi birjari þinând loc
de taxi-uri, cu cele câteva automobile care strãbãteau urbea fãrã
restricþii de circulaþie, cu teatrul Adreani... Doamne, frumos ºi curat
era oraºul!

Frumos este ºi acum. Tare mi-aº dori însã o cãlãtorie în timp,
în Râmnicul copilãriei mele, mãcar pentru câteva ceasuri; mi-aº lua,
negreºit ºi bãtrânul aparat de fotografiat pentru a aduce „de-acolo“
imagini purtând parfumul îmbãtãtor al florilor care inundau strãzile
ºi parcurile, amintiri cu „iz“de nostalgie ºi personaje de „legendã“:
Auricã-nebunul, Ibrahim-cel fãrã picioare, Virgil, Foltea, Mircea Vlad-
boxeorul, Mihai Weber, doctorul Hozoc, gimnaºtii liceului Lahovari,

tate, sã fie cerul senin în care sã pluteascã îngerul pãcii ºi al dragostei.
Pentru cã lumea nu este fãcutã doar din frumos ºi bine, când pãmântul
se prãvale sub picioarele mele, când durerile mã încremenesc, un
timp ard în durere, apoi încep sã mã repliez, sã mã nasc din nou,
sã mã þin bine pe picioare, chiar sã mã îndârjesc în neclintire ºi apoi
sã-mi reclãdesc treptat viitoarele nãdejdi ºi viitorul meu interior. Scrie-
rile mã ajutã sã mã regãsesc în momentele grele când aproape nu
mai ºtiu cine sunt. Chiar când subiectele par foarte depãrtate de
mine, totuºi, fiecare scriere mã reprezintã pe mine, este o oglindã
în care s-au rãsfrânt fãrâme de imagini, de înþelesuri, de întâmplãri,
de învãþãminte, este o reprezentare a felului meu de a fi. Câteodatã
mi se întâmpla, când recitesc ceea ce am scris, sã-mi surprind faþete
despre care nici nu ºtiam nimic. 

Cele trei cãrþi ale mele apãrute pânã acum ºi cea de a patra
în lucru s-au nãscut pe acest fond, îndeosebi „Crâmpeie de viaþã“
ºi „Prin sita vremii“. În ele predominã eseul, dar ºi impresii de cãlã-
torie ºi un fel de bibliotecã sentimentalã în care sunt prezenþi scrii-
tori români mai aproape de sufletul meu. În volumul „Gând purtat
de dor“, o monografie sentimentalã a satului meu natal, Þigãneºti-
Teleorman, mi-am „rãsfoit“ memoria ca sã scriu, pe lângã datele
documentare, câte ceva ºi despre frumuseþea simplã a vremurilor
de altãdatã. Am avut înaintea ochilor oamenii de brazdã trãind dupã
legea strãbunã, cu familii trainice, cu casele neîncuiate când plecau
de acasã, folosind saluturi lungi când li se încruciºau drumurile „Maicã,
sãnãtate ºi numai bine sã-þi dea bunul Dumnezeu dupã inima pe care
o ai“, oameni care se armonizau cu pulsul cerului, de pe vremea
când lumea era mai aproape de cum o zidise Creatorul. Am vrut
sã fie o carte nu numai pentru cei legaþi de glia Þigãneºtiului, ci ºi
pentru cei care ºi-au petrecut mãcar o parte din copilãrie la þarã,
o carte în care sã-ºi regãseascã universul de altãdatã, fiindcã fiecare
plecãm în lume cu ceea ce am împrumutat de la oamenii din mijlocul
cãrora ne-am înãlþat, aºa cum apa ia forma vasului în care este pusã.

ªtiu cã nu mã pot mãsura cu marii creatori ai literaturii, dar
dacã peste vreme, cãrþile mele pot sta în acelaºi lãcaº cu cãrþile
lor, tot înseamnã ceva. M-am strãduit dupã puterile mele sã-mi îmbrac
gândurile ºi sentimentele în haine croite din cuvinte, dar cuvintele
nu acoperã niciodatã tot ceea ce vrei sã spui. Cuvintele au în spatele
lor alte cuvinte, cu alte înþelesuri ºi chiar dacã ajungi ºi la acelea,
au ºi ele în spate lor alte cuvinte, cu alte înþelesuri. Dar din toate,
mãcar un licãr de-ar rãmâne, ca sã lumineze peste timp un crâm-
pei din viaþa care a fost ºi aºa cum m-am strãduit s-o fixez în cuvinte.
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Fãrã sã idealizez ºi fãrã sã uit dificultãþile, pot spune cã pri-
mii ani, ai debutului ºi încã vreo zece apoi (anii 70-80), au fost buni.
Atunci am scris, am gândit, am adunat proiecte peste proiecte în
speranþa descãtuºãrii. Stau sã mã gândesc dacã aveam cu adevãrat
nevoie de un „context“ literar. Probabil cã da. 

Apoi, de ce mi se pãrea cã cititorul meu este tot mai utopic,
încercam sã presar picãturi de literaturã prin alte genuri, în ziar, în
film, în interviu; în ce fãceam puneam o picãturã, cum pui o aromã
într-o prãjiturã sã o înnobilezi. 

Cred cã pusul ãsta de arome m-a depãrtat cel mai mult de
ce sunt ºi de ce vreau sã fac aºa încât, dupã ce pusesem frânturi
de poeme prin discursuri diplomatice ºi idei de nuvele prin docu-
mentare de televiziune, aproape cã mã irosisem cu totul. 

„Alegerile lui Eliot“ erau însã mereu în faþa ochilor mei cãci la
orice vârstã poþi spune cã eºti la mijlocul vieþii dacã eºti cu adevãrat
optimist ºi crezi suficient în evoluþia galopantã a ºtiinþei! 

Sincerã sã fiu, tot cea din urmã mã tenteazã ºi pentru asta
meritã sã îþi ascuþi creioanele ºi sã renunþi la multe. În sertãrelele
minþii ºi sufletului stau atâtea subiecte ºi tentaþii aºa încât, fiinþa
temãtoare care sunt, va alege riscul. 

25 august 2007

MISIUNEA CELUI CE SCRIE ESTE DE A
TOPI ÎNTR-O SINGURÃ FORMÃ

CÂNTECELE ACESTOR TREI GLASURI
CARE CONÞIN O TRIPLÃ POVAÞÃ, CÃCI
PRIMA SE ADRESEAZÃ INIMII, A DOUA

SUFLETULUI ªI A TREIA SPIRITULUI

Rodica Elena Lupu

Cea mai frumoasã fiinþã din lume este omul, fiindcã nu este
frumos doar ca înfãþiºare, ci ºi ca trãire. Se poate spune cã omul
este cea mai frumoasã lucrare, cã este „fumuseþea lumii“, cum afir-
ma ºi marele Shakespeare prin Hamlet. Nu putem ignora, însã, nici
o clipã, afirmaþiile, contrare acestora, aparþinând aceluiaºi scriitor,
care spunea cã lumea e un „vãlmãºag odios de miasme“, o „grã-
dinã neplivitã“, nici opiniile altor scriitori sau filozofi dezamãgiþi de
limitele omeneºti. Pentru cã omul, aceastã „minunatã lucrare“ a

minunaþii profesori ºi intelectualitatea extraordinarã a târgului...Mi-e
drag ºi Râmnicul secolului XXI, cu bunele ºi cu neajunsurile lui, cu
vitregiþii „comunitari“ (copii ºi câini), cu strãzile lui luminate feeric de
Crãciun, cu frumoasele fete care înfloresc primãvara.

ALEGERILE LUI ELIOT

Cleopatra Lorinþiu 

Pusesem la un moment dat drept motto la un poem pe care
îl iubeam, un citat din T.S. Eliot care mã rãvãºise la vremea aceea,
adicã pe când aveam vreo treizeci ºi cinci de ani. 

El era urmãtorul: “ ªtiu din experienþa mea personalã cã spre
mijlocul vieþii un om se aflã în faþa a trei alegeri posibile: sã nu mai
scrie deloc, sã se repete cu, poate, tot mai multã virtuozitate sau,
printr-un efort al gândirii, sã se adapteze acestei vârste de mijloc
ºi sã afle un alt mod de a lucra.“ (T.S. Eliot)

Treptat , substanþa acestei fraze a devenit tot mai importan-
tã în viaþa mea, an cu an parcã simþeam cã, iatã, sunt în faþa
alegerilor, în faþa celor trei alegeri; este indiscutabil momentul, ce
voi face? 

Treptat, treptat, emoþia în faþa clipei decisive devenise insu-
portabilã, ca atare încercam sã nu mã gândesc tot timpul la asta. 

Abandonul era exclus. 
Repetarea (fie ºi cu tot mai multã virtuozitate, cum Eliot spune)

pãrea un artizanat literar care nu mã interesa, urmãrisem prea multe
destine literare ca aceastã cale sã mi se parã doar onestã , poate
chiar utilã , dar tristã. 

Nu mai rãmânea decât aruncatul în altceva, în mrejele noului,
riscantului, improbabilului. 

Eu, fiinþa temãtoare care sunt. 
O hipersensibilitate înnãscutã, ca sã nu zic bolnãvicioasã, o

teamã continuã, subconºtientã, o timiditate greu de suportat, mã
însoþiserã toatã viaþa, motiv pentru care mã ºi aruncasem în alte
profesii, grele, dure, tensionate, ca sã mã întãresc, ca sã ies din
cochilie, ca sã mã domin. 

Încã de foarte tânãrã, eram conºtientã cã am ceva de spus.
Karma mea era însã una grea: trebuia sã plãtesc în fel ºi chip, cu
propria mea viaþã , totul, cu vârf ºi îndesat. 
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dupã numãrul cetãþenilor, dupã cum mãreþia unui om nu se mãsoarã
dupã înãlþimea sa. Unica mãsurã este cantitatea de inteligenþã ºi
cantitatea de virtute. Cine nu se respectã pe sine — ºi ca popor —
nu meritã sã fie respectat de ceilalþi

Mie îmi place mai mult frumosul senin decât acela strãluci-
tor. Poate cã gustul altora este mai înalt decât al meu, dar eu zic
cã soarele este mai frumos în zori decât în miazãzi. Nu sunt omul
poeziei. O gust — dar o gust în felul meu.

Homer înseamnã în civilizaþie sfârºitul Asiei ºi începutul Europei;
Shakespeare marcheazã începutul Evului Mediu. La Fontaine creeazã
oamenii naturii însãºi. El face floarea ºi fructul sãu, fabula ºi moral-
itatea, poezia ºi filozofia; poezia care conþine toate sensurile naturii
percepute de visãtor, filozofia degajatã de lucruri pentru oameni.
Shakespeare nu are nevoie de o piramidã, el îºi are opera. Iubiþi
totul în acest om: comediantul care a suferit, filozoful care a lup-
tat, poetul care a învins. Voltaire era mai mult decât un om, era un
veac, el precede ºi anunþã revoluþia francezã, este steaua acestei
dimineþi ºi este iubit pentru prejudecãþile pe care le-a combãtut ºi
pentru filozofia pe care a propagat-o. Toate cãrþile lui Balzac nu alcã-
tuiesc decât o carte vie, luminoasã, adâncã, unde se oglindeºte întrea-
ga civilizaþie contemporanã.

Dacã omul are vocea sa ºi natura o are pe a sa, evenimentele
au de asemenea o voce a lor. Misiunea celui ce scrie este de a
topi într-o singurã formã cântecele acestor trei glasuri care
conþin o triplã povaþã, cãci prima se adreseazã inimii, a doua
sufletului ºi a treia sipritului. Este de datoria scriitorului de a ridi-
ca evenimentele politice la rangul de evenimente istorice. Cele trei
aspecte ale unui scriitor adevãrat sunt: umanitatea, natura, ade-
vãratul realism. Pentru umanitate ºi naturã, viziunea este observaþie;
pentru adevãratul realism viziunea este intuiþie.

Cine scriitor spune, spune istoric ºi filozof în acelaºi timp. Un
scriitor adevãrat trebuie sã întruchipeze suma ideilor timpului sãu.
Poetul este o cântare ce se înalþã spre eter ºi lasã de pe aripioare
sã-i cadã lacrime de cer. E cântãtor sublim al vieþii ce-o trãim, el
are spaþiul infinit ºi ceru-n asfinþit. 

Adevãratul mânuitor al cuvântului simte cã-n poporul român
este izvorul poeziei ºi cã punctul de plecare pentru dezvoltarea noas-
trã literarã nu sunt nici Homer, nici Horaþiu, nici Shakespeare, nici
Voltaire, nici Goethe, ci literatura noastrã popularã.

Numai de aici putem sã cunoaºtem vederile ºi gustul poporu-
lui, numai prin ea ne vom deprinde a simþi ºi a gândi româneºte, ºi

naturii, a universului, are încã numeroase imperfecþiuni ºi mai ales
slãbiciuni. Omul e o zidire de umbre ºi lumini. Dar nu vom înceta sã
credem în el ºi nu-i vom minimaliza calitãþile, tocmai pentru cã el
este fiinþa cea mai înzestratã din lume, permanent în cãutare de
frumuseþe ºi autodepãºire.

Frumuseþea ºi înþelepciunea, deºi n-au mers totdeauna împreu-
nã, i-au salvat pe oamenii aflaþi în impas ºi disperare; în numele fru-
museþii s-au clãdit cetãþi ºi opere de artã nemuritoare; prin frumuseþe
ºi înþelepciune ne-am clãdit, epocã de epocã, noi stâlpi ai civilizaþiei.

Când a apãrut cartea s-a schimbat ceva în istoria speciei
umane. Cãrþile nu sunt altceva decât scrisori mai groase, scrise pen-
tru prieteni necunoscuþi. Din cele mai vechi timpuri cei care au scris
nu au ºtiut cã aceste scrisori mai groase ar putea ajunge la un om
din altã epocã ºi în diferite puncte ale pãmântului. Orice paginã de
acest fel este o seducþie la distanþã, o eroticã a depãrtãrii.
Experienþa, gândurile unui om s-au depozitat aici ºi apoi s-au pre-
luat de alte generaþii.

Când oamenii nu au bani, primul lucru la care renunþã sunt
cãrþile. Azi, cartea a devenit o marfã de lux. Oamenii nu o mai
cumpãrã pentru cã nu au bani, nu mai citesc pentru cã nu au timp.
Unul din doi români nu mai citeºte cãrþi. Când eram eu elevã, se
citea mult pentru cã nu aveai cu ce sã-þi umpli timpul. Dar, cu toate
modernismele de acum, eu cred cã citeºti ca sã te relaxezi ºi fiecare
citeºte ce preferã. Sunt unii pasionaþi care urmãresc un anumit gen
de carte, apoi cei care citesc lucrãri de specialitate ºi alþii pentru
cã trebuie sã înveþe.

Sunt lecturi total greºite, false rituale, de aceea e important
cine ce citeºte. Trãim acum într-o epocã definitã drept „postliterarã“.
Unii spun cã epoca Gutenberg e pe cale sã se încheie. Eu cred cã
noile tehnici ºi computerul stimuleazã ºi lãrgesc masa de scriitori.
Cãrþile se pot tipãri, dar dacã nu se citesc, e degeaba. Cãrþile au
existat de-a lungul istoriei omenirii, ele au întemeiat Europa. Nu numai
trupul poate fi nespãlat, ci ºi mintea. Cartea este gânditã ca un ele-
ment necesar în igiena mentalã. Mintea primeºte o hranã formatã
din tot ce recepteazã creierul pe timpul unei zile. O minte nu trebu-
ie hrãnitã numai cu emisiuni de genul acelor grupuri care fac haz
de necaz. Este egal dacã citeºti sau dacã te uiþi la televizor? Nu,
categoric, nu! Nu poþi forþa pe nimeni sã se alimenteze ºtiinþific. Drep-
tul cititorului e sã citeascã sau nu, dar asumându-ºi consecinþele.
Un om care nu citeºte ca sã-ºi formeze gândirea pe cont propriu,
acel om nu va gândi cu mintea lui. Mãreþia unui popor nu se mãsoarã
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Literaþi! Voi sunteþi elita generaþiilor, inteligenþa mulþimilor rezu-
mate în câþiva oameni. Voi sunteþi instrumentele vii, exponenþii vi-
zibili ai unei puteri spirituale libere ºi de temut. Pentru a nu vã uita
niciodatã responsabilitatea, nu uitaþi care vã este influenþa.

În literaturã ca ºi în orice alt lucru nu este decât bine ºi rãu,
frumos ºi urât, adevãrat ºi fals. Literatura trebuie sã fie democra-
ticã ºi idealã în acelaºi timp; democraticã pentru civilizaþie, idealã
pentru suflet.

Oda trãieºte din ideal, epopeea cântã istoria, drama descrie
viaþa. Fabulele vegeteazã, cresc, se întrepãtrund ºi înfloresc în lacunele
istoriei trecute, asemeni florilor care cresc pe ruine. Din fecunda
împreunare a tipului grotesc cu tipul sublim se naºte geniul modern
atât de complex, atât de felurit în înfãþiºãrile sale ºi prin, aceasta,
într-un contrast marcant cu uniforma simplitate a geniului antic.

Poezia conþine filozofie aºa cum sufletul conþine judecatã. Ade-
vãrata poezie este compusã din frumos ºi ideal. Fuziune de elemente
aproape contrare pe care numai geniul le poate uni! Frumosul vrea
contururi, idealul vrea infinituri.

Marea poezie este spectrul solar al gândirii omeneºti. Poezia
se naºte din meditaþie ºi inspiraþie. Meditaþia este o însuºire; inspi-
raþia este un talent. Mulþi oameni pot sã mediteze dar puþini sunt
inspiraþi.

În poezie, nu sunt subiecte bune ºi rele, ci sunt poeþi buni sau
rãi. Poezia se adreseazã omului, omului în întregime. Adevãrata
poezie, poezia completã, este armonia contrariilor. Existã dramã în
poezie ºi este poezie în dramã. Puterea poeziei asupra mulþimii e
mare. Poezia este omul.

A scrie înseamnã a face. O ideea acceptatã este o respon-
sabilitate acceptatã. Ideea este stilul, stilul este ideea. Vai de acel
filozof ºi artist inutil care nu pune sânge ºi inimã în stil.

Excesul în criticã dãuneazã. Un mare critic trebuie sã fie un
mare filozof. Sã studieze entuziasmul artei nu-i dat decât înteligenþei
superioare. A ºti sã admiri este o mare putere. 

O carte este un angrenaj. Fiþi atenþi la aceste rânduri negre
de pe hârtie; sunt niºte forþe care se combinã, se descompun,
lucreazã. Un rând muºcã, altul strânge ºi preseazã, altul te antre-
neazã ºi te subjugã. Ideile sunt un organism. Cartea înseamnã li-
bertate.

de aceea ºcoala noastrã trebuie sã le dea generaþiilor viitoare cu-
noºtinþa literaturii populare ºi iubirea ei.

Lumea e bogatã de amãnunte, ºi fiecare trecând prin mijlocul
ei, o vede potrivit cu firea lui individualã, unul mai frumoasã, altul
mai pocitã, dupã cum e pornit a aduna amãnuntele. Oglinda e lumea
în care tot omul pe sine însuºi se vede.

Are ºi existenþa omeneascã formele ei ideale ºi arta nu are
nici un rost dacã nu cautã întruparea acestor forme. Omeneºte firesc,
esteticeºte adevãrat, poeticeºte frumos e nu ceea ce se petrece
în aceastã mizerabilã lume realã, ci ceea ce, potrivit cu firea ome-
neascã, trebuie sã se petreacã. Realitatea brutalã e în artã numai
fondul dureros ºi întunecat din care iese cu atât mai luminos la ivealã
mult doritul adevãr ideal, visul de-a pururea mângîios al firii noas-
tre omeneºti.

Scrisul este o armã uºoarã ca vântul ºi cu puterea trãsnetu-
lui. Scrie cum vorbeºti ºi vorbeºte ca oamenii la care te adresezi.
Acesta e principiul, fãrã îndoialã sãnãtos, pe care l-au adoptat cei
mai mulþi dintre scriitorii noºtri ºi, dacã stãruim cu tot dinadinsul
asupra acestui principiu, limba nu atârnã de la cel ce scrie, ci de
la cei ce citesc.

Oricare scriitor care se simte, þine sã scrie pentru toþi românii,
ba chiar ºi pentru cei viitori. El are dar sã scrie cum vorbesc toþi
românii, ba cum, dupã toatã probabilitatea, vor vorbi ºi cei ce nu
s-au nãscut încã.

Fiecare cuvânt luat separat este asemeni unei mici orchestre,
unde vocala este vocea ºi consoana este instrumentul. De aceea
muzica instrumentalã este specificã þãrilor care au limbi consonate,
adicã þãrilor din nord, ºi muzica vocalã, pentru þãrile vocalice, adicã
sudul; Germania, þara armoniei, are simfoniºtii, Italia, þara melodiei,
are cântãreþii.

Scriitorul trebuie sã-ºi dea seama cum alege, cum întrebu-
inþeazã ºi cum aºeazã vorbele, pentru cã o vorbã rãu aleasã nu are
pentru toþi cititorii înþeles: una rãu întrebuinþatã stricã înþelesul, iar
una rãu aºezatã îl supãrã pe cititor.

Aceastã bãgare de seamã le lipseºte celor mai mulþi dintre
scriitorii noºtri. La timpuri noi, datorii noi. Sarcina scriitorului de astãzi
este mai puþin periculoasã decât altãdatã, dar nu-i mai puþin impor-
tantã. Scriitorul trebuie sã rãspândeascã civilizaþia, sã dedice gândi-
rea sa dezvoltãrii ºi înfrãþirii umane.
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încredere în el. Scrisul trãdeazã uneori vorbirea directã, viul grai.
Apoi existã pericolul ca taina sã se risipeascã, ori sã încapã pe mâinile
cui nu trebuie. Sunt în aceastã carte câteva ipoteze despre simbolurile
filozofice, despre moºism, despre legile cântate, încât orice cercetare
viitoare nu se poate dispensa de cele aflate în paginile ei. Sunt prezen-
tate dovezi cã de la Dekaineos ºi pânã la Eminescu nu existã nici o
rupturã în fibra neamului get. Alte studii precum „Mitul Sarabha în
simbolistica tezaurului de la Agighiol“ vin cu dovezi arheologice, lingvis-
tice ºi de altã naturã cu privire la originea dacicã a voevozilor români.

Cine sunt eu, de unde vin ºi unde mã duc? Rapsodul get ar
fi rãspuns astfel: / Mã-nchinã-I cu cântecul / Ca lupul cu urletul /
ªi codrul cu freamãtul / La dimensiuni cosmice o viaþã de om dureazã
cât un urlet ori cât un freamãt. Însã dacã vei conºtientiza cã aparþii
trupului biologic ºi spiritual al unui neam, atunci viaþa ta se întinde
înainte ºi dupã ce urletul sau freamãtul se stinge în noapte. Aparþin
biologic ºi spiritual neamului get, ºtiu bine de unde vin. Mã duc, mai
departe, pe uitatele poteci strãbune… 

MÃRTURISIRI DE SUFLET

Marin Toma

Cine sunt? „Sunt fiul fostului þãran/ Nãscut în 47’, — n sat,
/Un sat din Bãrãgan, /Când m-am nãscut în satul, /Cu noroi pânã
la gleznã, /Nici lampã nu aveam în casã /ªi mama m-a-nfãºat prin
beznã!“ Acest tablou al unei realitãþi crude ºi încã altele, mã urmãresc
de pe la vârsta de 11 ani când bunicul meu ºi alþi bãtrâni ai satu-
lui mã puneau sã le citesc un ziar de pe atunci, „Steagul roºu“ ºi
mã întrebau „dacã scrie cã vin americanii“? Ei nu mai sunt, iar eu
am rãmas sã-i aºtept. Mai am oare cui sã spun cã au venit ºi poate
nici n-or sã mai plece pânã nu vor rezolva problema omenirii de a
fi ori a nu mai fi, cel puþin în aceastã formã de organizare, pânã n-or
reintroduce forma traiului în colectiv dar nu aºa cum o trãiam noi,
ci o viaþã în care se sã se supravieþuiascã o perioadã mai scurtã
de timp ºi deci ºi viaþa ºi moartea sã se manifeste global? Mulþi îmi
spuneau de pe atunci cã eu voi ajunge poet ;ori „sã scriu ceva“ —
ziceau. ªi dacã ar fi sã le rãspund acum unora dintre ei, le-aº
rãspunde cã nu sunt prea departe de prezicerile lor. Cât de mult ºi
de bine am reuºit, rãmâne sã aprecieze chiar ºi cei ce vor veni dupã
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DESPRE LEGEA STRÃMOªEASCÃ

Gheorghe ªeitan

De ce scriu? Iatã o întrebare aparent simplã, dar la care cu
greu se poate da un rãspuns care sã te satisfacã. Scormoneºti prin
ungherele minþii pentru a gãsi adevãratele motivaþii, formulezi rãspun-
sul, apoi observi cã nu este în regulã ceva, ceva îþi scapã printre
degete de fiecare datã. Eu nu pot rãspunde la aceastã întrebare
decât prin negaþie, conform cu faimoasa formulã upanisadicã, „neti,
neti“, adicã „nu aºa, nu aºa“. Nu scriu pentru bani, nici pentru faimã,
nu scriu pentru posteritate, nici pentru plãcerea de a scrie, nu scriu
pentru cã aº crede într-o predestinare, nici pentru cã aº fi înzes-
trat cu talent, iar secþia negaþiilor ar putea continua mult.

Pentru cine scriu? În primul rând pentru toþi cei ce-ºi reven-
dicã o ascendenþã geticã ºi dorind sã afle mai multe despre strãmoºii
lor, îmi vor citi cãrþile ori studiile risipite prin reviste. Nu pretind cã
deþin adevãrul absolut. Prin studiile mele, având ca obiect cântecele
bãtrâneºti ºi colindele românilor, ofer ipoteze în special despre reli-
gia geþilor, propunând o cunoaºtere de data aceasta „din interior“
ºi nu prin intermediul istoricilor antichitãþii, mai mult ori mai puþin
avizaþi.

Scriu pentru mediile academice ºi universitare, dar ºi pentru
amatorii pasionaþi de dacologie. De aceea lucrãrile mele se adreseazã
în primul rând inimii ºi dupã aceea capului.

Din ce în ce mai mulþi români sunt nemulþumiþi de versiunea
oficialã cu privire la istoria lor. Ei considerã cã un mare neam, cum
au fost geþii, ºi o mare religie, precum a moºilor noºtri, nu putea
dispãrea în neant odatã cu venirea romanilor în Dacia. Apar cãrþi,
reviste, organizaþii, congrese pe aceastã temã, este o adevãratã
miºcare dacologicã vie, din care nu pot sã nu fac parte, chiar dacã
opiniile mele sunt uneori diferite faþã de a celorlalþi cu care împart
acelaºi drum.

Dacã existã o carte care va „învia“ în viitor? Da, cred cã „Zal-
moxis în cântecul bãtrânesc“, ca ºi studiile celelalte despre religia
geticã aflate acum prin reviste, vor cunoaºte o a doua viaþã într-un
viitor mai apropiat ori mai depãrtat. Fac abstracþie de faptul cã eu
am scris aceastã carte, o putea scrie oricine altcineva, ea trebuia
scrisã. Mai mult, „Zalmoxis în cântecul bãtrânesc“ ar fi trebuit scrisã
în urmã cu douã mii de ani. Însã geþii au avut o culturã oralã. Expli-
caþia ar fi nu faptul cã nu cunoºteau scrisul ci mai degrabã nu aveau
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îngropa în veºnicia lui. De aceea ºi noi trebuie sã ne primenim sufle-
tele, sã-l lãsãm cu drag urmaºilor noºtri de aiurea, sã-i întãrim zes-
trea, fie ºi spiritualã, prin a le lãsa scrise tot ce ni se povesteºte
de înaintaºi, chiar dacã povestea adevãratã ce ne este mãrturisitã
slobozeºte valuri de lacrimi ºi tristeþi. Sã spunem urmaºilor cum a
fost la noi în sat, cum a fost la tine ºi cum a fost la ea. 

Sã le ascultãm durerea, aºteptând sã-ºi ºteargã ochii de lacri-
mile fierbinþi, sã ofteze uºuraþi de dorul nãvalnic din piept, despre
satul lor

Dor Mãrunt, 21 iulie 2001

*
Care dintre noi, copiii nãscuþi aici, în satul cu noroi pânã la

glezne primãvara ºi toamna, cu praf pânã la chiºiþa calului ºi arºiþe
ucigãtoare-vara, cu nãmeþi pânã peste acoperiºurile caselor, cu geruri
ºi crivãþ care smulge bolovanii de pe câmp ºi învâltoarã zãpada pe
care o înfundã ºi în gaurã de ºarpe, n-a fost atras de poveºtile
pãrinþilor despre Fata Moºului ºi a Babei, Punguþa cu doi bani, Capra
cu trei iezi, Ivan Turbincã — ºi câte ºi mai câte — de Ion Creangã,
pânã s-au fãcut mai mari ºi au putut singuri da paginile cãrþilor aces-
tor mari scriitori ºi poeþi ai noºtri luaþi absolut la întâmplare: Coºbuc,
Eminescu, Arghezi, Alexandri, Panait Istrati, Gala Galaction, Liviu
Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Zaharia Stancu, Fãnuº
Neagu, Alexandru Odobescu, ªtefan Bãnulescu, Panait Cerna,
Theodor Neculuþã, Duiliu Zamfirescu, Corneliu Leu, Radu Cârneci,
Nicolae Dragoº º.a.

Cine sunt eu ca scriitor? Nu pot sã rãspund la aceastã între-
bare. Pot spune cã am scris pânã acum câteva cãrþi printre care
„Zorii pãmântului“ — prozã scurtã, „Cuscrele“ înainte cu mult timp
de apariþia telenovelei Tv.; „Cartea Dorului Mãrunt“, „La Dor Mãrunt
Eroii au venit acasã“, „Român deportat în þara sa“, un volum de epi-
grame-politice. Am colaborat ani de zile la ziarele locale cãlãrãºene:
Pãmântul, Jurnalul de Cãlãraºi. Curierul de Cãlãraºi, Accentul, Obser-
vatorul, Argumentul. Am scris ºi publicat Monografia comunei Bel-
ciugatele; ediþia 1, de la prima atestare pânã în anul 2000, am scris
fiind la a cinea corectura Monografia localitãþii Fundulea de la înte-
meiere pânã în anul 2000 rãmasã totuºi nepublicatã din lipsa de
fonduri. Am strâns destul material pentru Monografia comunei Dor-
Mãrunt de la începuturi pânã la 195o dar dezinteresul primeazã
aruncându-se vina pe lipsa banilor. Am fondat sãptãmânalul „Maga-
zinul satelor“ 91 de apariþii, în curs de reluare a activitãþii. Am fon-
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mine pentru ce vor gãsi; iar de le va place, sã ducã mai departe
cele trecute de mine pe rãbojul vieþii.

De ce scriu? Pentru cã totdeauna mi-am pus întrebarea:
Ce-ar fi mai Divin decât…?

– Pentru noi: Sã nu uitãm niciodatã istoricul locurilor unde
ne-au fixat strãbunii strãbunilor. Sã sãpãm cât mai adânc dupã el,
cu orice mijloace, sã-l aducem la suprafaþã, pentru a fi cunoscut ºi
de cei care ne vor urma nouã, iar la rândul lor, sã-l lase în Altarul
luminii, cât va fi neamul acesta. Pentru voi, urmaºilor: Sã nu rupeþi
file din acest istoric, adãugaþi cât mai multe amãnunte, scrieþi întoc-
mai cum a fost!. Scrieþi despre toþi conducãtorii de la nivelul obºtiilor,
urbelor ºi ai þãrii ãºtea, ºi despre faptele lor, bune ºi ele, pentru a
dovedi oricãrui neavenit pe aceste locuri cã numai Dumnezeu ne-a
fixat pe noi, popor creºtin, aici, dãruindu-ne aceastã þarã, micã grã-
dinã a Edenului. Pe cei ce vremelnic ne-au aruncat în „Rãscrucea
vânturilor“, ne-au rãpit porþiuni din þarã ºi ne-au asmuþit unii împotri-
va altora, fiinþe de acelaºi neam ºi sânge, aceiaºi credinþã, sã aveþi
puterea de a-i ierta, dar ºi de a nu uita nici una din faptele lor care
au provocat milioane ºi milioane de victime.

Dor Mãrunt
Iunie 2001

* 
Satele sunt puþine la numãr. Locuitorii acestora sunt mulþi ºi

amintirile, peste timp, sunt foarte, foarte multe despre satele lor.
Fiecare dintre noi, cei nãscuþi la sat, avem multe amintiri pe care
le putem reda fiecare în felul nostru. Dar paradoxal, oricât de mulþi
am trãi, în orice sat de pe acest Pãmânt, foarte puþini vom scrie
aceste amintiri pentru ca ele sã dãinuie peste ani ºi sã se trans-
mitã ºi generaþiilor viitoare. Este tocmai lucrul ce încerc eu sã-l fac
acum: sã scriu în locul celor care nu pot a scrie din motive care
uneori nu þin neapãrat de lipsa harului de a scrie ci mai degrabã
din motive care nu au þinut ºi nu þin de voinþa lor. Încerc sã rescriu
cele scrise pânã la mine, sã scriu cele aflate de mine, cu încrederea
cã, altcineva va continua cât de sumar, sã reþinã orice crede de cu-
viinþã ºi cã intereseazã pe cei ce vor veni; ºi a fi continuatori atenþi,
chiar a îndrepta ºi completa cele scrie de mine. Satul în care tu,
eu ºi ea ne-am nãscut, este satul tãu, al ei ºi al meu, al tuturor
celor ce au trãit în el ºi ni l-au lãsat nouã sã trãim aici, sã-l întãrim
chiar dacã vom mai pleca vremelnic din el, convinºi fiind cã cei mai
mulþi ne vom întoarce pentru puþin, a-i sãruta pãmântul, sau a ne

18



Atunci când am râs vãzând, în plinã varã, o fetiþã în ºoºoni,
Tuca cel ai cãrui pãrinþi învârtiserã bine banii mi-a spus cu multã
tristeþe, cu tot atâta blândeþe ºi aproape în ºoaptã: „Înseamnã cã
fetiþa aceea nu are“. ªi mi-am mai fãcut, pe viaþã, o încãrcãturã
sufleteascã, din mare sufletul lui.

La primul spectacol de balet vãzut de mine, m-a dus, de mânã,
la iniþiativa lui ºi foarte mândru, Tuca cel cu ºase clase. ªtiu (abia)
acuma de ce i-am privit ºi-i voi privi cu neînþelegere ºi curiozitate pe
cei care cred cã sensibilitatea omului de rând diferã de a celui instruit.

Foarte târziu, când m-am apucat de scris (nu sunt scriitor:
încerc numai sã descifrez scrierile altora) m-am trezit cãutând, în
adâncul textului, esenþele, radicalul limbajului, armãtura ºi dimen-
siunea de stabilitate a construcþiei literare.

ªi mai târziu am înþeles cã acolo, în sensul prim (sau ultim?)
al cuvintelor, eu regãsesc, de fapt, sufletul ca element. Sufletul unic
al bunicilor mei. În fundaþia a tot ce scriu bate inima lui Tuca. De
ce i-am numit pe amândoi la fel (Tuca nu e numele real al niciunuia
dintre ei), pot realiza, în sfârºit. Aºa de diferiþi în aparenþã, inima
lor era la fel. La cuvântul (un substantiv comun pronunþat, de mine,
stâlcit) transformat în apelativ, mi-au rãspuns amândoi. ªi au rãspuns
la fel, biruiþi de aceeaºi emoþie. Cum ar fi putut, atunci, unul sã nu
fie Tuca?

În vizibile contrarii, ursita mi-a pus la îndemânã, nevãzutã, simi-
litudinea. Pe care vreau, încerc s-o gãsesc ºi s-o regãsesc printre
rânduri scrise (unde-i mai multã sinceritate decât în vorbe vorbite).

Lui TUCA se cuvine sã-i închin mãrturisirea mea de credinþã
literarã, neuitând nici blânda ºi confortabila unicã poalã a bunicilor
mele (tot aºa: una citind romane, alta abia „literind“ rugãciuni pe
care le ºtia, de altfel, pe de rost).

Dar, dacã (ei fiind temelia) bunicilor le închin aceastã mãrtu-
risire de credinþã literarã, COPIILOR MEI — care mi-au re-construit
fericirea — le înalþ cupola aceleiaºi mãrturisiri.

ªi mulþumesc lui DUMNEZEU pentru înþelegere, pentru rãb-
dare, pentru gustul pe care mi l-a dat pentru Cuvânt. Meritul a ceea
ce reuºesc nu-mi aparþine. A mea e, în întregime, nereuºita, atunci
când nu valorific destul ceea ce am cãpãtat.

Baia Mare, august 2007
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dat ºi conduc revista de literaturã „Dor de Dor“ aceasta fiind la doi
ani de apariþie. De asemenea am fondat „Asociaþia pentru promovarea
ºi dezvoltarea spiritului rural“ conform legislaþiei României. E mult?
E puþin? Trebuie sã mai fac mai târzior o mãrturisire; pentru cã,
toatã viaþa scriitorul nu are altceva de fãcut decât sã mãrturiseascã
adevãrul, dacã se poate.

TUCA sau, NEVÃZUTÃ, SIMILITUDINEA

Angela-Monica Jucan

Mãrturisirea mea de credinþã literarã trebuie sã poarte numele
bunicilor: Tuca. Cei doi Tuca au fost foarte diferiþi. Unul — ardelean,
om simplu — a avut ºase clase declarate (în realitate, poate, mai
puþine) ºi provenea dintr-o familie de þãrani sãraci. Celãlalt a fost
dobrogean. El a orbit, în copilãrie, dar, pãrinþii lui fiind foarte înstãriþi,
a fost trimis la multe ºcoli ºi a devenit profesor.

Atât de neasemãnãtori, dintr-un resort instinctiv, totuºi, eu îi
tratam nediferenþiat. Începând cu numele. Joaca mea principalã con-
sta în a mi-i face pãpuºi. Le împleteam puþinul pãr (în privinþa asta,
semãnau), le puneam fundiþe, agrafe, clame. ªi ei erau în al ºapte-
lea cer. Fãrã sã ºtie unul de altul, la fel de topit era cel care mã
vedea, ca ºi nevãzãtorul; la fel cel care a trãit în lipsuri, neºtiind ce-
s jucãriile, ca ºi cel care, material vorbind, a avut de toate; la fel
cel condus numai de bunul simþ, ca ºi cel educat în mod „dirijat“.

A fost un semn pe care-l voi fi perceput fãrã (desigur) a-l fi
înþeles. Niciodatã n-am putut pierde din vedere (inexplicit, la început,
conºtient, pe urmã) faptul cã una e aparenþa ºi alta esenþa. Lipsitã
de un minim simþ practic, am preþuit totdeauna bunãtatea ºi prea
puþin frumuseþea, calitatea ºi deloc cantitatea, fondul în detrimen-
tul formei — valori (pentru mine) pe care le caut ºi în lucrãrile lite-
rare citite.

Mi s-a povestit cã, pe când aveam puþine luni, era sã mor, cu
mama ºi cu tata lângã mine (ºi din cauza lor). Tuca cel orb (aflat în
altã încãpere) a recunoscut, dupã plânsul meu, pericolul ºi a inter-
venit, pentru a mã salva, cu o promptitudine, o violenþã ºi o eficienþã
de care n-ar fi fost în stare mulþi oameni valizi. A trebuit sã pricep,
dupã ani de (inconºtiente) decantãri, cã puterea adevãratã nu este
fizicã.
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Mereu stâlcesc cuvântul plãcere. Iubirea nu-mi place când dã
ºi când cere… Sunt un extremist al iubirii. Acuma stau ºi rescriu
lumea. ªi cu fiecare cuvânt, mi se scurge o picãturã de viaþã.

GÂNDURI DE NESCRIITOR

prof. Nicolae N. Tomoniu

Când am primit un e-mail politicos, care se adresa scriitorilor
de azi sã participe la „Mãrturisirea de credinþã literarã“, m-a pufnit
râsul. Tot nu mã simþeam eu bine în dimineaþa aceea! Iar râsul instan-
taneu fusese atât de profund încât adormitele mele organisme interne
ºi-au reluat subit misiunea normalã! De când cu maºinãria asta infer-
nalã, lipitã acum de mine veºnic ca un scai, calculatorul, scrisesem
ºi ilustrasem pagini web echivalent a circa un miliard de caractere.
Cu toate astea, nu eram scriitor. Nu mi se editase nici o carte iar
pentru cele câteva articole, tipãrite prin jurnalele judeþene, nici n-aveam
pretenþia! ªi nici lucrãrile mele monografice, cãutate de studenþi ca
pâinea caldã, n-au prins lumina tiparului rãmânând la stadiul de fiºier
pe un CD, aruncat în colþ de dulap sau în aºteptare prin birourile
unor editori.

Acel e-mail ºugubãþ mi-a adus însã subit aminte de un cunos-
cut de prin pãrþile Clujului, doctor ºi hobby-ist Internet, care-ºi descri-
sese prin niºte publicaþii on-line „mãrturisirea lui de credinþã literarã“
printr-un articol de mare mândrie proprie, „De ce scriu“. Cu sigu-
ranþã cã, i-a plãcut foarte mult acest titlu de articol de a rãmas în
final fãrã semnul mirãrii! Pentru cã articolul nu era altceva decât o
imensã exclamaþie despre imensele capacitãþi proprii în ale scrisu-
lui. Cu înverºunare, doctorul se disecase ca un criminal în propriul
interior ºi, privind acolo, ºi-a descoperit nenumãrate resurse dãtã-
toare de imbold scriitoricesc.

Ca el, pe Internet, sunt prezent ºi eu, dar în alte scopuri, nu
de a mã umple de narcisism. Au fost mai întâi siturile practice, apoi
cele tematice care încet, încet, au depãºit stadiul de simplã infor-
mare. Unele teme au fost reluate in reviste de specialitate regionale
dar asta nu mi-a dat prea multã satisfacþie. Pentru cã deºi sunt legate
de munca mea, cele scrise nu sunt legate ºi de ce se întâmplã în
viaþa mea imediatã. Iar viaþa mea cea de toate zilele, e un infern în
care mã miºc printre draci anti-culturã, pro-prostie ºi populism ieftin
care-mi umplu casa pe toate cãile: televiziuni, radio, ziare ºi Internet.
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POETUL — DONATOR UNIVERSAL

Ionuþ Caragea (Canada)

Suntem mereu într-o cursã contra cronometru cu viaþa. Simþim
nevoia de a ºti cât mai mult, de a transcende de la o etapã la alta,
pentru ca în final cunoºtinþele noastre sã fie moºtenite de alte ºi
alte generaþii ce urmeazã. Însã cât anume din ceea ce am acumu-
lat rãmâne posteritãþii? Toate visurile noastre, toate aspiraþiile, memo-
ria clipelor intime, care este finalitatea lor? Sã fie toate doar o
moºtenire lasatã pãmântului? 

Cred cã la aceste lucruri m-am gândit când am început a scrie,
concomitent cu trãirile profunde prin care treceam. Nu mi-am pus
niciodatã problema din ce anume curent literar fac parte, ce cãrþi
sau texte sunt mai importante. Am citit ºi am rezonat cu mai mulþi
scriitori, nu voi da nume, respectându-i pe toþi pentru felul în care
au reuºit sã transmitã un mesaj. De la cine cãtre cine? 

Se spune cã un poet fãrã har, fãrã inspiraþie divinã, este doar
un simplu versificator. Însã cine anume stabileºte cine are sau nu
acest har? ªi mai mult de atât, suntem creatori sau translatori?
Sau avem doar talentul culegãtorilor de cuvinte, scrisul fiind un download
ceresc? Sã fie suferinþa singura cale prin care se produce aceastã
conexiune cu Dumnezeu? 

Într-unul din poemele mele spuneam cã... dacã la început a
fost cuvântul, înseamnã cã Dumnezeu s-a nãscut poet. ªi mai mult
de atât am spus cã... viaþa-i geometrie, simplã cum sunt Eu, însã
Eu la pãtrat egal Dumnezeu. Înþelege fiecare ce vrea, eu consider
cã mi-am gãsit propria cale înspre marele adevãr.

ªi luând exemplul lui Iisus, cel care ºi-a dat sufletul pe altarul
dintre cer ºi pãmânt, lãsând sângele sãu sã spele pãcatele uma-
nitaþii, am decis sã-mi asum rolul poetic de donator universal de
cuvinte, iubiri, trãiri ºi visuri cu speranþa sã pot schimba ceva în
lumea asta prin pilda propriei mele vieþi. 

Nu pot fi indiferent la lucrurile care se întâmplã în jurul meu.
Însã nu-i voi putea spune cititorului care este calea sa. Am ºi eu
contradicþiile mele. Între ceea ce simt ºi ceea ce gândesc, între ceea
ce gândesc ºi ceea ce scriu. Mintea este uneori trãdãtoare de suflet.
Dar asta mã face sã-mi pun mereu întrebãri… Eu nu vin cu o reþetã,
eu vin cu o contradicþie. În interiorul contradicþiei se aflã cheia.
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Asta-i viaþa de azi, plinã de primejdii!Toatã lumea o ºtie, aido-
ma vecinului meu cu patru clase: Mãi domn Nicu! Astãzi viaþa bate
filmul! Reflecþii din România profundã, pe care mulþi scriitori de azi,
desprinºi de popor, nu le preiau ca sã le punã în valoare, sã le cizeleze
ºi sã le redea din nou poporului nãpãstuit. Nãpãstuit ºi muribund,
pentru cã gradul mortalitãþii bãrbaþilor a crescut cu 35% în Româ-
nia „postrevoluþionarã“! Majoritatea — din cauza lipsei de hranã spi-
ritualã, care ar putea îndepãrta nevrozele generate de neajunsurile
vieþii.

Unde ne sunt scriitorii? Unii abia apar, pentru cã puþini îi cautã;
iar alþii sunt acolo, în prima linie a atacurilor populiste! Scriind în
jurnale laºe, pe bani buni, în beneficiul noilor ciocoi ºi împotriva poporu-
lui român! Împotriva „poporului de rahat“, cum spunea unul din ei,
„mare“ scriitor contemporan fãcând parte din elita intelectualã a þãrii,
selectatã de însuºi proaspãtul reales! Uite, mai mult de aia mã
pufneºte pe mine râsul, când cineva mã confundã pe mine cu un
scriitor!

NECUVINTELE

Adrian Lesenciuc

„De ce m-am nãscut EU?“ a fost întrebarea care mi-a bulver-
sat copilãria (mama apucase sã-mi spunã cã dacã ar fi nãscut altcândva,
altcineva mi-ar fi luat locul). Mi-am trãit copilãria sub semnul mira-
colului propriei existenþe, fãrã capacitatea de a mi-l asuma. Dar con-
textul m-a fãcut sã înþeleg, peste ani, cã nu trebuie sã mã încred
doar în cuvinte, ci ºi în ceea ce aduc ele dintr-o zonã interzisã per-
cepþiei prime, în tãcerea ce se contureazã în jurul fiecãruia. Am
descoperit literatura ca purtãtoare de potenþial indicibil ºi dragostea
ca generatoare de trãiri, de pasiune, dincolo de puterea de acoperire
a unor convenþii reprezentaþionale. Eu aveam o lume întreagã înafara
cuvintelor ºi mã simþeam obligat sã o pot construi, cãrãmidã cu
cãrãmidã, întru întâmpinarea celorlalþi. N-am conºtientizat, însã, pânã
deunãzi, de ce scriu — simþeam doar cã sunt un medium, în con-
tact cu o altã lume, care transmite prin puterea cuvintelor inenara-
bilul necunvintelor însele.

Literatura m-a împins spre depãºirea subiectului-narant (eul
liric sau personajul romanesc), dincolo de constituirea personajului
ca subiect al naraþiunii; aici se întâmplã altceva — povestirea vine
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Uite, nici înainte de culcare Realitatea TV nu te lasã sã ador-
mi titrând diversiuni continue pe crawl: „PD ºi PLD nu se vor ataca
reciproc în viitoarea campanie de alegeri“, „PD ºi PLD vor reforma
clasa politicã“. Mãi sã fie! Va sã zicã scopul lor, subînþeles, este
„atacarea“ altora! Iar vom avea parte de populism ajuns la paroxisme?
Ãsta sã fie în continuare scopul partidelor? Va sã zicã, binefacerile
populismului ieftin, cu care s-a procopsit mândra noastrã þarã de
când cu alegerea bãsescului, se vor multiplica la infinit prin minunate
forme noi ºi moderne de diversiune ºi atac! Prin televiziuni, jurnale
ºi Internet, atacul va fi purtat zi ºi noapte. Iar înainte de culcare
diversiunea va veni în vitezã pe fâºii de propagandã numai bune de
zãpãcit minþile slabe: „– Ia uite, domnule, ãºtia vor reforma clasa
politicã!“ „– Bine fac, era cazul! Iatã cum micuþul Boc, cu moaca
lui de activist ceauºist, devine peste noapte salvatorul naþiunii! Mai
urmeazã un nou atac la Tãriceanu, ºi PD-ul continuatorul FSN-ului
vopsit, va mai creºte ºi luna aceasta cu încã 5 procente…

Þara bolnavã vrea sânge ºi sânge i se dã! Iar sângele nu curge
fãrã atac! Atacul popularoligarhilor, cum mã exprimam eu într-un
articol! Ei, uite de asta scriu eu! ªi mai scriu pentru cã intrând în
joc, unul nu mi-a gãsit altã meteahnã decât cã dacã Dumnezeu a
programat naºterea mea o datã cu terminarea rãzboiului ºi am trãit
în vremea comunismului, musai sã fi fost comunist: „– Nu mai scrie
mãi, tovule!“ comenta el un articol de pe web-jurnalul meu. „– Ba
pe-a mãtii!“ aº zice eu þãrãneºte, o sã scriu pânã þi-o intra-n cap cã
nici tu nu vei fi vinovat cã, trãind astãzi în plin rãzboi contra naturii,
copiii tãi vor suferi efectele încãlzirii globale. Vor fi uragane, inun-
daþii ºi secete cumplite pe care nu le-ai adus tu, ci freonul ºi gazele
marilor þãri industrializate a cãror pondere în distrugerea planetei
este de 85%! ªi vor fi realeºi acolo, ca ºi la noi, capi ai acelor þãri,
tot ãia cu mijloace moderne de a plimba popoarele de nas, ca pe
o vacã-n frâu, întocmai ca în biata noastrã Românie abulicã! 

ªi mai am un motiv a scrie! Populismul politic îºi pune tot
mai mult amprenta pe populismul scriitoricesc. Nu eºti scriitor
tu, acela care foloseºti uzual cuvintele din dicþionarul acela comun,
de vreo cinci mii de cuvinte, ci nemaivãzutul ºi nemaipomenitul scrii-
tor a cãrui operã o citeºti cu dicþionarul de neologisme în mânã. ªi
cu cât rãmâi cu gura cãscatã la vastul amalgam de fraze al „scrii-
torilor adevãraþi“, cu atât mai mult e valoros autorul! Proºti suntem
noi ãºtia, mãrunþii, care nu-i înþelegem!Ia sã vezi când vor veni ge-
neraþiile viitoare, mai deºtepte, mai cultivate, mai citite, cum vor
ridica în slãvi pe neînþeleºii scriitori de astãzi! 
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ºi de necredinþã. Când am înþeles taina divinã, mi-au izvorât din inimã
valuri de poezie ºi prozã, de fericire ºi bucurie... ªi am vãzut Lumi-
na în Curcubeul divin!...

„Cuvintele sunt pentru mine / ca sângele ce-mi curge prin vine,
/ ca aripile de pasãre-n zbor, / ca ºuieratul de vânt cãlãtor, / ca
razele jucãuºe de soare / ce mã-ncãlzesc ºi-mi dau alinare / cu
viaþa fericitã în sãrbãtoare...“

M-am nãscut într-o familie de creºtini români, din nordul
Ardealului ºi mi s-a imprimat în memorie grija bunicii dinspre mamã
ca sã-mi strecoare în sufletul meu de copil credinþa în Dumnezeu.
Aceastã credinþã a prins rãdãcini, ca un mirabil bob de grâu, arun-
cat într-un pãmânt primitor. Bobul credinþei în Dumnezeu a încolþit
ºi a crescut în sufletul meu... Acest bob al credinþei a crescut, ca
un pom al vieþii ce a înverzit ºi a înflorit, iar bobocii de floare din el
sunt gata sã se jertfeascã de dragul rodului ce a juns la timpul cule-
sului... Din acest pom înverzit, s-a ivit proza ºi poezia, cu fericirea
ºi bucuria...

Pãtrund în sanctuarul poetic cu sufletul senin, deschis pen-
tru luminã ºi ºoaptã divinã... Sunt însoþit de Îngerul cu aripile albe
ce-mi inspirã gândul ºi-mi netezeºte cutele sufletului, dându-mi pacea
sfântã a Cerului ºi fericirea Misterului, într-o viaþã cu ceaþã, cu soare
ºi luminã, cu noapte ºi dimineaþã... Calea-i adesea stopatã cu pietre
colþuroase ce-mi produc rãni nevãzute de ochii de tinã, dar am înþe-
les cã fãrã de jertfã nu pot sã ajung în Luminã... ªi merg fericit înainte
spre eterna odihnã, scriind cu bucurie prozã ºi poezie, apãrutã în
ziare sau reviste sau în volumele: „Singurul meu drum“, „Misterul
sufletului“, „Fericirea divinã“, „Bucuria mântuirii“, „Paºi spre fericire“.

Ca scriitor, profesor, teolog sau jurnalist, caut sã transmit
chemarea la credinþa în Dumnezeu ºi îndemnul la o viaþã liniºtitã ºi
fericitã.

Sunt un scriitor creºtin ºi scriu în limba moºtenitã de la pãrinþii
mei iar aceºtia o aveau ca tezaur de la strãmoºii lor. Scriu în limba
românã, care a devenit „þara mea în primãvarã“ ce am luat-o cu
mine ca s-o am printre strãini ºi sã gândesc, sã citesc, sã mã
rãcoresc, când dorul de acasã mã învãluie în nostalgie ºi-mi apare
cireºul cu florile lui albe, din copilãrie...

„Eu nu ºtiu dacã, vreodatã, voi vedea / Aºa de frumoasã ºi
delicatã poezia mea, / Ca florile dalbe de cireº zâmbind pe ram, /
Acolo, în grãdina mea dragã de ardelean! / O, floare albã, de cireº,
/ De unde vii? De unde ieºi? / M-ai fascinat ºi m-ai vrãjit; / ªi-ncerc
mereu sã te imit!...“
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din exteriorul actului, îl surprinde în cuvinte (convenþii) ºi semnificanþi
fãrã semnificat (tãceri ale dicþiunii, reprezentãri de goluri prea com-
plexe pentru percepþia nedresatã) ºi poartã cu sine, de la miracolul
mitului începând, întregul arsenal de indicibil necesar pentru a face
din text o operã. Dacã putem defini limba cu alþi termeni decât con-
venþie, dacã o acceptãm ca sumã de potenþialitãþi activate în actul
vorbirii sau în scris prin unitãþi lingvistice specifice, limba literarã este
cea care aduce în plus “intenþia narãrii limbii lipsite de semnificat“.
Dicþiunea este paradoxalã, negãrile logicii sau/sau se succed, sen-
sul este deformat, lanþul semnificãrii devine elastic iar lumea autoru-
lui, lumea dinafara cuvintelor “impresioneazã“ cititorul, îl încarcã de
energie. Spaþiul tragic îºi întinde tentaculele într-o zonã confuzã, între
viaþã ºi moarte. Din acea zonã vine marea literaturã. Suspendarea
semnificanþilor este simultanã suspendãrii fiinþei; din aceastã extradi-
mensiune, din tãcerea sensurilor lipsite de semnificat s-a nãscut sin-
gura carte a omenirii în care fiecare dintre noi scriem. 

Emoþia întâlnirii cu „fiinþa suspendatã“ m-a ajuns în cãlãtoriile
în „lumea de dincolo“ sau în banda energeticã interzisã din fizicã.
Prin aceeaºi întunecime vine harul în literaturã. Trãiesc miracolul
propriei existenþe cu urechea lipitã de mit, sã aud vibraþiile spaþiu-
lui tragic, la îndumnezeirea prin artã.

Scriind, lanþul semnificãrii a redevenit rigid. Sper sã se simtã
vibraþia dinafara textului, sã se gãseascã sensul fãrã semnificat pe
care îl neg, ulterior, prin cuvinte, paradoxul acestei ziceri ºi tãcerea
nesupusã convenþiei. Necuvântul.

„AM ÎNÞELES CÃ FÃRÃ DE JERTFÃ NU
POT SÃ AJUNG ÎN LUMINÃ“

prof. Dumitru Buhai (SUA)

„Poezia mea ºi proza sunt ca ºi-o alunã / Ce-þi dã hranã de-i
ºti taina s-o desfaci, / Când descoperi cã de miez dulce e plinã; /
ªi citind-o simþi cã sufleteºte te refaci...“

Sunt încredinþat cã Duhul lui Dumnezeu mi-a atins buzele, inima
ºi mintea, îndemnându-mã sã pun cuvintele în miºcare, într-o aven-
turã spiritualã ce-mi dã bucuria ritmului ºi muzica infinitului! Ceva,
în sufletul meu, îmi spune mereu cã Dumnezeu mi-a luat voinþa, sen-
sibilitatea spiritualã ºi capacitãþile intelectuale în grija Sa, ca sã mã
purifice de tot ce este strãin Cerului: de zgura egoismului, de fricã
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— nu aparenþa-Dãncuº care trãieºte sub teroarea ideii cã inima i-ar
putea ceda într-o zi, care binecuvânteazã dimineþile când pleacã la
lucru, mulþumit cã Dumnezeu a mai fãcut o minune. Aparenþa aceas-
ta l-a cãutat mult pe celãlalt. Astfel s-au nãscut poezia, muzica, sculp-
tura, arta numelui meu. Dacã rezultatul ciocnirii dintre aceste douã
pãrþi este sau nu pe placul lumii este irelevant ºi inutil. Nu-i obliga-
toriu sã mi se citeascã scrierile, sã fiu ascultat, vãzut. Eu nu impun
ci propun lumii recidiva mea care, în fond, poate fi aruncatã fãrã
rezerve la coº.

Înainte de-a mã opri din spovedanie mai spun cã s-au adunat
în paginile acestea insomnii, momente de dragoste cu ultima femeie
ce mi-a fost permisã în aceastã viaþã, sticle cu vin bãute într-o încãpere
care nu mã suportã, ochii mei vizualizând zilnic atâþia ºi atâþia oameni,
trecând fiecare cu destinul lui prin viaþa dublurii numitã din pur ha-
zard — Dãncuº.

Tot corul ãsta de tânguitori internaþionali: cã stânga, cã dreap-
ta, comunismul, monarhia, rusia, america, rãzboi rece, petrol, justiþie,
curs valutar — aiureli, barbarisme. Nu existã mare personalitate mon-
dialã care sã nu deplângã ceva, ba iranul, ba cecenia, ba dizidenþii,
ba mortalitatea sud-africanã. Parlament european, ONU, Grupul celor
7, Tribunalul de la Haga, NATO, integrarea euro-atlanticã, etc. Niºte
bocitori amãrâþi cu toþii, niºte creaturi inferioare de care lui Cioran,
Bocitorul-ºef, îi era silã. Moluºte. Ãºtia se-nmulþesc prin diviziune,
nu prin iubire de femeie.

Nimic nu tulburã vãicãreala generalã. În lumea aceasta, în se-
colul acesta, fiecare în casele noastre ºi cu toþii beneficiari ai cuceri-
rilor tehnice fiind, nici prin gând nu ne trece sã privim peste gardul
obsesiilor ºi sã vedem de ce toate merg de-a-ndoaselea. Nimeni nu
se-ntreabã de ce am devenit atât de plângãreþi ºi dacã i-aº conferi
acestui „nimeni“ o identitate, aº putea afirma fãrã rezerve cã este —
ºi el — un bocitor.

Acum ºtiu de ce, cu cât ne apropiem de sfârºit, avem o vi-
ziune tot mai globalã asupra lucrurilor. Încercând sã ne structurãm
cumva emoþiile, visurile, sentimentele, evoluþia — am crezut cã prin-
cipiul stratificãrii va face ordine. Dar cum sã te pregãteºti pentru
echilibru, îndoindu-te de existenþa lui Dumnezeu sau crezând orbeºte
în El? O întrebare esenþialã care a diversificat opiniile ºi a lovit sis-
tematic în presupusa facere de ordine. S-ar putea ca mãrul
cunoaºterii sã nu fi fost atât de copt cum sperãm, de aceea cred
cã, muºcând din el, n-avem certitudinea cã am fãcut rost de-un echili-
bru. Poate ºi cei doi au consumat un fruct fals, altfel nu ne-am
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Aº dori ca tot ce scriu, în versuri sau în prozã, sã fie o fe-
reastrã deschisã cãtre eternitate ºi o reîntoarcere la Adevãrul lãsat
de Dumnezeu; ºi la o viaþã curatã ºi sfântã. Poeziile ºi proza mea
sunt o chemare la speranþã ºi la credinþa în mai bine; ºi la posibi-
litatea recuperãrii din lumea de tinã, prin atingerea idealului de luminã,
în fericirea eternã cu Dumnezeu! 

„Eu sunt poetul sufletului ºi mult doresc / Ca fiecare cuvânt
ce-l scriu sau îl rostesc / Sã-þi aducã aminte cã eºti creat un uni-
cat; / ªi-n tine gãsesc, oricând, ceva minunat... / Eu sunt poetul
sufletului ºi îþi ofer speranþele noi / Ce le iei din gânduri, idei, sen-
timente, aflate-n poeme, / Redate-n cuvinte de aur, de-argint ºi de
fier, în ºuvoi, / Ca sã-þi rãmânã în minte în viaþa ta de chiriaº de
vreme!“

2 mai 2007 

A FI CUM VREA CEL DE SUS 

ªtefan Doru Dãncuº

Nu pot rãspunde întrebãrii de o neînchipuitã vulgaritate: de
ce scrii? La baza acestui gest este neantul (ca la baza tuturor ma-
rilor gesturi), este inexplicaþia. Din nevoia de-a arãta lumii cã sunt
izolat, cã nu seamãn cu ea, cã n-am nevoie de ea, cã sã mã lase-n
pace, aº declara pentru sclavii demonstraþiilor imediate. Eu beau
bere ºi cu poetul ºi cu strungarul la fel, adicã ducând sticla la gurã,
aprinzând o þigarã etc. De vorbã cu ei însã, stã aparenþa-Dãncuº
care e capabilã de multe ºi neaºteptate reacþii. Celãlalt Dãncuº, ceva
ca o substanþã interioarã (ca sã fac apel la un limbaj uzual), îºi trãieºte
timpul dupã alte repere sau poate se aflã chiar în afara timpului.

Îmi aduc aminte: eram în casa unei prietene din Sfântu Gheor-
ghe, era ziua ei de naºtere. Una din invitate trãise moartea clinicã
ºi era dornicã sã mã cunoascã, sã comunice cu cineva mult lãudat
pentru larga deschidere a ochilor: n-am putut. Aparenþa-Dãncuº a
ascultat-o cu interes ºi respect pentru formidabila sa experienþã dar
celãlalt s-a eschivat ºi speranþa comunicãrii a rãmas pentru altã-
datã. Atunci am înþeles uºor înspãimântat cã înlãuntrul meu, în afara
þesuturilor biologice, creier, sentimente ºi tot ce mai conþine o fiinþã
omeneascã, mai „locuieºte cineva“. Nedefinibilul Celãlalt care are alte
obiceiuri, alte manifestãri, alte stadii ale maturizãrii. Dupã îndelungi
analize mi-am dat seama cã acela reprezintã sunetele numelui meu
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bili sã descoperim formule de disculpare. Ce poate însemna jeluirea
asta mondialã dacã nu o modernã metodã de camuflare?

Suntem cu toþii prinºi în aceastã neasemuitã ºi jenantã hãr-
þuialã. Dacã apare unul care nu-i ca noi, sãrim ºi-l educãm. În scurtã
vreme trebuie sã se alãture orchestrei care cântã prohodul uma-
nitãþii: încã unul pe care nu-l intereseazã salvarea ei. Pãi, sã dis-
parã, zic eu: cui foloseºte o planetã de tânguitori?

Unii au ajuns la concluzia cã Dumnezeu nu ne-a creat dupã
chipul ºi asemãnarea Lui. Dacã mai demult aº fi protestat cu furie,
acum sunt rezonabil: aºa ne-a creat, numai cã noi L-am trãdat, L-am
înºelat, L-am bagatelizat. L-am fãcut ca noi. 

În aceste condiþii, pe masa de disecþie a justificãrii au apãrut
o serie de bocitori-cheie în jurul cãrora graviteazã alþii mai puþin cheie
ºi în jurul cãrora se învârt blestematele de clase sociale. Ca sã poþi
vedea aceste caraghioase rotaþii nu trebuie decât sã te apleci puþin
peste prispa unei case þãrãneºti. Orãºenii pot folosi beþia în localuri
ieftine în care jelaniile pot cãpãta nuanþe violente iar banii se pot
roti nestânjeniþi prin mii de buzunare. Sigur, acestea sunt referinþe
provizorii. Ca sã fii altfel, nu te poþi pregãti în facultãþi — nici nu existã
Facultãþi de Fiut Altfel. Trebuie sã te naºti cu doaga bocitului lipsã.

Fiecare este la discreþia altuia. Înconjurat de societate e ca
ºi cum ai dormi într-un oraº necunoscut ºi sute de þânþari s-ar hrãni
din somnul tãu. ªi eu sunt la discreþia vampirilor, sunt furat meto-
dic, planificat. Celorlalþi li se pare normal ca eu sã scriu ºi ei sã se
bucure de ceva pentru care plãtesc prea puþin sau deloc. Dar s-ar
putea sã-mi placã sã fiu furat, constat acum, în chiar clipa asta,
altfel de ce nu mã opresc din scris? Motivaþii ar fi destule ºi prima
care-mi vine-n minte este cã nu pot lãsa baltã ºi neexploatatã pla-
neta asta de bãbuþe gãlãgioase care mereu vor gãsi ceva de con-
dus pe ultimul drum. Sã vezi frumuseþe de bocete, tânguiri sofisti-
cate pe mãsura „ceva“-u-lui, jelanii înãlþãtoare ºi þipete îndurerate!
Cum sã pleci de la un asemenea spectacol?

Nu demult, eram întrebat frecvent de ce nu scot o carte
(fireºte, eram prea inteligent pentru a mã consuma de unul singur).
Dacã trebuia sã-mi rãspund mie, îmi spuneam cã din lipsã de audi-
toriu avizat.

Existã în viaþa fiecãrui om cerebral, nesubordonat regulilor ge-
nerale, o perioadã în care memoria se auto-epureazã, se debara-
seazã de stresantele incursiuni în esenþe, abandoneazã teribila cãutare
a adevãrului, frumosului, binelui. Este o perioadã inexprimabilã, imposi-
bil de supus controlului ºi logicii jalonate a observaþiei umane. Personal,
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înverºuna atâta, nu ne-am folosi trupurile, gurile, urechile ºi toate
celelalte pentru a ne distruge nervii unii altora. Iar apoi, convinºi cã
ne-am înrãit peste mãsurã, sã ne punem pe bocit ºi pe cerut scuze
în stânga ºi-n dreapta ºi, dupã o recoltã corespunzãtoare, sã mergem
liniºtiþi acasã unde facem dragoste cu soþia, amanta sau femeia
aproapelui. Asta ca sã fim siguri cã n-am ieºit din „rândul lumii“.

Trãim într-o þarã plãcutã, pe un continent plãcut, într-o lume
plãcutã. Raportul de forþe e înspãimântãtor: pe un taler al cântaru-
lui — omenirea, pe celãlalt — Omul. De pe unul se aud vaiete, de pe
altul — hohote de râs. Nici una din cele douã entitãþi debusolate nu
ºi-a pus vreodatã problema alteia care cântãreºte, care ar putea,
cu o greutate falsã, înclina balanþa. Astfel, pe lângã cele douã tabere,
mai apare un personaj. Dar ce, mai avem timp sã ne gândim la o
a treia prezenþã? Nu suntem suficienþi pentru a forþa nota echili-
brului? Pentru a crea un surogat al acestei a treia prezenþe?

De-am fi mai atenþi am observa cum devenim, pe zi ce trece,
o civilizaþie a deznãdejdii. Nu sunt singurul care a remarcat asta dar
sunt, azi, primul care se opune tendinþei generale. Am ajuns sã
supravieþuim numai datoritã acestei atitudini: ce altceva trezeºte mai
total instinctul de conservare? ªi mai tolerãm, într-o veselie, tot felul
de apologeþi ai disperãrii! În fond, fiind produsul nostru cel mai ela-
borat, ne place sã cocoloºim între noi pe câte-un tânguitor al speciei.
Ei sunt etaloanele mersului nostru spre un fel de „înainte“, maga-
ziile noastre de bocete, rezerva noastrã de autocompãtimire. Pe lângã
aceºtia, serviciile secrete, reþelele teroriste ori sectele cu practici
tot mai originale sunt simple jocuri de copii. Sã împiedici lumea sã
disparã ar putea deveni crimã împotriva umanitãþii. Nu este necesar
sã blocheze cineva sfârºitul, ar fi prea plictisitoare continuarea iar
sã propui o altã variantã de-a trãi ar trebui sã fii cel puþin Hitler.

Totuºi, avem încrederea cã nu suntem chiar atât de rãi. Poate
suntem niºte bieþi neterminaþi ºi asta ne face demni de cea mai
deznãdãjduitã speranþã: cã Dumnezeu ne va înþelege inutilitatea. Ne
va ºterge cu buretele de pe tabla Judecãþii de Apoi, ne va bãga in
corpore în Rai, ca pe o turmã imbecilã a cãrei unicã realizare este
întoarcerea la haos. Toate orgoliile microscopice de care s-au cram-
ponat personalitãþile fiecãruia dintre noi sã fie singurul lucru bun pe
care l-am fãcut iar „bun“-ul acesta, ca un om olog, sã se târascã
la nesfârºit pe strada mentalã a coborâtorilor din maimuþã, nu a
creaþilor de Dumnezeu. Am putea fura liniºtiþi, minþi, culca cu femeia
aproapelui, ucide în voie, însã nu sunt deloc sigur cã ar putea fi aºa.
Am impresia cã, de fapt, suntem mult mai inteligenþi ºi mai capa-
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om obosit. N-am pretins niciodatã cã aº fi mai lucid, mai puternic,
mai deºtept decât alþii, am pretins mereu puþinã înþelegere din partea
societãþii faþã de cei slabi. Am greºit. Nu s-a simþit nimeni vizat dar
am fost rapid etichetat drept individ turbulent, reacþionar. Din cauza
acestor complicaþii, bãnuieli ºi înverºunãri fãrã suport real, am obosit.
În scurt timp totul s-a dovedit a fi o primejdioasã piesã, jucatã de
unii magistral, de alþii — jalnic.

Stimatã Omenire, sunt un om obosit. Vreau sã fiu lãsat în pace,
tãiat de pe listele negre, roºii sau verzi, scos din carnetele cu numere
de telefon, abandonat ca subiect de discuþie în mediile pe care le-aþi
creat artificial. Ar fi perfect dacã anonimatul pe care þi-l cer ar fi
pe placul înaltei tale feþe.

Ce s-ar mai putea spune despre ce? Erele istoriei se succed
nestingherite, nimeni nu le poate face nimic, nimeni nu înseamnã
nimic ºi rostogolindu-te printre aceste noþiuni atât de dragi artiºtilor
(mulþi filozofi au devenit celebri bãtând apa-n piua lor) nu poþi sã nu
devii amar ca anul 1909 (în care Aleksandr Blok a pierdut o frumoa-
sã femeie) sau tranºant ca 1907 (anul unei mari rãscoale þãrãneºti
din România).

Fiecare secol s-a însângerat cu artiºtii lui. În timp ce în Italia
era pace, în Rusia se pregãtea o revoluþie: numai aceste tragice
disproporþii pot trezi la realitate simþul ruºinii, plenar uitat sau arun-
cat, cu o piatrã de gât, în mâlul informaþional. Aº încerca sã-i apãr
pe artiºti (o vreme am visat la o þarã numai a lor) ºi nu pot decât
sã-mi cer iertare, aºa, fãrã a viza pe cineva anume, nemotivat.

Într-un mecanism atât de bine pus la punct nu poþi face decât
asta, singura posibilitate de a-þi mai amâna cu un an, cu un rãzboi,
cu un bar de noapte — moartea.

Suntem ahtiaþi dupã festivisme iar nelipsitele cuvântãri ne þin
în picioare, lamentabili ºi pioºi. Am devalorizat tot ce se putea deva-
loriza ºi pânã la urmã a trebuit sã ne atingem ºi de cuvinte. Mai
þine minte cineva cã „La început a fost Cuvântul“? Nu cifra, coordo-
nata bietului „contemporan“?

Ca de obicei, numai unii se implicã eficient în aceastã acþiune,
ceilalþi, ascultãtorii adicã, participând la festinul vorbitului în dodii prin
respectuoase atitudini. O trãdare comunã.

Când ascultãtorii obosesc, în marile sau micile sãli, pãrãsite
la fel de în comun, e liniºte; becurile se sting, microfoanele sunt
deconectate. Cu toþii se retrag în locuinþele în care au fost plantaþi
de soartã, cu toþii uitã miºelia de peste zi ºi, de bine, de rãu, mãnâncã
ºi dorm: dimineaþã au treabã.
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cred cã e inutilã complicata demonstraþie a numãrului astronomic
de noþiuni pe care cuvintele, culorile, sunetele, materia, în perpe-
tua lor combinare, le pot crea. Efectiv, lipseºte sensul unei astfel
de acþiuni: în primul rând, nu se pierde ºi nu se câºtigã nimic. În al
doilea, de ce am tulbura bocetul cotidian al omenirii cu limpeziri ce
se vor dovedi mai confuze decât chiar problema pusã? În definitiv,
de ce n-au marii artiºti curajul de-a spune rãspicat: nu mai am chef
sã creez nimic, m-am sãturat, totul este inutil? Unica motivaþie a
acestei laºitãþi este faptul cã nu mai pot da înapoi: societatea cãreia
în tinereþe, puºi pe fapte mari, i-au atras atenþia, cere mereu altce-
va. Pentru a nu cãdea în dizgraþia ei, creatorii se adapteazã din mers
cerinþelor ºi cu toate cã sunt convinºi de uscãciunea ce bântuie prin
arta lor, sunt dispuºi sã mintã în continuare cu opere pe care ei
înºiºi le dispreþuiesc.

Ce sunt aceste adunãturi de „pasionaþi ai frumosului“, de „pro-
motori ai binelui“, de „apãrãtori ai adevãrului“? Ce sunt toate aces-
te întâlniri culturale, filozofice, muzicale? Ce vor sã demonstreze aceºti
domni cu bãrbi ºi mutre solemne, aceste doamne îmbrãcate extra-
vagant în virtutea faptului cã sunt considerate „femei de artã“, ce-i
cu saloanele literare pline de pipiþe machiate violent ºi de papiþoi ce-
ºi poartã cu o ridicol-dezarmantã demnitate costumele ºi papioanele?

ªi nu mai pot scrie, aristocrata atenþie cu care ascultã civi-
lizate conferenþieri pe teme mari, mã face sã mã înnec de râs!

Ca sã mã protejez sub o identitate falsã, am scris ºi eu câte-
va cãrþi. Spre stupoarea mea, „auditoriul avizat“ a apãrut brusc, de
parcã numai cu neghiobii „avizate“ s-ar fi ocupat.

În general, luãrile de cuvânt ale tuturora ºi-au pierdut strãlu-
cirea, cuvintele au devenit dezarmant de seci pentru indiferent ce
domeniu al exprimãrii. De aceea spun cã sunt un om obosit. Mulþi
dintre cei pe care îi priveam mai demult cu admiraþie ºi respect ºi-au
pulverizat postamentele intelectuale subminându-se de unii singuri,
reuºind sã culeagã, în urma unor speech-uri elegant traversate de
motto-uri ºi citate doar roadele pipernicite ale slabei lor intuiþii. Apãrân-
du-i, iatã, am obosit.

Nicolae Breban: Dumneata vrei sã fii poet ori sã ai dreptate?
ªtefan Doru Dãncuº: Pe amândouã le vreau.
Nicolae Breban: Aºa ceva nu se poate. (El stã la Paris, ºtie

mai bine ce se poate ºi ce nu).
Am simþit atunci cã am obosit. De la înãlþimea unor funcþii de

moment, tot felul de persoane m-au înjurat insistent, aºteptând clipa
în care voi ceda. Sunt în mãsurã sã-i mulþumesc pe toþi: sunt un
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scrie... mâna aceasta care poate mângâia, lovi, construi sau dis-
truge, mâna care poate semna acte de clemenþã sau condamnãri
la moarte, gesturi de binecuvântare sau sinucidere... în clipa în care
începe sã scrie, fãrã ca purtãtorul ei sã-ºi dea seama, imitã de fapt
pe Dumnezeu... pe El care este Cuvântul.

Nu ºtiu nici cum ºi nici de ce am început sã scriu, poate cã
am început sã citesc prea timpuriu cãrþi „grele“ despre care ardeam
sã ºtiu motivul care i-a împins pe scriitori sã ni le lase moºtenire.
Fie cã erau versuri, romane sau cãrþi pentru copii, fiecare dintre
ele ºi-a lãsat urma ei sacrã în evoluþia mea ca adolescent ºi, de ceva
timp, tânãr. Mã întreb mereu: oare se anticipeazã de cãtre dascãl,
în clipa în care predã lecþia de istorie, cã printre zecile de feþiºoare
uimite poate exista una, douã sau mai multe care vor zidi cuvintele
sale în suflet pentru restul vieþii? Care-l vor crede ca pe un Dum-
nezeu când le va spune despre semeþia ºi vitejia celor din sânul cãro-
ra s-au nãscut, despre aceea nobleþe milenarã care existã în actele
lor ºi pe care o pot simþi pe fiecare centimetru pãtrat de pãmânt
pe care calcã?....

Se gândesc ce vor face acei copii ajunºi la vârsta maturitãþii
în ºcoli mai înalte unde li se va spune cã istoria este falsã iar ei,
pãrinþii ºi bunicii lor sunt, de fapt, niºte bieþi naivi, folosiþi de vre-
muri, conjuncturi ºi pacte?

Cel puþin unul pe generaþie se va apuca de scris, de cercetat
arhivele în care sperã sã gãseascã o micã urmã a ceea ce pe el îl
întregeºte, a ceea ce lui nu-i poate fi luat tot de niºte vremuri, tot
de niºte conjuncturi. ªi dacã nu reuºeºte nici acolo sã gãseascã un
fir de care sã se agaþe ca înecatul de un pai, va rãmâne sã-ºi punã
speranþa în Dumnezeu ºi sã-ºi ducã crucea cuvintelor împotriva
tuturor. Nu-l va mai putea întoarce nimeni din drumul lui, indife-
rent dacã e presãrat cu mari suferinþe, denigrãri sau monstruoase
nedreptãþi. Va fi mai fericit decât cei care vor dori sã-l târascã pe
o Golgotã a propriei lor necredinþe ºi rãtãciri. Va avea puterea de-
miurgului precum ºi speranþa în ceea ce a dãinuit douã mii de ani
ºi nu va putea fi dãrâmat în câteva decenii de mintea rãtãcitã a celor
care acum se simt stãpâni. Pentru cã, nu e aºa?, Roata se învârte....
ºi întotdeauna dupã furtunã va apãrea ºi soarele care va usca noroiul
precum ºi lacrimile.

Iatã de ce scriu poezie despre România în anul de graþie
2007, când a spune „sunt român“ este considerat drept o
ruºine! Am publicat cartea „Româncã, marcã înregistratã“ la 17 ani
ºi mi-o voi asuma pânã în clipa morþii mele. Dacã sunt acuzatã de
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Nimic din tãcerea ºi întunericul ce protejeazã trãdarea.
Cred cã dupã ce a rostit: „Tatã, iartã-i cã nu ºtiu ce fac“, Isus

a fost copleºit de o mare tristeþe. Nu i s-a mai întâmplat nimãnui
sã fie ucis de propria creaþie, mai ales de o astfel de creaþie. Într-un
fel, artiºtii sunt fãrâme ale acestei tristeþi care a devastat lumea.
Când mi se spune cã ºi arta a devenit o industrie, abandonez dis-
cuþia: nu poþi industrializa sufletul; poþi sã-l cumperi iar odatã cum-
pãrat, nu mai valoreazã nimic.

Existã nopþi în care nu pot nici dormi, nici scrie. Fumez lângã
sobã, îmi fac o ceaºcã mare de cafea ºi veghez. Gândurile n-au plinã-
tate. Îmi dau seama cã jumãtate din viaþa mea s-a dus, de-ar fi sã
mã iau dupã rata medie de viaþã din Europa. Îmi aduc aminte de
relele ºi bunele pe care le-am fãcut ºi mã întreb dacã pot fi iertat.
Evident, nu-mi pot rãspunde, niciodatã nu voi putea rãspunde, însã
am cel puþin puterea de a-mi recunoaºte enormitãþile, retorismul
social bolnav.

Mã întreb, în asemenea nopþi, de ce mã preocupã atât de
mult Dumnezeu, când mai aproape îmi sunt soþia ºi copiii, mama
ºi oamenii care þin la mine. Îmi rãspund mereu în formule necon-
cludente deºi am la îndemânã teorii limpezi. Poate cãrþile mele sunt
rãspunsul la unica întrebare pe care El o pune pentru cei nemulþu-
miþi de realitatea imediatã.

IATÃ DE CE SCRIU POEZIE DESPRE
ROMÂNIA ÎN ANUL DE GRAÞIE 2007,
CÂND A SPUNE „SUNT ROMÂN“ ESTE

CONSIDERAT DREPT O RUªINE!
Simplã mãrturisire

Loredana Cristea

Unii dintre noi înþelegem sã ne ducem existenþa-n anonimat
încercând sã ne facem cât mai puþin vizibili, dar purtând crucea unor
gânduri care vor rãmâne îngropate veºnic în sicriul neputinþei noas-
tre de-a ne face auziþi, ele ne vor înjunghia pieptul din când în când,
atunci când viaþa ne va pune în faþa diverse obstacole, vreo neoro-
cire sau pierdere iremediabilã.

Alþii, însã, au un curaj vecin cu nebunia, o clipã dumnezeiesc
de nedesluºitã dezleagã zãgazurile acestui curaj ºi mâna începe sã
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poartã crezul. Sunt convins cã va rãmâne „vie“, încât generaþiile care
urmeazã îºi vor hrãni sufletul din frumuseþea ei. Povestea cuprinsã
în paginile ei îºi propune sã prezinte cititorului valenþele sacre ale
iubirii în felul în care sunt oglindite în cultura ancestralã a Indiei: spe-
ranþa în iubirea eternã, ideea cã „Dragostea nu moare“, aºa cum
a fost ulterior afirmatã de eroina romanului lui Mircea Eliade, în
scrierea cu acelaºi nume, de mai târziu. 

Iubire în India cred cã mã defineºte: sunt un scriitor angajat
în teme transcedentale pe care doresc sã le împãrtãºesc pentru a
transforma viaþa în ARTA DE A TRÃI. 

Prin urmare, factura ontologicã a scrierilor este dominantã,
pe tot parcursul construcþiei pomului vieþii mele: misterul se întinde
de la rãdãcinã pânã la vârful ramurilor, unde vreau sã mã regãsesc
la sfârºit de carierã de unde sã întrezãresc florile, fructele, viitoarele
seminþe, noi mlãdiþe…

2007

ÎNVAÞÃ SÃ TRÃIEªTI ªI ABIA
ATUNCI VEI ÎNÞELEGE DE CE ÞI-A

FOST SCRIS SÃ MORI…

Mariana Eftimie Kabbout

Nu de puþine ori m-am întrebat de unde vin ºi care este sen-
sul existenþei mele.

De ce petecul de pãmânt pe care calc e înþesat de numeroase-
le dealuri peste care trebuie sã trec ca sã pot merge mai departe?
De ce fiecare clipã e unicã? Cum poate Dumnezeu sã ne ierte pe
toþi ºi de ce trebuie uneori sã facem ocolul pãmântului pentru a avea
ceva care de fapt se aflã exact lângã noi? 

Nu ºtiu de unde vin sau unde merg, / Nu ºtiu de ce nu sunt
ce par a fi… / Nici care-i rostul meu de fapt, nu ºtiu / ªi chiar de-aº
ºti, la ce mi-ar folosi?

Întrebãri care nu îmi dau pace ºi mã aruncã brusc în craterul
neºtiinþei. Privind cu ochii sufletului, destinul pare a fi o carte ale
cãrei pagini sunt rãsfoite de tot ceea ce mã înconjoarã: pãmânt,
nori, cer, soare, anotimpuri grãbite …O carte, în care fiecare clipã
trecutã e un simplu punct, fiecare vis — o virgulã. Virgula dintre spaþiu
ºi timp. Singurul semn de întrebare rãmâne ziua de mâine. 
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patetism rãspund: da! Sunt pateticã, duioasã, nebunã, miloasã,
furioasã... pentru cã în sângele meu zac mii de ani de neaplecare.

SUNT UN SCRIITOR ANGAJAT ÎN
TEME TRANSCEDENTALE 

Octavian Sãrbãtoare (Australia)

Încã din tinereþe m-a fascinat misterul. Sub înrâurirea scrie-
rilor lui Mircea Eliade, am cãutat în India mediul cultural-religios care
îmi putea oferi rãspunsuri la multiplele întrebãri pertinente misterelor
sacrului. 

În virtutea acestui crez am pornit la drum în 1986. Mai întâi
am poposit în Austria, am adãugat douã litere... ºi… am transcens
în Australia. Dupã perioada „integrãrii în mediul“ austral, în 1996
am avut bucuria sã încep cãlãtoriile în India. Acest contact cu me-
diul atât de dorit, ce mi se oferea spre explorare, m-a fãcut sã aºtern
pe hârtie cãutãrile în atingerea dimensiunilor Divinului. Cãrþile de
început sunt 18 la numãr (13 în limba românã ºi 5 în limba englezã).
Sunt ºi numeroase articole. Visul la care aspiram din România mi
s-a împlinit: la trecerea dintre milenii, pe 1 ianuare 2001 îmi roteam
privirea peste râul Gange cu ideea cã mental îl unesc cu Dunãrea,
astfel ºi Himalaya se apropia de munþii Carpaþi. 

Publicaþiile mele în limba strãmoºilor fac parte mai ales din
genul de indianisticã, în special beletristicã ºi traducere. 

Preocupãrile din România, dinainte de emigrare, ºi-au lãsat
amprenta asupra a ceea ce scriu ºi asupra cauzalitãþii scrisului meu.
Scriu pentru cã doresc sã împãrtãºesc unui public avid de dorinþa
cunoaºterii manifestãrii sacrului, experienþa Indiei din timpul celor
nouã ani în care am vizitat þara misterelor — de ºase ori.

Tematica mã situeazã în afara curentelor dominante. Dacã ar
fi sã definesc o „ºcoalã literarã“ cãreia m-aº putea alinia, aº denu-
mi-o „hermeneutica sacrului“, aceeaºi grupare din care fac parte
Mircea Eliade, Joseph Campbell, precum ºi scriitorul american James
Redfield, care mi-a influenþat transmiterea mesajului hermeneuticii
sub formã beletristicã. 

Mircea Eliade rãmâne totuºi cel care mi-a marcat evoluþia li-
terarã. Am reluat tema romanticã portretizatã de el în romanul
Maitreyi, continuatã mai târziu de însãºi protagonista romanului, scrii-
toarea bengalezã Maitreyi Devi. Este cartea mea Iubire în India, care-mi
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dala acceleraþiei uitând cã fiecare pas are viteza lui. Suflete de plumb,
programate parcã sã execute la unison un veºnic ritual, se zbat scriind
în fugã istoria firii, luptându-se cu eternul rival: timpul. Epoca în care
m-am nãscut ºi am trãit a fost epoca schimbãrilor neaºteptate: ºefi
de stat detronaþi peste noapte, pãmânturi strãbune vândute strãinilor
pe un preþ de nimic, copii uciºi fãrã vinã în rãzboaie inexplicabile,
prieteni pe care îi aveai de o viaþã, ºi pe care ai fi contat oricând,
dispãreau subit.

O lume în care doar cel puternic supravieþuia, o luptã conti-
nuã în care bezna înghiþea treptat cãile nedesluºite ale sorþii. Am
scris atunci:

Nãscut dintr-o culoare prea bine definitã, / Rãmas-ai doar o
umbrã în veac încremenitã… / ªi sã nu-mi spui tu mie cã-i fals al
meu cuvânt, / O fi raiul în ceruri , dar iadu-i pe pãmânt!

Se spune cã nimic nu e întâmplãtor ºi cã Dumnezeu îþi dã întot-
deauna exact atât cât poþi sã duci. Nu ºtiu cine a spus asta, dar
în clipa în care ghearele morþii mi-au rãpit singura sorã la o vârsta
foarte fragedã m-am întrebat atunci: de ce? Se pare însã cã nimeni
nu mi-a putut rãspunde. 

De dorul ei, dragul meu tatã pe care l-am iubit enorm, s-a
stins din viaþã câþiva ani mai târziu. O parte din mine a murit în
momentul în care i-am spus la revedere pentru ultima datã. Lipsa
lor mi-a zdruncinat destinul fãcându-mã sã înþeleg cât de fragil este
darul cel mai de preþ pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Cu sufletul sfâºiat
de durere, am scris :

Nu mã-ntreba dacã mã tem / În viaþa asta de ceva, / O moarte
am ºi nu mai mult, / De ce sã mã mai tem de ea?

Am ales sã merg mai departe. De dragul lor ºi a celor care
mi-au rãmas alãturi.

Primul meu volum de versuri, intitulat Sãrutul unui înger, publi-
cat prin editura Anamarol Bucureºti, apare în luna august a anului
2006. Editoarea Rodica Elena Lupu a scris pe coperta acestuia:
„Într-o vreme când mulþi fug de poezie sau o ignorã ori, dacã au
scris vreodatã versuri, „s-au lãsat“ cum se spune despre meserie,
Mariana Kabbout face exact invers. Iubeºte poezia ºi fãrã a se gândi
la nici un profit, decât probabil la îmbogãþirea propriului suflet, scrie
versuri delicate ºi profunde. Avem de-a face cu o orientare auten-
ticã, o încercare de a îmbrãþiºa poeticul parcã pe deasupra formulãrii
sale ºi reuºind prin urmare, o gesticã personalã. Volumul „Sãrutul
unui înger“ este expresia unei iubiri pentru poezie într-o vreme a urii
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Nu de puþine ori am cãutat rãspunsuri la multele dileme ce-
mi rãpesc pânã ºi clipele în care mi-aº dori sã dorm. Alteori îmi cert
mintea prea obositã cã nu vrea sã accepte fluxul realitãþii. Dar ime-
diat mã opresc ºi regret. Chiar nu e vina ei. Într-un târziu am înþe-
les asta ºi am scris :

Sã nu te chinui astãzi sã înþelegi cuvinte, / Cãci de înveþi prea
multe, vei vrea sã ai un rost, / Dar vântul veºniciei îþi va aduce-aminte
/ Cã moarte-i dupã viaþã ºi doar un om ai fost ...

Am strãbãtut vremuri fãrã gust ºi culoare. Unii spun cã numai
eu simt asta. Dar le citesc în ochi neputinþa ºi teama care îi ma-
cinã. Teama de a nu putea ieºi din anonimat. Se tem poate prea
mult de ceea ce vor gãsi în afara cochiliei în care ºi-au închis pânã
ºi propriile gânduri. Simt ura ºi egoismul cum ademeneºte suflete
pure ºi le îmbracã în veºmintele înºelãtoare ale plãcerii, simt lãco-
mia cum sapã adânc în venele razelor inocente încercând sã adune
averi ºi cãlcând în picioare pânã ºi ultimele picãturi de mândrie…

Am întâlnit simpli muritori care visau cu ochii deschiºi uitând
cã un sac de ani cãraþi în spate se poate topi într-o singurã clipã
înainte de a înþelege cã acela era de fapt sfârºitul de care s-au temut
întotdeauna.

Precum am spus cu modestele mele cuvinte :
ªi de vei vrea sã faci minuni , sã ºtii cã n-ai sã poþi, / Sãrma-

ne om, priveºte-n jur, nimic nu-þi aparþine! / O viaþã ai cu împrumut,
la fel ºi anii toþi, / ªi-n ziua când va fi sã pleci, nimic nu iei cu tine ...

Poezia a fost ºi a rãmas melodia preferatã a sufletului meu. 
Când am început, de ce ºi pentru cine scriu? Scriu de când

mã ºtiu. Aºterneam cuvinte pe foi care au fost apoi rãtãcite nefiind
luate în seamã. Scriu de fiecare datã când simt cã am ceva de spus.

Iubesc, plâng sau visez în lumea în care mi-e drag sã trãiesc
ºi pe care am refuzat sã o distrug chiar dacã am fost consideratã
a fi de „modã veche“.

Pentru cine scriu? Pentru OM, aºa cum sufletul meu îl simte:
împovãrat de greutãþile vieþii, alergând dupã fiecare strop de feri-
cire ºi sperând mereu cã în secunda ce urmeazã îi va fi mai bine.
Scriu pentru cei care, sunt sau care vor veni ºi care la fel ca ºi mine,
se vor întreba uneori:

De ce ne naºtem oare , oricum plecãm din viaþã, / De ce ni-s
numãrate ºi orele ce trec?/ Prea multe feþe aspre ascunde-a noas-
trã faþã / ªi mãsurat ni-i timpul necredincios ºi sec…

De când mã ºtiu, am strãbãtut cãrãrile aceluiaºi timp. Acelaºi
ºi totuºi, zi dupã zi, altfel. E ca ºi cum cineva ar fi apãsat brusc pe-
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Nu-mi pot imagina, ºi nu vreau asta! — ca Patria Mea sã fie
pângãritã de cei ce nu vor sã afle ºi nu ºtiu ce înseamnã Spiritul —
deci, nu vor sã afle ºi nu ºtiu ce înseamnã Frãþia întru Spirit!

Mai cred cã Poeþii au format, deja, pe planeta Pãmânt, O
NOUÃ RASÃ. Ei, Poeþii, nu se aseamãnã cu niciuna dintre rasele
pe care le ºtim, din tratate — ori vestite prin Sfânta Scripturã: cred
cã mai sunt, ascunse, Sfinte Scripturi — pe care evangheliºti de tainã
ai lui Hristos au hotãrât sã nu le iveascã decât atunci când lumea
va fi ajuns la amiaza Epocii Mihaelice-Epoca Victoriei Spiritului pe Terra.
Va fi ajuns la stadiul creºtin autentic — adicã, la Abecedarul Învierii… 

Mioriþa, cea atât de tembel interpretatã ºi condamnatã, oferã
surprinzãtoare soluþii, pentru problema Învierii, la traco-geþi (sau
geto-daci, cum doriþi…): într-o variantã ardeleneascã a mult-hulitei
Mioriþe — Magul-Pãstor le spusese celor apropiaþi cã VA ÎNVIA (iatã,
stimate ºi regretate domnule Octavian Paler, adevãrul despre „ne-
simþirea“, în faþa „pericolului“ MORÞII, a pãstorului ºi a românilor, în
general…: pãstorul traco-get ªTIA CÃ VA NEMURI-ÎNVIA!!!): „Oile,
pãscând, / Sã le-aud plângând, / Cum plâng ºi jãlesc, /Eu sã vã-ndrã-
gesc./De v-o veni dor, /EU AM SÃ MÃ SCOL“ — s.n.– la fel, ºi
într-o variantã moldoveneascã: „ªi mama purta, / În traistã ducea/
Apã-nvietoare, / Buruieni tãmãduitoare/ ªi mi-l oblojea/ ªi mi-l
descânta, / DE MI-L ÎNVIA“ — s.n. (cf. Adrian Bucurescu, Dacia
secretã, Arhetip, Buc., 1997).

*
Indiferent faþã de istoricitate ºi determinãri, Logos-ul se exprimã:

nici un individ, nici un grup de indivizi, de niciunde ºi nicicând, nu
aleg ei Logos-ul: Logos-ul preexistã, ºi el alege, el se reveleazã. Nimic
nu este ºtiut, în sensul adevãrat-suprem, dacã nu este revelat. Dupã
cum afirmã ºi N. Berdiaev, Adevãrul-Logos nu aparþine cãutãrii oame-
nilor, ci Revelaþiei1: “În ultimã instanþã, Adevãrul din strãfundul
lucrurilor este Dumnezeu, iar Dumnezeu este Adevãr (…). Adevãrul
nu este o realitate, nici un corolar al realului: el este însuºi sensul
realului, Logos-ul sau calitatea ºi valoarea lui supremã… (Adevãrul)
e Dumnezeu care se reveleazã în cunoaºtere ºi în gândire, deîndatã
ce se prezintã sub înfãþiºarea lui spiritualã“.

Mioriþa ºi Eminescu nu au fost alese, ci ne-au ales, ni s-au
revelat. ªi nici un interes meschin, ºi nici o inducere în eroare, nu
mai încap: alegerea are eternitate. Dacã pierdem alegerea, pier-
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sau a indiferenþei, aºa cum MÂNTUITORUL nu este iubit de cei foarte
ºcoliþi, ci de aceia care vin spre EL cu sufletul curat“

Cel de-al doilea volum al meu , Atingeri Divine, apare câteva
luni mai târziu, mai exact în luna martie 2007, publicat prin aceeaºi
editurã Anamarol Bucureºti, volum pe care eu l-am dedicat dragu-
lui meu tatã. Revista culturalã Tânãrul scriitor publicã urmãtorul
articol: „Dincolo de aparenþa unei lirici de album, intimistã ºi senti-
mentalã, poezia Marianei Eftimie Kabbout impune însã prin instinct
de cizelurã fãcutã cu fineþe ºi inteligenþã.Poeta se exprimã în sonuri
tradiþionale ori mai bine spus “clasiciste“ ºi în cele mai de seamã
realizãri este o neo-romanticã dovedind lecturi ºi un spirit esteticeºte
ºi citit.Acestea nu sunt însã exerciþii pe o temã datã ºi nici schiþe
formulate cu repeziciune în maniera “poeþilor de manual“ ci creaþii
ce întruchipeazã o materie liricã proprie ºi un fel inedit de a înþelege
literatura prin proporþie ºi echilibru, ce tempereazã efuziunile ºi supune
efectul unor rigori traduse într-o muzicalitate sufleteascã remarcabilã“.

Eminescu, Labiº, N.Stãnescu, Coºbuc, Bacovia, Minulescu au
avut întotdeauna un loc special în inima mea. Sunt poeþii noºtri de
la care vom avea mereu ceva de învãþat. 

Am ºtiut cã viaþa e o luptã permanentã ºi dacã Dumnezeu mi-a
dãruit-o înseamnã cã sunt destul de puternicã sã o pot trãi pânã la
capãt, spunând: Viaþa este ca o poezie…Poate fi cititã de oricine,
dar nu oricine o poate scrie …

Nu am sperat niciodatã cã voi ajunge undeva sus. Mi-a fost
bine acolo unde am ºtiut întotdeauna cã îmi este locul. 

Tot ce-am iubit ºi am visat, / Lãsat-am în al meu cuvânt. /
Suflet ºi trup am fost cândva, / Sub pasul tãu voi fi pãmânt ... 

„MIORIÞA“ ªI „EMINESCU“ NU AU FOST
ALESE CI NE-AU ALES

prof. dr. Adrian Botez

Consider, ca orice scriitor normal, cã, orice aº scrie, se trans-
formã, automat, în Þara Mea. De fapt — în Patria Mea. Probabil cã
ºi România, ca ºi celelalte þãri — este/existã în forma ºi în mãsura
scrisului scriitorilor sãi. Dar, evident, „Patria mea este numai a
mea!“… — zic des… — însã, uneori, trebuie sã recunosc, spãºit: „Patria
mea este a tuturor celor cu care sunt frate întru Spirit!“ ªi Primul
meu Frate întru Spirit — Fratele meu cel Mare! — este, firesc, Eminescu. 
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1 (Cf. N. Berdiaev, Adevãr ºi revelaþie, Editura de Vest, Timiºoara, 1993,
pp. 23-49)



împlinirii întru Logos-impersonalitate), orice existenþe colaterale, false
(demascate, ca act revelatoriu, de maximã seninãtate — ca fiind false).
Eminescu transformã în existenþe epigonice nu doar toþi poeþii, ci,
în primul rând, sinele-sãu-cãutãtor-de-sine — ºi, evident, pe toþi cei
care ratãm-întru-româneºte (dar sperãm întru rezonarea-Logos
specific-Eminescu). El ºi-a asumat Responsabilitatea Logos-ului, deci
ºi-a asumat toate eurile-de-crizã2, trecând, cu Curajul Logos-ului
Asumat, în El Transcens (El Adevãrat). Trecând, cu iniþiaþii întru Logos,
în eternitatea (ritualicã) a Logos-ului Sintetic (Divin), soteriologic.

LUCRURILE CU ADEVÃRAT ESENÞIALE
SUNT LUCRURILE SIMPLE

Doina Drãguþ

Am venit pe lume într-o dimineaþã de toamnã, când vinul încã
nu se potolise din fiert, când cerul era nãpãdit de pãsãrile ce ple-
cau spre þãrile calde, când bunicul meu tocmai pãrãsise lumea aceas-
ta lãsând un gol fãrã margini în inima bunicii, când fratele meu abia
împlinise cinci ani ºi patru zile, între noi stând Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, când tatãl meu tocmai sosise la Craio-
va, la Spitalul Filantropia, cu „trenul de ºapte“, ºi s-a bucurat cã nu
sunt bãiat.

Mi-am petrecut copilãria la þarã (Siliºtea Crucii, Dolj) unde am
învãþat mieii sã pascã, am luat premii la ºcoalã, am strâns spice
de grâu pe câmpiile patriei cu detaºamentul ºcolii, am cules porumbi,
dar mai ales am citit cãrþile bibliotecii din comunã. 

Am fãcut liceul la Craiova (Carol I), unde am avut profesori
deosebiþi. Aici am venit în contact cu marea literaturã universalã,
unde i-am descoperit pe Goethe, pe Shakespeare, pe Schiller, pe
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dem Revelaþia, îl pierdem pe Dumnezeu-Adevãrul, ne pierdem pe noi,
ºi nu întru recuperare, ci întru neant.

E nevoie de inter-rezonare a Semnelor Poetice specifice, pen-
tru a rezona la Semnul Poetic (Logos) sintetic. Semnul Poetic al nea-
mului nostru nu rezoneazã, încã, suficient, cu Logos-ul sintetic, din
moment ce Logos-ul-Eminescu nu beneficiazã de înþelegerea-rezonare
(prin traducere bunã) în nici o limbã (nici o altã limbã nu ºi-l asimi-
leazã, ca pe o Revelaþie-Geniu, în afarã de limba românã).

Dan Constantinescu, de exemplu, a rezonat foarte bine la Sem-
nul Poetic-Rilke (în izotopia Semnului Poetic german). Un Semn Poe-
tic, e clar, se identificã dublu: cu Logos-ul-Poet ºi cu Logos-ul-neam.
Ceea ce, pânã la urmã, poate deveni o echivalenþã de identificare
(vezi Eminescu = Logos românesc).

Tot ceea ce, în poezia eminescianã, nu e eminescian (altfel
spus: este ratat întru Eminescu, sunând altfel) — nu este Semn Poe-
tic. Neincluzându-se în Logos-ul specific (dat de impersonalitatea
unicã, Poetul), nu funcþioneazã româneºte. Este ratat româneºte.

Orice Logos specific are ratãrile lui, altfel nu s-ar putea vorbi
de expresie: tocmai ratãrile-de-Logos reprezintã expresia Logos-ului
specific, ele fiind ratãri întru Logos-ul specific, ratãri care s-au
ratat tocmai tinzând, intuitiv, cãtre Logos-ul specific.

Eminescu este — prin excluderea tuturor celorlalþi indivizi, poeþi
sau nu: în-fiinþarea Eminescu-Logos specific exclude-suprimã falsa
multiplicitate-expresie, activând funcþia de recuperare a Logos-ului
sintetic (divin). Iatã cum Logos-ul-Eminescu, tocmai prin suprimarea-
excluderea noastrã (întru impersonalitate, ratare-epigonism etern),
mântuieºte. Cei inþiaþi-întru-Eminescu îºi sacrificã ratarea-fiinþare
neîmplinitã, devenind devoþi-sacerdoþi ai lui Eminescu, dizolvându-se
(transgresând) în starea de Eminescu. (Eminescu este marele mis-
ter, în sensul de ritual sacru, al românilor).

Eminescu non-ratarea Logos-ului specific — este prin Revelaþie.
Oamenii-indivizi nu fiinþeazã (decât în falsul înþeles al cuvântului: ei
figureazã, ca niºte umbre proiectate pe mai mulþi pereþi — în funcþie
de unicul obiect-cu-umbrã-proiectatã). Ei sunt, ca frânturi colate ale
unor gânduri Logos, ratate în demersul de împlinire întru Logos (la
treapta de iniþiere Logos specific).

Cel revelat de Logos ºi, deci, anonim (uneori, paradoxal, un
anonim cu nume; e vorba, deci, de anonimitatea întru divin, recu-
peratoare — iar nu de banala anonimitate social-civilã), exclude, în
mod firesc (excludere acceptatã de „jertfele“ înseºi — de fapt, ratãrile
ce-ºi conºtientizeazã ratarea, nu mai sunt ratãri, ci revelaþii ale
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2 Eu — este starea de limitare expresivã a lui el/ea (vezi M. ªora, Eu & tu
& el & ea… sau dialogul generalizat, Cartea Româneascã, Buc., 1990): el/ea
este infinitul amorf-neiritat, suficient sieºi, neutral. Eu: a) deschidere nostalgicã în
faþa originarului (el/ea), pentru a activa funcþia de recuperare a Logos-ului, b) închidere
temãtoare întru un sine ciuntit, niciodatã suficient sieºi, totdeauna marcat de starea
de crizã (eu-de-crizã), de groaza responsabilitãþii de a-l exprima-cuprinde pe
nemãrginitul el/ea; rezultã o permanentã teroare a laºitãþii: atât groazã faþã de respon-
sabilitatea expresivã, cât ºi groazã faþã de renunþarea recuperatoare întru divin —
activarea funcþiei expresive a Logos-ului. Tu — este zona de fugã laºã de respons-
abilitate, a lui eu, un refugiu temporar, pânã la “curajul“ de a se re-dizolva în neu-
tralitatea el/ea.



latorul este prima mea iubire, nu pot renunþa la el ºi de aceea tot
eu fac ºi tehnoredactarea computerizatã.

Dupã 1990 am obþinut numeroase premii la concursurile lite-
rare, am colaborat la revistele de literaturã importante ale þãrii ºi
la Radio „Oltenia“ Craiova. Editorial, am debutat în 1994 cu volumul
de poezii „Ceasuri de îndoieli“, în a cãrui prefaþã criticul literar Ovi-
diu Ghidirmic spune: „Doina Drãguþ scrie o poezie de cunoaºtere,
gnomicã ºi introspectivã, în care lirismul se împleteºte, în perma-
nenþã, cu autoanaliza lucidã. Poeta îºi analizeazã stãrile sufleteºti
ºi — ceea ce este, cu adevãrat, demn de tot interesul — gândurile.
(...) Noutatea izbitoare a poeziei Doinei Drãguþ þine de domeniul lim-
bajului, încãrcat de termeni proveniþi din disciplinele exacte, care pot
fi întâlniþi la fiecare pas. Poeta vorbeºte despre «locul geometric“
al fiinþei sale, despre «cercuri concentrice“ care descriu miºcarea
circularã a gândirii, despre nostalgia de care se reazemã «asimpto-
tic», altfel spus despre o nostalgie a infinitului, despre un «punct de
pornire“ care este speranþa, despre «ceasuri de îndoieli» care «lo-
garitmeazã“ în timp iubirea º.a.m.d.“ Au urmat apoi volumele „Arabes-
curi“ (eseuri, 1995), „Detaºare într-un spaþiu dens“ (versuri, 1995),
„Individualitatea destinului“ (eseuri, 1996), „Spaþiul din neliniºti“ (ver-
suri, 1998), „Ochiul de luminã“ (versuri, 2000) ºi „Suferinþele unui
redactor“ (prozã, 2006).

Cartea de care sunt cel mai mult legatã ºi care cred cã mã
defineºte cel mai bine este „Spaþiul din neliniºti“. Se simte deja o
maturitate în stãpânirea verbului. Dacã la început era „îndoiala“ debu-
tantului, acea îndoialã pascalianã ce þine de statutul ºi condiþia omu-
lui ca „fragilã trestie gânditoare“, în cartea amintitã mai sus se
dezvãluie zbaterile eului, care se gãseºte într-o permanentã stare
de tensiune, care trãieºte intens sentimentul de neliniºte ºi aspi-
raþie spre o lume structuratã în care se cristalizeazã interogaþia exis-
tenþialã. 

Nu fac parte din nicio grupare literarã, pentru cã nu cred în
literatura de grup, arta este individualã; ea þâºneºte întotdeauna
din viaþã, este în strânsã legãturã cu viaþa ºi aspiraþiile creatorului
ºi reflectã o anumitã treaptã a existenþei sale. Limbajul poeziilor mele,
aºa cum spun unii critici, este modern, poate chiar post-modernist,
un limbaj în care, dincolo de unii termeni speciali, se descoperã o
trãire sufleteascã aparte. 

Scrisul nu este o meserie ca oricare alta, scrisul înseamnã
artã, înseamnã o formã de libertate în exprimare, transformarea
sentimentelor lãuntrice în emoþii exterioare la care sã participe ºi
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Baudelaire, pe Victor Hugo, pe Balzac, pe Marcel Proust, pe Tolstoi,
pe Dostoevski, pe Cehov, pe Puºkin etc. Aici am aprofundat operele
marilor scriitori români: Eminescu, Blaga, Ion Barbu, Philippide,
Rebreanu, Sadoveanu, Caragiale etc. 

Am urmat Facultatea de Matematicã, tot în Craiova, unde am
învãþat sã raþionez prin reducere la absurd. ªi am mai învãþat cã
oricare ar fi spaþiul ºi timpul în care te naºti, existã un singur drum
care te duce spre împlinirea destinului (destin pe care l-ai ales sau
destin care a ales ºi a cãlãuzit spre finalitate). Viaþa m-a purtat, pânã
la urmã, spre informaticã, considerând (pe bunã dreptate) cã este
vârful cel mai de seamã al tuturor ºtiinþelor ºi al tuturor activitãþilor
umane.

Încã din copilãrie am cochetat cu literatura (fãceam cele mai
bune compuneri la ºcoalã), vãzând în ea o evadare din câmpul cifrelor
ºi al domeniilor în care funcþiile erau continui, derivabile, integrabile,
discontinui etc. Tot din copilãrie am îmbinat rigoarea matematicii
cu rafinamentul artei, sub deviza „Ars longa, vita brevis“. Am vrut
sã fixez cu ajutorul culorilor eternitatea în miºcare, am vrut sã
depãºesc clipa încercând sã fiu dincolo de timp ºi sã gãsesc o legã-
turã între materie ºi idee pentru a crea emoþia, încântarea, admi-
raþia, frumuseþea. 

Dominatã de întrebãrile „De unde venim? Ce suntem? Încotro
ne îndreptãm?“ (titlul celebrului tablou al lui Paul Gauguin), care sunt
întrebãrile oricãrui individ în faþa destinului sãu ºi care se aflã la baza
oricãrei biografii, consider cã opera de artã ºi opera literarã (cei
hãrãziþi pot spune astfel) nu sunt altceva decât exteriorizarea însãºi
a artistului/scriitorului. Sunt formele lãuntrice care se înfãptuiesc
mai întâi în interior ºi care apoi izbucnesc cu toatã forþa în afarã. 

În copilãrie am fost atrasã ºi de mirajul cuvintelor încruciºate,
al criptografiilor, al hipocrenelor, al triverbelor ºi biverbelor. Am cola-
borat la revista „Rebus“ cu probleme de enigmisticã, sub pseudo-
nimul Ionda Gãrduþ.

În literaturã am debutat relativ târziu, la 24 de ani, dupã ter-
minarea facultãþii, în revista „Luceafãrul“. Întotdeauna am pus pe
primul plan activitatea profesionalã (informaticã), unde m-am bucu-
rat de preþuirea ºefilor ºi a colegilor, deþinând funcþia de ºef al Cen-
trului de calcul, pânã în 2002 când IUG-ul s-a privatizat iar patronul
a zis cã nu are nevoie de „ãia cu calculatoare“. Din 2002 lucrez în
presa localã (redactor-ºef adjunct la ziarul „Mesagerul Olteniei“ ºi
secretar general de redacþie la „Lege ºi fãrãdelege“). ªi cum calcu-
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Îndreptându-ne astfel cãtre acest liman de bucurie întunericul
din noi se va transforma în luminã prin El Mântuitorul cel Preamilostiv-
Lumina Lumii. 

SCURTÃ PROFESIUNE DE CREDINÞÃ:
„CE ÎNSEAMNÃ ACASÃ“?

Eugen Dorcescu

Am câteva tipuri de rãspuns la aceastã întrebare.
Mai întâi, unul de facturã ontologicã, imediatã, þinând de evi-

denþã, de realitatea contingentã, de inter-relaþia — raþional-sentimen-
talã — a persoanei mele cu mediul geografic, istoric, lingvistic, social
în care trãiesc. Din acest unghi, acasã înseamnã, pentru mine, Româ-
nia — Timiºoara — propria casã — familia (biologicã, duhovniceascã,
profesionalã). În legãturã cu familia, în sens restrâns, nuclear, o pre-
cizare: „Je n’ai jamais appelé ma femme autrement que ‘ma demeure’“
(Marek Halter, citând, la rându-i, cuvintele unui înþelept). 

Concomitent, ca fiinþã spiritualã, homo spiritualis, pneu-
matikos, eu ºtiu prea bine „cã nu avem aici cetate stãtãtoare, ci
cãutãm pe aceea ce va sã fie“ (Evrei 13, 14), ºtiu cã va trebui „sã
îmbrãcãm“, odatã ºi odatã, acea „zidire de la Dumnezeu, casã nefã-
cutã de mânã, veºnicã în ceruri“ (2 Corinteni 5,1). 

Aºadar, tot pentru mine, dar, de data aceasta, în calitatea mea
de entitate spiritualã, acasã înseamnã Împãrãþia, precum ºi, pe
durata vieþii pãmânteºti, Cartea din care am aflat cã Împãrãþia existã
ºi cã, dacã mã voi arãta vrednic, mã aºteaptã ºi, poate, mã va primi,
cândva. Cuvântul este cel mai sigur ºi mai consolator acasã. Aces-
ta ar fi un rãspuns aºa-zicând metafizic la întrebarea pe care aþi
avut gentileþea sã mi-o adresaþi. 

ªi mai am un rãspuns, unul ce þine de fiinþã, de fiinþare, un
rãspuns de naturã esteticã ºi existenþialã. Anume: Acasã sunt scrie-
rile mele, acasã este, mai cu seamã, poezia mea, datã fiind capa-
citatea textului artistic, în genere, de a exprima atât fiinþa în sine,
cât ºi fiinþa în act. 

Voi detalia puþin aceastã afirmaþie, spre a clarifica lucrurile.
Din câte cred — am ajuns sã conºtientizez abia acum, târziu, acest
posibil adevãr — poezia mea exploreazã spaþiul, mai puþin frecven-
tat, dintre subconºtient ºi conºtiinþã. Subconºtientul, inepuizabil,
prin natura sa, irigã, constant, acel limb, acel teritoriu de perpetuã
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cititorul, înseamnã comunicarea gândurilor ºi ideilor în simboluri expre-
sive. În acest sens, Delacroix spunea: „Daþi-mi noroi de pe stradã
ºi, dacã-mi lãsaþi libertatea sã-l înconjur dupã placul meu, voi face
din el carne de femeie, cu o tentã fermecãtoare.“

Cine sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc? Sunt
cele mai grele întrebãri la care trebuie sã rãspundã un om, atunci
când este vorba despre el. Nu ºtiu, dar am învãþat cã lucrurile cu
adevãrat esenþiale în viaþã sunt lucrurile simple, care sunt chiar lângã
noi, dar pe care nu întotdeauna le vedem ºi alergãm de cele mai
multe ori sã le cãutãm în altã parte. Voi rãspunde, totuºi, citând
poezia „Cine urcã, cine coboarã“ din volumul „Spaþiul din neliniºti”:
Limita multiplicãrii / nimeni / nu o poate cuprinde // grav ºi rezer-
vat / nu se risipeºte / în dorinþe // cine urcã / se aseamãnã / cu
cine coboarã // pragul vitezei / luminii / se depãºeºte / într-un
timp / anulat.“ 

EL, MÂNTUITORUL PREAMILOSTIV

Radu Botiº

Zilnic este un nou început. De generaþii, oamenii se nasc, înfãp-
tuiesc atâtea aici pe pãmânt ºi în cele din urmã alunecã în mister.
Anotimpurile se succed greoi împletind în jurul lor istorii uneori
necunoscute alteori de neînchipuit. Punem speranþe, fãurim idealuri,
ºi totul depinde de acest licãr de viaþã din noi. Dacã ne-am cunoaºte
apusul zilelor haosul ar fi de nestãpânit.

Bucuriile înconjurãtoare alãturi de încercãri ºi tristeþi fac parte
din noi, dãrâmã ori nutresc sentimente, apasã deosebit în trecerea
noastrã.

Nu faptul unui Apocalips iminent ne înfioarã, ci consecinþele
lui. Ascultând sfatul Marelui Înþelept-Dumnezeu, modelându-ne viaþa,
dând frâu liber binelui în noi, împrãºtiem întunericul ºi deznãdejdea,
moartea o vedem nemurire defapt. 

Orgoliul de nestãpânit al egoismului face acei monºtrii cu chip
de om; blândeþea, rãbdarea, lumina cereascã, trnsformã în bine.
Lumina Lumii Hristos, nãdejdea celor fãrã nãdejde, Domnul cel fãrã
de moarte, Împãratul cel mai dinainte de veci aduce porunca de tainã
a iubirii rãscumpãrându-ne cu puterea-I nebiruitã.
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obiecte, fenomene ºi fiinþe, îºi pierd predispoziþia liricã, iar dinami-
ca vieþii lor interioare se configureazã, în mare mãsurã, printr-o vãditã
atenuare a vibraþiei afective, în beneficiul unei retorici existenþiale a
acþiunii. Lirismul este, mai apoi, o reacþiune la un stimul al fenome-
nalului, o transpunere a realului în domeniul trãirii pure, în perimetrul
subiectivitãþii. În acest sens, o conºtiinþã placidã, inertã, incapabilã
de a dialoga cu lumea e greu de crezut cã îºi va putea anexa vreun
registru al lirismului. Aporiile lirismului de aici pornesc, din aceastã
oscilare perpetuã între inerþie ºi participare, între retranºare lãun-
tricã ºi ek-stazã, între contemplare a exterioritãþii ºi oglindire a pro-
priului sine. Exterioritatea ºi interioritatea îºi disputã teritoriul
lirismului, cu îndoitã fervoare, dupã cum lumea reflectatã de simþuri
se refractã nedefinit în undele amãgitoare ale expresiei poetice. Liris-
mul poate fi, pe de altã parte, considerat, ca domeniul cel mai subtil
al fiinþei umane, registrul de cea mai pregnantã consistenþã ontolo-
gicã, spaþiul de adânc sens al autocontemplãrii extatice a cugetului,
oglindire a sinelui în fenomenal ºi a lumii în conºtiinþa liricã. Lirismul
presupune ºi, totodatã, favorizeazã un fel de punere în abis a exis-
tenþei, o multiplicare a figurii spiritului creator în oglinzile paralele
ale visului poetic, ale simbolurilor ºi metaforelor. Trecând peste fap-
tul cã limitele dintre genurile literare sunt fragile pânã la dispariþie
ºi cã, mai ales în aceastã epocã a modernismelor ºi postmoder-
nismelor de toate nuanþele liricul ºi-a anexat spaþii, modalitãþi ºi repere
ale epicului ori ale dramaticului, se poate aprecia cã lirismul poate
fi regãsit, în proporþii variabile, în mai toate genurile ºi speciile lite-
raturii. Benedetto Croce pornea, chiar, de la premisa cã lirismul e
un atribut esenþial al oricãrei forme de artã, iar opera literarã, ca
modalitate specificã de intuiþie, particularã, purã a creatorului, nu
îºi poate consolida structurile decât prin intermediul lirismului. De
altfel, Adrian Marino propunea, în Dicþionar de idei literare, o definiþie
a genurilor literare vãzute ca tipuri de creaþie, pendulând între auto-
contemplare ºi distanþare, între impulsul empatic ºi voinþa detaºãrii
de lume: “Eul care se contemplã în actul autoexprimãrii defineºte
genul liric; eul care se autoreflectã pe durata naraþiunii subiective
sau obiective — genul epic; eul care se autoreflectã în tensiunile sale
interioare sau în conflictele exterioare — genul dramatic-tragic; eul
care se autoreflectã în atitudinile critice, ironice, ridicule etc. — genul
comic. Peste tot, una ºi aceeaºi situaþie existenþialã, în prezentãri
tehnice diferenþiate: lirism substanþial, lirism declarat, lirism narat,
lirism în conflict cu alte lirisme, lirism ridiculizat“. Lirismul îºi con-
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semiobscuritate, asigurã, altfel spus, „materia“ ºi potenþialitatea sen-
sului, iar lumina conºtiinþei vine cu încercarea de a structura, de a
face comunicabilã pulsaþia, substanþa abisalã, inefabilã, a fiinþei. Echili-
brul, mereu tensionat, dintre cele douã forþe, nicidecum prevalenþa,
fie ºi temporarã, a vreuneia dintre ele, ar putea fi, bãnuiesc, una
din definiþiile acestei poezii. Tema — ºi chiar stilul — scrierilor mele
îºi au sursa exact în penumbra ce rezultã din impactul
subconºtientului ºi conºtiinþei. Or, în acest cronotop, pe cât de
virtual, pe atât de real, se întâlnesc, se armonizeazã toate nivelurile
eului: ºi senzorialitatea, ºi raþiunea, ºi afectul, ºi intuiþia (cu angoasa
ei adiacentã), ºi revelaþia (ce aduce cu sine iluminarea). Aici se regã-
sesc, deci, toate ipostasurile fiinþei ºi, în consecinþã, toate înþelesurile,
amintite mai sus, ale lui acasã. 

(Rãspuns la ancheta revistei „Orizont“, 7 /2007: „Ce înseamnã acasã?“)

TEXT, REALITATE, CONªTIINÞÃ CRITICÃ.
EXERCIÞII DE SINCERITATE

Iulian Boldea

1. Poezia, azi
Lirismul este una dintre categoriile teoriei literaturii cu cele

mai puþine ºanse de a fi în întregime circumscrisã de o percepþie
raþionalã sau raþionalizantã. Definiþiile cu caracter teoretic pot, cel
mult, sã traseze, în linii foarte generale, o schemã abstractã a
lirismului, prin care acesta alunecã mereu în domeniul care îi este
propriu, acela al inefabilului. În cele din urmã, lirismul este imposi-
bil de detaºat de spaþiul subiectivitãþii, de teritoriul de indeterminare
al eului, cu pulsiunile sale de cele mai multe ori paradoxale, tulburi,
adesea nedesãvârºite ori extatice. Dar, pe de altã parte, nu orice
individualitate umanã este ºi o naturã liricã, este încercat de aceastã
predispoziþie spre poeticitate. Existã oameni indiferenþi la lirism, inca-
pabili de a sesiza sonurile ºi sensurile unei poezii, aºa cum existã
oameni afoni, fãrã simþ muzical, deºi m-aº încumeta sã cred cã liris-
mul este, într-un fel sau altul, adânc înrãdãcinat în firea omului, e
un fel de naturã arhetipalã a sa, o structurã afectivã simbolicã, ori-
ginarã, de o amploare ºi o profunzime neîndoielnice. Iatã de ce, cred,
unii oameni, mai ancoraþi în realitatea empiricã, mult mai puternic
dotaþi pentru o existenþã pragmaticã, mai atenþi la aparenþele
mecanice ale lumii decât la acele relaþii ºi corespondenþe subtile între
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ale fiinþei. Scriitorul autentic nu are deloc nevoie de o mascã pen-
tru a-ºi expune în faþa cititorului relieful gândurilor ºi trãirilor. El nu
trebuie decât sã fie el însuºi, sã-ºi joace propriul rol, de ins mãci-
nat de himere, asaltat de necunoscutul din jur ºi din propriul sine,
bântuit de viziunile pe care imaginaþia i le propune. A scrie ºi a fi
devin, în aceste condiþii, termenii unei ecuaþii a cãrei rezolvare stã
în capacitatea scriitorului de a mântui lumea prin cuvânt, de a reda
realului un contur nou, mai adevãrat parcã, mai profund, decât acela
al înfãþiºãrilor zilnice ale lucrurilor. A fi pentru a scrie, a scrie pen-
tru a fi, sunt, de asemenea, sintagme ce reveleazã legãtura indis-
olubilã dintre trãire ºi scris, dintre exerciþiul cotidian al vieþuirii ºi
taina de neexplicat, parcã, a reîntemeierii lumii în cuvânt. Adevãra-
tul scriitor este acela care depune mãrturie, prin ceea ce scrie ºi
gândeºte, despre propria existenþã, despre lumea prin care a tre-
cut, despre istoria care îl conþine ºi pe care o trãieºte. Scrisul se
transformã astfel, din exerciþiu gratuit, cu virtuþi ludice, în depoziþie,
în confesiune netrucatã, în jertfã de sine. Scriitorul, însã, nu poate
fi perceput decât în strânsã legãturã cu cititorul, dupã cum scrisul
e indisolubil legat de citit. Existã, fãrã îndoialã, o artã de a citi, aºa
cum existã o artã de a trãi sau o artã a iubirii. Într-o carte a sa,
intitulatã chiar aºa, Arta lecturii, Nicolae Balotã credea cã lectura
poate sã devinã un mod de a fi. Cu simþurile ºi mintea deschise spre
tezaurul de semne, de gânduri ºi de trãiri ascunse în cãrþi, cititorul
autentic se transformã necontenit pe sine, îºi aflã noi rosturi ºi sen-
suri ale vieþii, îºi alcãtuieºte, cu rãbdare ºi migalã, un alt portret
interior, mult mai adevãrat, mult mai adânc ºi mai relevant pentru
propriile sale disponibilitãþi afective ºi intelectuale. Arta lecturii
presupune, aºadar, selecþie a valorilor adevãrate, tenacitate, efort
de descifrare a înþelesurilor ascunse în filigranul cãrþilor, o comuni-
care nuanþatã cu trecutul, cu lumea de dinaintea noastrã, cu cea
prezentã ºi cu cea care va sã vinã. Arta lecturii e, în fond, o expre-
sie a modului nostru de a ne situa în lume, în lumea realã ºi în lumea
valorilor deopotrivã. Corelativ, se poate spune cã o situare optimã
în universul ce ne încercuieºte atrage dupã sine ºi o lecturã opti-
mã. Din pãcate, astãzi, mai mult ca oricând, parcã, citim (atunci
când mai facem asta!) superficial, citim fãrã har, inexpresiv ºi fãrã
o dorinþã autenticã de cunoaºtere, citim în dorul lelii ºi, foarte ade-
sea, citim cãrþi mediocre. Literatura de consum s-a dezvoltat, la noi,
ca ºi în alte pãrþi, în proporþii incalculabile. Mii ºi mii de cãrþi lipsite
de valoare sufocã rafturile librãriilor, îndemnând la o lecturã grãbitã,
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solideazã, aºadar, forme inedite de manifestare ºi de expresie în mai
toate genurile literaturii, fapt ce îi atestã, încã o datã, viabilitatea ºi
forþa interioarã. Statutul ºi statura lirismului ar trebui, cred, sã se
situeze deasupra conjuncturilor ºi a efemeritãþilor fenomenalitãþii.
Lirismul, ca stare afectiv-gnoseologicã privilegiatã, ca mod de a simþi
în chip esenþial avatarurile lumii ºi propria devenire interioarã, este,
azi, ca întotdeauna, o valoare perenã cãreia i se dedicã doar câþi-
va iniþiaþi, câþiva iluminaþi ce ies din „norma“ umanului, câþiva luna-
tici sublimi ce trãiesc frenetic în preajma esenþelor. Nu cred cã poezia
de astãzi, ºi, implicit, lirismul, este într-un impas chiar atât de mare,
de stringent cum îl considerã unii vestitori ai apocalipsei lirice. Doar
cã are altã fizionomie, alt statut, altã rezonanþã, într-o lume „recen-
tã“, cum ar spune H.-R. Patapievici, într-o lume coruptibilã, supusã
precaritãþii, în care valorile interioritãþii s-au degradat sau sunt pe
cale sã se deterioreze, în beneficiul unor însuºiri care þin de o cât
mai atentã ºi mai promptã adaptare la mediu. În acelaºi timp, tre-
buie sã concedem cã perenitatea lirismului nu rezidã în mecanis-
mele de suprafaþã ale structurãrii poetice, în modelele ºi formele
expresive care s-au succedat de-a lungul vremii, ci în acea stare
indefinibilã, imponderabilã, a poeticitãþii, atât de greu de fixat în expre-
sie, în cuvânt. E drept, într-o realitate descentratã, în care fragmen-
tul pare sã preia prerogativele întregului, în care armonia e înlocuitã
adesea de dizarmonie ºi de un impuls centrifugal evident, cum este
cea în care trãim, comunicarea liricã devine foarte dificilã, mesajul
poetic se preschimbã într-un discurs marginalizat, iar poeþii îºi pierd
statutul de excepþii existenþiale ºi morale. Statura lor este secularizatã,
postura lor de iniþiaþi decade, relieful lor uman se banalizeazã, capãtã
un aspect prozaic, periferic.

2. A scrie ºi a fi
Pentru un autor autentic, între a scrie ºi a fi nu existã deloc

un hiatus, o distanþã considerabilã. Pentru cã orice scriitor ce îºi
meritã numele ºi profesia se implicã în ceea ce scrie cu toatã fiinþa
sa, îºi asumã în chip tragic adevãrurile, în cel mai deplin exerciþiu
al luciditãþii ºi sinceritãþii. Marii noºtri scriitori au fost tocmai aceia
care au dat temeiuri ºi întemeieri noi limbii române, configurând un
univers ficþional din care fãceau parte trãirile ºi rosturile lor funda-
mentale, revelaþiile ºi dramele proprii, care, desigur, sunt ale tutu-
ror oamenilor. Cu precizarea cã doar scriitorul, cel dotat cu instinct
al transcrierii lumii în cuvânt, e înzestrat cu capacitatea de a reda,
de a aºeza ºi reaºeza în verb trãiri ºi impresii, senzaþii ºi cutremure
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aspru uneori, alteori catifelat, adesea subtil, de o delicateþe sub-
limã, al cuvântului. Instrument al comunicãrii, dar ºi modalitate de
reprezentare, parþialã, imperfectã, a nepãtrunsului ascuns îndãrã-
tul lucrurilor celor mai umile, cuvântul are proprietatea miraculoasã
de a revela dimensiunile interioritãþii umane, ca ºi splendorile uni-
versului exterior. În viaþa de toate zilele, marcatã de graba de a simþi
ºi de a rosti, cuvântul este, adesea, devalorizat, lipsit de semnifi-
caþia sa înaltã, e rostit în rãspãr, cu rost ºi fãrã rost, iar înþelesurile
sale se degradeazã tot mai mult. Însãºi imaginea universului nu poate
fi decât una falsificatã, într-o lume dominatã de instinct pragmatic,
o lume din care rosturile poetic-expresive ale cuvântului par sã se
fi retras. În aceste condiþii, chiar comunicarea dintre oameni riscã
sã fie deviatã de la finalitatea sa originarã, erodându-se tot mai mult,
pierzând din rigoare ºi din expresivitate. Imposibilitatea unei comu-
nicãri autentice dominã, din ce în ce mai mult, relaþiile dintre oameni,
iar cuvântul, chintesenþã a cunoaºterii umane, suferã tot mai mult
de inflaþie semanticã, de o acutã devalorizare a semnificaþiei, de ero-
ziune a expresivitãþii. Un exemplu, între atâtea altele, îl reprezintã
numeroasele talk-show-uri, în care comunicarea se preschimbã într-o
farsã demagogicã, iar cuvântul, departe de a-ºi releva disponibilitãþile
semantic-expresive, îºi aratã faþa sa histrionicã, impurã ºi ineste-
ticã. Ca sã nu mai vorbim de normele gramaticale ale rostirii cuvân-
tului, încãlcate cu voioºie, anulate dintr-o rãsuflare, spulberate cu
naturaleþe de viguroºii vorbitori antrenaþi în vreo irepresibilã „beþie
de cuvinte“, hilarã, dar temeinic mediatizatã.

4. Valoare ºi nonvaloare
Valoarea decurge, cum se ºtie, din existenþa unei calitãþi, a

unui har, a unei þinute intelectuale, morale sau afective de nivelul
excelenþei. Valoarea unui om stã, înainte de toate, în prezenþa unui
talent, a unei însuºiri superlative, ce se detaºeazã cu hotãrâre, are
un relief particular, însemne proprii, de neconfundat. Valoarea, s-a
spus, e de ordinul evidenþei: se impune aproape de la sine, prin grafi-
cul ei ascendent, prin detenta pe care o presupune, prin revelaþiile
ce le provoacã. Aºa, cel puþin, ar trebui sã stea lucrurile. ªi ade-
sea aºa ºi stau. Dar ce ne facem cu mulþimea impostorilor, a celor
care simuleazã cu mai multã sau mai puþinã graþie talentul, ce ne
facem cu cei care se pricep la toate ºi, de fapt, la nimic, ce ne facem
cu aceia dintre noi care-ºi arogã însuºiri ce le sunt strãine, ce-ºi
asumã talente iluzorii, îndemânãri inexistente ºi care, dând cu îndâr-
jire din coate, ajung mereu în primele rânduri, de unde îºi enunþã,
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pasivã, provizorie. Arta lecturii tinde sã-ºi piardã, la noi, prestanþa
ºi ponderea, tinde sã devinã apanajul unor fiinþe privilegiate, tot mai
puþine la numãr ºi tot mai desuete, în ochii celorlalþi. Fapt pe cât
de trist, pe atât de adevãrat. Din pãcate, cititorul atent, avizat nu
mai este o regulã, ci, mai curând, o excepþie. O tristã, nefericitã ºi
desuetã excepþie.

3. Cuvânt ºi imagine
„Cel mai mare poem al unui popor“, cum o definea Lucian Blaga,

limba e, totodatã, o expresie elevatã a spiritului unei naþiuni, e o
arhivã a istoriei ºi a tradiþiilor unui popor, e formã ºi substanþã a
spiritualitãþii sale, cu tot ce are mai profund ºi mai expresiv. În acelaºi
timp, rostirea e, concomitent, dezvãluire ºi ascundere, exprimare
directã, dar ºi subînþeleasã a gândurilor, ideilor, trãirilor, revelare dar
ºi camuflare a înþelesurilor fiinþei. Pe de altã parte, trebuie sã ob-
servãm cã limba nu reprezintã un fenomen static, imuabil, dimpotrivã,
ea se aflã într-un proces continuu de evoluþie, de transformare, pro-
ces determinat de schimbãrile survenite în contextul mental ºi social
al vorbitorilor. Limba românã nu face excepþie de la aceste legi ºi
determinãri sociolingvistice. ªi ea ºi-a modificat în timp fizionomia,
ºi-a stabilizat ºi consolidat normele gramaticale ºi literare, a cãpã-
tat aspectul pe care îl cunoaºtem astãzi prin contribuþia marilor crea-
tori care i-au modelat ºi desãvârºit forma literarã. Din pãcate, astãzi,
nu puþine sunt exemplele de degradare ºi folosire improprie a lim-
bii române, nu puþine sunt împrejurãrile în care cuvintele sunt mal-
tratate, regulile gramaticale — încãlcate cu voioºie sau însuºite „dupã
ureche“, în totalã neconcordanþã cu spiritul limbii române. În coloanele
unor publicaþii, în titlurile articolelor, în emisiuni tv sau radio, încãl-
cãrile flagrante ale normelor gramaticale sunt, din pãcate, nu o
excepþie, ci o regulã. Tot mai puþine sunt, pe de altã parte, emisiu-
nile sau rubricile publicistice care îºi propun, în mod explicit, culti-
varea limbii române, conservarea expresivitãþii ºi a frumuseþii ei.
Suntem, cum scria Constantin Noica, „purtãtori ai limbii acesteia
ºi lucrãtori în ea“. Se cade, de aceea, sã gândim, sã creeãm, sã
comunicãm în limba aceasta, sporindu-i sau mãcar pãstrându-i neal-
terate calitãþile. Între imagine ºi cuvânt existã, cum se ºtie, rapor-
turi multiple, resorturi comune, relaþii de comuniune indiscutabile:
cuvântul este formã sonorã sau graficã, dar, în acelaºi timp, încor-
poreazã semantic imagini ale lumii, forme, contururi, culori. Vibraþia
universului, aºa cum o percepem noi cu nedesãvârºirea simþurilor
ce ne stau la dispoziþie, se regãseºte, ca într-o oglindã, în relieful,
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prieteniei ce i-o porþi, citeºti cartea unui autor ce-þi repugnã ºi prin
prisma inamiciþiei ce te animã. Trebuie, aºadar, sã-þi modulezi intran-
sigent privirea indulgentã ori, dimpotrivã, sã-þi controlezi cãutãtura
irascibilã, pentru a-þi recupera obiectivitatea, cea mai însemnatã ca-
litate a unui critic literar. Fãrã autenticitatea ºi probitatea conferite
de echidistanþã, criticul literar abdicã, într-un fel, chiar de la aura
vocaþiei sale. Compromisurile, câte au existat, trebuie asumate, la
fel ca împlinirile. Sancþiunea cea mai vie e, aº spune, cea pornitã
din propria instanþã moralã. Mã simt împlinit prin paginile în care
simt cã am redat vibraþia unei opere literare, a unui poem, a unei
cãrþi, mã simt împlinit prin aserþiunile care m-au adus aproape de
nucleul generator al unei creaþii, prin enunþurile care au dat contur
autentic personalitãþii unui autor, staturii ºi reliefului sãu estetic ºi
existenþial. Mã nemulþumesc paginile convenþionale ori complezente,
acelea în care, dupã un anumit interval de timp, nu mã mai regãsesc.

ÎMI LAS PANA SÃ SCRIE AªA CUM
SIMT, AªA CUM CEL DE SUS MA

ÎNVREDNICEªTE

Mariana Gurza

„Cred Doamne ºi mãrturisesc, cã Tu eºti cu adevãrat Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu....“ Iatã o mãrturisire de la care aº
vrea sã pornesc spre o „mãrturisire literarã“.

Aºa cum se ºtie, la început a fost CUVÂNTUL. Nãscutã într-o
casã parohialã, prin cuvânt, copil fiind, am învãþat rugãciunile de la
bunul preot Ioan Tarovan, de la pãrinþi. Dimineaþa, seara, un ritual
de copil aplecat spre îngeraºul lui, spre Tatãl Ceresc. Încã nu
buchiseam cuvintele. Duminica, în strana copiilor îmi urmãream preo-
tul plinã de curiozitate, încercând sã înþeleg „sfintele taine“. Era peste
puterea mea de a înþelege. Dar sentimentul de bine, de înãlþare îl
simþeam vibrând. Aºteptam sfârºitul Sfintei Liturghii, ºtiind cã bunul
meu preot avea în buzunarul sutanei sale anafurã doar pentru mine.
Uitându-mã înapoi în timp, nu ºtiu dacã ceva era mai bun decât acea
„prescurã“ primitã în fiecare duminicã. Nici nu ºtiu cum au putut
respira patru suflete într-o încãpere micã cât o magazie, aºezatã
în curtea casei parohiale. Dar mie mi se pãrea mare, caldã, primitoare.
Doar peste ani — când am revãzut locul — mi-am pus întrebãri. Tena-
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cu voce de expert ºi cu o încredere nemãsuratã în sine, pãrerile,
cãrora le conferã forþa absolutã a unor axiome? Ce ne facem cu
aceia dintre noi ce-ºi camufleazã nepriceperea în abilitate ºi necin-
stea în falsã onestitate, cum sã ne apãrãm de impostori ºi de dema-
gogi, cum sã ne ferim din calea nonvalorilor ce miºunã pe ecranul
televizoarelor sau în coloanele unor cotidiene, ce antidoturi sã aflãm
împotriva falºilor specialiºti ºi a falselor valori pe care pragmatismul
vremii în care trãim le favorizeazã? Cum sã-i demascãm pe cei care,
prin farsã ºi imposturã, ocupã un loc ce nu le aparþine, trãiesc un
destin pe care nu-l meritã, duc o existenþã de împrumut? Cum sã-i
acceptãm pe cei care, prin absenþa calitãþilor pe care le afiºeazã,
iau locul adevãratelor valori, se sustrag judecãþii celorlalþi, fac din
ipocrizie un ideal ºi din propriul instinct de parvenire o reþetã a suc-
cesului?... Sunt, toate acestea, desigur, niºte biete întrebãri retorice.

5. Actul critic
Aº privi, mai degrabã, parafrazându-l pe Stendhal, actul cri-

tic ca pe o oglindã purtatã de-a lungul labirintului format din cãrþi
ce ne asalteazã, ne acapareazã, ne exaspereazã simþurile, puterea
de reacþie, inteligenþa; sunt cãrþi de toate soiurile: unele atroce, altele
lâncezi, unele robuste, altele flasce, cãrþi care ne opun rezistenþã,
altele ce ni se oferã cu uºurinþã, cãrþi trândave ºi cãrþi revelatoare.
Mi-aº dori sã gãsesc în acest labirint mai multe cãrþi cu adevãrat
modelatoare, care sã mã introducã fãrã întârziere ºi fãrã rest în
propriul lor univers ficþional, sã mã facã prizonierul lor, sã mã tor-
tureze cu interogaþiile lor, cu gândurile ºi trãirile spuse sau subînþe-
lese. Mã strãduiesc sã-mi aflu, dacã e posibil, locul meu, în acest
echilibru relativ al vieþii literare româneºti. Nu am ambiþia sã-l tul-
bur prea mult: eu însumi sunt, ca sã zic aºa, temperamental, un
echilibrat. Ceea ce detest cel mai mult, în planul cotidianitãþii e toc-
mai agresivitatea. M-am simþit de multe ori agresat; nu atât fizic,
cât mai ales în plan afectiv ºi moral; agresat de mitocãnia ºi incul-
tura din jurul meu, de stridenþe comportamentale, de ipocrizia ºi
fanatismului semenilor, de vocaþia imposturii ce o recunosc la unele
persoane mai mult sau mai puþin notorii ale momentului. Agresat
mã simt, aproape cotidian, ºi de prostul-gust, de lipsa de respect,
de dezinteresul faþã de culturã, tot mai manifest, tot mai accentuat.
Pe de altã parte, mã strãduiesc sã nu cumva, cu voie sau fãrã de
voie, sã agresez, la rândul meu, pe cineva dintre cei pe care îi am
în preajmã. Discriminarea, fie pozitivã, fie negativã, e, în condiþiile
date, aproape implacabilã. Citeºti cartea unui prieten ºi prin lentilele
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cu autobuzul noaptea în satul Marga pentru a cânta în cel mai bun
cor þãranesc din þarã, condus de inimosul prof. Dumitru Jompan.
Expoziþii de picturã, implicarea în Cenaclul „Nicolae Labiº“, întâlnirile
cu regretatul G. Suru, cu membrii cenaclului „Semenicul“, concertele
de la ªcoala de muzicã, recitând din Magda Isanoº un „Vis vegetal“
sau „Murim ca mâine“, episoade unice în care eu, ca fiinþã, am atins
pentru o clipã bolta cereascã.

Am fost propusã sã merg la Jurnalisticã. Dosar fãcut, arti-
cole scrise, doar un singur neajuns, nu am fost acceptatã în rân-
durile „partidului“. Condiþie de bazã! Nimeni din familia mea nu a fost
racolat, fiind consideraþi „duºmani ai Uniunii Sovietice“ dacã ar fi sã-l
citez pe regretatul Petre Ciobanu. ªi omul care putea sã mã reco-
mande, coleg de liceu, dar el — la „seral“, cu funcþii în partid, neavând
tangenþã cu literatura, a plecat în locul meu. Cu surprindere am aflat
cã ajunsese director de ziar, apoi, mare „democrat“.

Într-o viaþã de om, pe drumuri lungi, întâlneºti, cunoºti oameni.
Am învãþat sã iubesc omul. Sã-l înþeleg în felul sãu, fiecare având
un univers propriu. Respectul ºi „iubirea faþã de aproapele tãu“
mi-au fost de folos. Chiar dacã „rãul“ a încercat sã se strecoare,
am ºtiut sã evit la timp, sã mã desprind ºi sã caut în miezul cuvân-
tului rãspunsuri.

Tot în perioada de liceu, prin sora mea l-am cunoscut pe bunul
pãrinte Adrian Fãgeþeanu. Ne scriam scrisori, îl vizitam la mânãstire.
Atunci nu ºtiam cine este cu adevãrat pãrintele Adrian Fãgeþeanu.
Mã privea c-un zâmbet larg, mã sfãtuia, eram ca o cãprioarã în acel
loc mirific unde fusesem cu mama. În perioada aceea m-am simþit
mult mai puternicã. ªtiam cã existã cineva care, în chilia sa cu miros
de gutui ºi tãmâie, uneori în priveghere, se roagã pentru neamul
românesc. 

Nu vãd de ce ar fi perimatã iubirea de þarã ºi neam. Mi-e drag
acest popor cu bune cu rele. Îmi sunt dragi oamenii. Am învãþat
acest lucru de copil. Dacã îl iubeºti pe Dumnezeu, iubeºti tot ce
freamãtã, tot ceea ce este creaþie divinã. Niciodatã nimeni nu va
putea triumfa în faþa cugetului curat plin de credinþã. Îi compãtimesc
pe cei care vor sã distrugã valorile noastre creºtine strãmoºeºti.
Suntem mulþi, suntem puternici. Dumnezeu, prin Duh Sfânt, a lãsat
condeiul în mâna unor cãrturari. Îi respect ºi îi preþuiesc. Oare cine
spunea cã istoria este scrisã mai mult de poeþi ºi scriitori? 

ªi din respect pentru þara mea, pentru neamul românesc, îmi
las pana sã scrie aºa cum simt, aºa cum Cel de Sus ma învredniceºte.
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citatea pãrinþilor mei, oameni harnici, care ºi-au lãsat în urmã vatra
strãmoºeascã, încercând sã uite calvarul persecuþiilor staliniste,
prigoana ºi suferinþa a fost mare, dar, s-au resemnat purtând o viaþã
dorul Bucovinei înlãcrimate.

Ce cãrþi aº fi putut gãsi pe singura noptierã pe care o aveam?
O Biblie mare, veche, o singurã carte. CARTEA UNIVERSALÃ! 

Din primele clase, am început sã citesc. Atunci nu gãseam
prea multe explicaþii comportamentului meu, dar îmi fãcea plãcere
sã stau de vorbã cu acei þãrani bãtrâni ºi înþelepþi. Mutându-ne în
altã locuinþã, o casã naþionalizatã, convieþuiam cu proprietara de
drept. Îi spuneam „Mãicuþa“. Legãnatã în poalele þãrãneºti îmi po-
vestea tot felul de istorioare. Începusem sã culeg folclor. Preotul,
mi-a oferit ocazia sã spun Tatãl Nostru ºi Credoul în locul cantoru-
lui, îngenunchiatã în faþa altarului. Atâta trãire ºi simþire, încât bise-
rica plângea. M-a luat preotul de mânã în câteva duminici ºi m-a
dus la câteva biserici din satele vecine. Într-o parohie, predicând,
preotul paroh mi-a dãruit o carte de rugãciuni binecuvântându-mã.
Dacã stau sã mã gândesc bine, a fost unul din puþinele momente
sublime din viaþa mea.

Din clasele primare, am fost atrasã la tot felul de concursuri
literare. Recitam cu patos din Eminescu ºi Coºbuc ºi parcã ºi acum
îmi susurã pe la urechi, versuri din „Duºmancele“: „Las’ ochii, mamã,
las’ sã plângã! // Tu-n leagãn tot cu mâna stângã // Mi-ai dat sã
sug, de-acea sunt // Nãtângã!“ Atunci, la acel concurs, mi-aº fi
dorit sã recit „Noi vrem pãmânt“, dar nu am avut de ales. Premiul
fiind printre altele ºi o excusie la Castelul Bran ºi Peleº; ca o ironie,
doar atunci le-am vãzut.

ªi ca orice „veneticã“, cum erau consideraþi, de unii bãnãþeni,
refugiaþii, am început sã-mi aºtern gândurile pe hârtie, tãcutã, frãmân-
tatã, întrebãtoare. Un jurnal, o poezie mamei, un omagiu dascãlului.

Descoperisem biblioteca. Citeam pe ascuns cãrþile din literatu-
ra universalã pe care trebuia sã le citeascã sora mea. Analizele li-
terare complexe, uneori contestate sun cuvânt cã nu le-aº fi fãcut
eu. Un profesor bun de limba românã, Staicu Axente, a fost cel care
mi-a dat încredere ºi curaj, prin provocãri literare. În anii de liceu,
deºi eram la „real“, nu mi-au stat gândurile în cifre ci în forme geo-
metrice prinse în unghiuri de vers.

Concursuri, „olimpiade“, spectacole unde, fiind nevoitã sã recit
versuri patriotice, uitam versurile ºi în sãli pline, cu mari activiºti,
improvizam pe loc. Împreunã cu o parte dintre profesori, mergeam
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devenirea lumii ºi a universului, o atitudine faþã de Domnul, dar ºi
o relaþie personalã cu El, ºi o stare cosmicã ºi psihicã, foarte dulce
ºi întãritoare, când mi-am dat seama cã Omul nu este nimic pe lumea
aceasta, nici mãcar un fir de iarbã ºi cã Tatãl Ceresc este totul, ºi
cel mai important lucru este sã exiºti în legãturã cu El, ca ºi cum
te-ar þine de mânã, am fost total convins cã Domnul este cel care
a hotãrât sub toate aspectele sale destinul meu.

A existat în viaþa mea o stare poeticã foarte densã ºi foarte
profundã, plinã de miraculos ºi de poezie. Aceasta a fost prima parte
a vieþii mele, copilãria. Da, în primii ani lumea era un univers poe-
tic pentru mine. Mai târziu într-o disputã filozoficã pe marginea poeziei
cu Nichita Stãnescu, eu susþineam cã poezia este, existã în reali-
tate, cã este o realitate vizibilã, perceptibilã, cã poetul o vede ºi o
capteazã, o aduce prin descriere, cu mijloacele poetice în planul vizi-
bil al cititorului. Nichita susþinea cã poezia nu existã în realitate, nu
este o realitate aºa cum este realitatea fizicã, ci ea neexistând în
naturã, existã în universul cultural abia dupã ce o creeazã poetul,
care are un organ poeticesc cu care o creeazã..

Or eu simt din ce în ce mai mult, mai plenar cã tot ceea ce
trãim noi pe lumea aceasta ne sunt dãruite de Domnul.

Aplecându-mã asupra acestei întrebãri (de ce mã gãsesc eu
în literatura românã?), trebuie sã observ cã de foarte mic am avut
o sensibilitate ºi o înfiorare extraordinarã în faþa poeziei, a litera-
turii. Îmi aduc aminte primul contact cu poezia, care s-a fãcut cu
poezia lui George Coºbuc. S-a întâmplat ca în casa noastrã sã se
gãseascã o carte de poezii, de dimensiuni nu prea mari, cu o co-
pertã rozã, parcã o vãd ºi acum. Nu ºtiam sã citesc astfel cã poe-
ziile lui Coºbuc mi-au fost citite de pãrinþii mei. Ei bine, în timpul lec-
turii, ascultam înfiorat, înlemnit, cutremurat, extaziat mesajul pe care
îl receptam. Acest moment, al primului contact cu poezia, a fost
fundamental pentru mine, pentru întreaga mea existenþã, pentru cã
vrãjit de poezie aveam sã mã îndrept cãtre ea toatã viaþa. I-am rugat
pe pãrinþii mei sã îmi mai citeascã poezii din cãrticica aceea. În
momentul acela, Coºbuc a devenit pentru mine un idol, un creator
divin, pe care l-am divinizat mult timp. Iar poezii ca „Vine ploaia bine-mi
pare, în grãdinã am o floare, Ploaia o va face mare“ mi s-au pãrut
mult timp perfecþiunea desãvârºitã, în poezie, care nu va putea fi
egalatã niciodatã.

Sau îmi aduc aminte cât de impresionat am fost de poezia
„Noi vrem pãmânt“, care mã fãcea sã plâng, sã gem de revoltã,
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AJUTÃ-MÃ, DOAMNE, TE IMPLOR, ªI
FÃ-MÃ PE MINE UNEALTA TA, SLUJI-

TORUL TÃU BUN PE PÃMÎNT!

ªtefan Dumitrescu

Mai întâi de toate sã-I mulþumim Lui Dumnezeu, pentru tot,
pentru tot ce ne este dat sã vedem, sã simþim, sã gândim ºi sã
trãim în viaþa aceasta, uneori atât de frumoasã, de multe ori atât
de dureroasã, în cuprinderea ei fascinantã ºi de neînþeles! Mã apropii
de 60 de ani, ca scriitor sunt de 40 de ani în literatura românã,
sunt un om cu multe lecturi, cu o experienþã de viaþã dureroasã ºi
bogatã, un om aplecat meditativ asupra realitãþii, a lumii, a curgerii
istoriei, de mulþi ani.

Mã întreb dacã ºtiu de ce sunt scriitor pe lume, în existenþa
aceasta? Nu ºtiu. Mã întreb dacã Eminescu, Dostoievski, oricare
dintre scriitorii autentici ºi mari au ºtiut lucrul acesta…Nu cred cã
l-au ºtiut nici ei… 

De ani de zile lucrez la o carte de Pedagogie, pe care am inti-
tulatã Noua pedagogie a secolului XXI. În lucrãrile mele de viitorolo-
gie („Salvarea Civilizaþiei Umane“, Ed. Anamarol, Bucureºti 2007,
ºi revista, format electronic, Renaºterea (Euro-observator), de
economie (Noua economie a secolului XXI, revista Euro-observator,
NR 7), de psihologie, de pedagogie îmi pun aceastã problemã a sen-
sului Omului în viaþã, a sensului Civilizaþiei umane în lume ºi în istorie.

Care este sensul meu în viaþa ºi în lumea aceasta? Fiind un
om credincios, este limpede cã dacã pãrinþii mei care m-au adus
pe lume sunt pãrinþii mei de aici, din aceastã viaþã (Domnul sã-i binecu-
vânteze în veci!) tot atât de adevãrat este cã Marele meu Tatã, al
meu ºi al pãrinþilor mei, al moºilor mei pânã la începutul lumii este
Tatãl Ceresc. Este un Tatã greu de imaginat, dar eu, pentru cã mã
rog de ani de zile Lui ºi domnului nostru Iisus Christos, ºi Maicii Dom-
nului, îl simt apropiat, îi aud respiraþia Lui nevãzutã ºi neauzitã, calmã
ºi teribil de puternicã, îl vãd fãrã formã, dar imens ºi foarte puter-
nic, omniprezent deasupra capului meu.

De ce sunt scriitor în aceastã existenþã? Nu ºtiu, pentru cã
aºa a vrut Dumnezeu ca sã fiu scriitor. Sunt absolut convins cã aces-
ta este adevãrul.

Târziu, dupã 40 de ani, dupã ce i-am vãzut pe soþii Ceauºescu
în balta de sânge, ºi dupã ce Domnul m-a inundat cu credinþa, cu
Duhul Lui, care este o concepþie despre univers ºi Dumnezeu, despre
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Aºadar, am fost vrãjit de poezie de la primul contact cu ea.
Copil fiind, neºtiind sã citesc, ºi având o memorie extraordinarã, era
de ajuns sã îmi citeascã cineva o poezie o datã, sau dacã era mai
mare de douã ori, cã o ºi învãþam. ªi o recitam apoi cu mare plãcere.
Îmi fãcusem un repertoriu poetic pe care îl reciteam când eram sin-
gur sau pe care îl spuneam oamenilor mai mari care se uitau la
mine cu admiraþie. Mai aveam de asemenea un repertoriu de basme,
pe care îl spuneam lui nea Iancu al lui Rigu, (Domnul sã-l þinã pe
palmele Lui, pe el ºi pe bunicii mei, cã multe poveºti mi-au spus),
ºi celor care îmi cereau sã le spun poveºti. Acest repertoriu de basme
a fost îmbogãþit necontenit prin creaþia, inventarea de noi basme
de cãtre copilul care eram. Cei care mã ascultau mã scuipau la sfârºit
în glumã ºi cu dragoste „ptiu, sã nu-þi fie de deochi, cã ce multe
poveºti ºtie copilul ãsta!”

S-a mai întâmplat un lucru care a jucat un rol extraordinar în
orientarea mea cãtre creaþie. Aºa cum fusesem vrãjit de poezie,
am fost fascinat deci ºi de poveºtile, de basmele pe care le-am auzit,
tot în perioada aceasta. Bineînþeles cã nu îmi mai aduc aminte care
a fost primul basm pe care l-am auzit. Îmi aduc însã aminte cã ascul-
tam fascinat ºi înlemnit când îmi spunea cineva o poveste. Basmele
trezeau în mintea mea reprezentãri ºi acþiuni extraordinare, iar filmele
care se nãºteau în mintea mea erau cu adevãrat minunate ºi fa-
buloase. A venit un moment, (n-aº putea sã precizeze anul sau
momentul foarte exact) în copilãria mea când, în setea de a ºti cât
mai multe basme, ºi de a le povesti, am început eu sã inventez basme.
Aveam deja un repertoriu de basme pe care îl povesteam copiilor
de seama mea sau adulþilor. Îmi aduc aminte de câþiva oameni de
la noi din sat, mi-l amintesc bine pe nea Iancu lu Rigu, sau pe nea
Fãnicã din Drãganu, care veneau sã munceascã la noi cu ziua. Nea
Iancu era un bun cioplitor, ºi ori de câte ori avea tatãl meu nevoie
îl lua la cioplit, araci, leþuri pentru gard, sau alte lucruri. Eu stãteam
pe lângã el atras de ceea ce fãcea el, iar nea Iancu fie îmi povestea
el un basm fie mã punea pe mine sã spun o poveste. Iar eu atâta
aºteptam, ce mai, eram un foarte bun povestitor. Când am mers
la grãdiniþã doamna educatoare mã punea sã spun poveºti pentru
cã eu ºtiam multe poveºti. În timpul povestitului le mai înfloream,
apoi am început sã adaug de la mine, sã inventez ºi acum se nãºteau
poveºti noi, pe care nu le cunoºtea nimeni. La noi în sat, pe lângã
poveºtile pe care le ºtiau bãtrânii, cei care spuneau povesti, ºi care
erau aceleaºi pe care le auziserã ei de la moºii lor, au început sã
aparã noi poveºti inventate de mine. 
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spunându-mi cã atunci când voi fi mare îi voi pedepsi aspru pe cei
care i-au chinuit pe þãrani! 

(O, Doamne, cât am mai suferit ºi la lecþiile de istorie din clasa
a patra. Domnul învãþãtor, Vasile Barbu, Domnul sã-l binecuvânteze
cu o veºnicie de pace dulce ºi de sfinþenie, cãci iubind istoria, lec-
þiile dumnealui mã emoþionau pânã la lacrimi, ne-a fãcut ºi pe noi,
copiii, s-o iubim, sã ne iubim neamul ºi pãmântul strãmoºesc. Ei bine,
la lecþiile în care invadatorii veneau peste noi sã ne ia pãmântul, sufle-
tul meu vibra ca varga, bucurându-se nespus atunci când duºmanul
era învins ºi întristându-mã adânc atunci când eram înfrânþi. Am sufe-
rit mult cã romanii l-au învins pe Decebal, am suferit mult când am
aflat cum a fost trãdat Vlad Þepeº, cum a fost trãdat ºi asasinat
Mihai Viteazul. Atunci în anii aceia mi-am propus în sufletul meu de
copil, care asimila, trãia intens ºi profund istoria strãmoºilor lui, cã
atunci când voi fi mare îi voi bate pe turci de va fi vai ºi amar de
soarta lor. Or sã regrete amarnic pânã în vecii vecilor cã au îndrãznit
sã vinã asupra noastrã, ºi cã ne-au subjugat atâtea secole… ªi, iatã,
cã am ajuns ºi mare, am ajuns ºi scriitor. ªi dacã nu îi voi bate cumplit
pe turci, îi voi cânta în schimb în lucrãrile mele literare pe eroii ºi
strãbunii noºtri, ºi nu voi înceta sã slãvesc pãmânt sfânt al patriei.
Domnul sã binecuvânteze ºi sã sfinþeascã acest popor, dimpreunã
cu pãmântul lui ºi toate creaþiile sale! Amin!)

Nu ºtiu dacã existã cuvinte ca sã-i mulþumesc marelui poet
George Coºbuc, îl rog pe bunul Dumnezeu în milostivenia Lui nesfârºitã
sã-l binecuvânteze acolo în ceruri, pe el, pe marele poet Mihai Emi-
nescu, despre care într-o carte care se cheamã „Mihai Eminescu
— un Iisus al poporului român“, afirm cã este un spirit superior, din
cealaltã dimensiune, trimis în acest nivel ontologic al existenþei ca
sã re-potenþeze energiile creatoare ale acestui neam, ca sã stimuleze
evoluþia noastrã în istorie. Lucrarea noastrã demonstreazã cât se
poate de convingãtor lucrul acesta. ªi pentru cã m-am rugat Dom-
nului sã-i binecuvânteze cu toate darurile Lui pe poeþii George Coºbuc,
ºi Mihai Eminescu, care sunt acum spirite în cer, îmi continui rugã-
ciunea, rugându-L pe bunul Dumnezeu, în marea Lui dragoste sã-i
ierte de pãcate pe toþi scriitorii români ºi strãini din toate timpurile,
(cã mult mi-au îmbogãþit viaþa cu darurile lor , cãrþile! Baremi atâta
sã fac ºi eu pentru ei, sã mã rog, cãci ºtiu cã Domnul mã va ascul-
ta! Doamne ajuta!) sã-i binecuvânteze ºi sã-i þinã în graþia Lui! Sufletele
lor sã fie mângâierea Domnului ºi bucuria Lui în ceruri! ªi Domnul
sã fie dulceaþa ºi alinarea veºnicã a sufletelor lor! Poate cã o datã
ºi o datã binele acestei rugãciuni se va întoarce ºi la mine!
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Era un altfel de timp, care mã hrãnea pe dinãuntru, care mã fãcea
sã fiu fericit. Ceea ce trãiam eu era o stare de plenitudine, de fericire. 

O altã activitate care mã fãcea sã fiu fericit era lectura. Dacã
ascultam, copil fiind, înainte de a învãþa sã citesc, cu gura cãscatã,
poveºtile spuse de alþii, dupã ce am învãþat sã descifrez buchiile,
cititul cãrþilor, la început de poveºti, apoi ºi alte cãrþi, lectura a devenit
pentru mine cea mai mare fericire. ªi aventura lecturii m-a dus mai
târziu la întâlnirea cu marii scriitori ºi filozofi ai lumii. Uitându-mã
peste caietele de poezii din liceu, am dat peste poezii care rezistã
ºi astãzi, multe dintre ele extraordinare, semn cã talentul autentic
a izbucnit de timpuriu în sufletul meu.

În clasa a X-a, îmi spunea mie sufletul cã sunt talentat, dar
pentru cã mai era ºi îndoiala care îmi îndoia sufletul pe de altã parte,
i-am trimis lui M.R. Paraschivescu la „Ramuri“, unde þinea o rubricã
pentru debutanþi, Povestea vorbii, un plic în care am pus trei poezii
ºi o scrisoare, scrisã cu inima cât un purice, în care îl rugam pe
poetul „Cânticelor þigãneºti“ sã îmi spunã dacã am talent. Bun a fost
Dumnezeu cu mine cãci M.R. Paraschivescu mi-a trimis o scrisoare
mai mult decât încurajatoare, care mi-a fãcut aripile sã creascã
enorm, ºi sufletul sã ia foc ºi sã ardã ca o pãlãlaie imensã.. Îi sunt
desigur adânc recunoscãtor poetului, M.R.P, astãzi aflat într-o adâncã
penumbrã, dar care în perioada aceea a dat aripi multor poeþi care
îºi încercau forþele în spaþiul binecuvântat de Domnul al poeziei.

În vara lui 1969 am reuºit la Facultatea de Filozofie, întâiul la
secþia mea. Printr-o minune, locuiam la Cãminul studenþesc din
Grozãveºti, cãmin care avea în camerã câte un difuzor. Ei bine, într-o
zi am auzit la difuzor o invitaþie fãcutã de poetul Nicolae Creþu, mai
târziu poetul Dan Verona, prin care poeþii studenþi, cei care scriu
poezie sunt invitaþi sã aducã poeziile la camera numãrul…, nu mai
þin minte camera. Aºa am fãcut, pentru cã aveam poeziile deja scrise
pe coli, frumos, citeþ, am luat un numãr de poezii, despre care eu
credeam cã sunt cele mai frumoase, ºi am mers la camera cutare
de la Blocul A, al Cãminelor studenþeºti din Grozãveºti. Le-am înmâ-
nat, nu mai ºtiu cui, ºi m-am întors în camera mea. Nu ºtiu dacã
au trecut douã ore când mi-am auzit recitate la Radio Grozãveºti o
parte din poezii. Iar în sãptãmâna urmãtoare — la Radio Bucureºti,
unde în studenþie am avut foarte multe Momente poetice. Iar mai
târziu, tot datoritã lui Dan Verona, care, dupã terminarea facultãþii
a fost angajat la radio unde el se ocupa de poezie, am avut iarãºi
multe momente poetice, câte douã sau trei pe an, pânã încoace
cãtre 1989. Dar asta a fost demult, în altã viaþã.
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Îmi aduc aminte cã am inventat o poveste nouã de unde se
termina „Capra cu trei iezi“. Vãzând cã inventez poveºti, doamna
Educatoare mi-a spus cã eu o sã ajung povestitor mare, ca Ion Creangã.
„O sã ajungi un mare povestitor, ca Ion Creangã, dragã Fãnele“, mi-a
spus doamna Educatoare. Þin minte ºi astãzi, când a trecut mai
mult de o jumãtate de veac de atunci, foarte clar momentul acela.
Îl retrãiesc de fiecare datã ca ºi cum s-ar fi petrecut ieri. Eram foarte
emoþionat ºi fericit, iar inima îmi bãtea în piept ca a unei pãsãruici
speriate. În mintea mea ºtiam acum cã atunci când voi fi mare voi
fi scriitor ca marele povestitor Ion Creangã, cel care a încântat
copilãrie la milioane ºi milioane de copii. Dacã ne gândim numai la
lucrul acesta ºi ne dãm seama ce gigant este omul acesta, ºi ce
putere de a fascina ºi încânta viaþa oamenilor are un povestitor. Ce
Mare lucru este sã fii povestitor în istoria ºi în cultura unui popor!
Cred cã din acel moment, deci de la grãdiniþã, sã fi avut eu cinci
sau ºase ani, am devenit eu scriitor. Din momentul când am început
sã inventez poveºti.

Poezii am început sã scriu mult mai târziu, dar îmi aduc aminte
foarte bine ºi acel moment. Eram în clasa a treia, ai mei fãcuserã
casa de dinvale, în care ne mutasem, ºi care este ºi acum. Veneam
de la ªcoalã, aruncam ghiozdanul pe pat iar eu îmi luam caietul ºi
mã aºezam la masa la care îmi fãceam temele ºi începeam sã com-
pun poezii. Întâi ºi întâi compuneam poezii, temele rãmâneau sã le
fac seara înainte de culcare. Era o bucurie ciudatã, inefabilã, dulce,
suculentã ºi grea. Iubindu-l foarte mult pe George Coºbuc, ºtiind un
mare numãr de poezii de el, primele mele poezii semãnau mult cu
ale lui. Cum dãdeam, cum fãceam, orice vers aº fi cãutat eu, îmi
dãdeam seama imediat de puterea tiranicã a modelului poeziei lui
Coºbuc. Astãzi mi se pare un lucru extraordinar cã deºi eram la o
vârstã micã sesizam un lucru de care se izbesc creatorii la o vârstã
mult mai maturã.

Am vrut sã povestesc lucrurile acestea ale începutului desti-
nului meu de scriitor ca sã arat cã nu eu am fost cel care am vrut
sã fiu scriitor , ci CÃ AªA S-A ÎNTÂMPLAT. Am fost pur ºi simplu
sorbit de frumuseþea poeziei, de fascinaþia ei, de vraja teatrului. Din
clasa a treia când mi-am fãcut un Caiet de poezii (ºi acum am acasã,
la mine, în Vâlcea, caietele acelea, care numerotate au ajuns pânã
la 87 parcã) am început sã scriu continuu. Iar lucrul cel mai intere-
sant este cã timpul pe care-l petreceam aplecat asupra caietului cu
poezii, când compuneam, era un timp dens, profund, fertil, dulce.
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Astãzi, când cel care scrie aceastã mãrturie de credinþã are
57 de ani, de trei ori mai mulþi decât avea în acel moment, rãmân
uimit câtã clarviziune a avut Ana Blandiana. Pentru cã s-a întâm-
plat un lucru cu adevãrat miraculos, care, ºi subliniez acest lucru,
nu a þinut absolut deloc de mine, ci mai mult de zestrea din subcon-
ºtientul colectiv al fiinþei mele (absorbit din marele Subconºtient al
neamului românesc) pe care o am de la moºi ºi strãmoºi, ºi mult
mai mult ºi mai mult de Dumnezeu. De destin. O sã explic mai jos
de ce spun lucrul acesta.

De ce Ana Blandiana a prevestit foarte limpede structura psiho-
literarã a scriitorului ªtefan Dumitrecu? Pentru cã peste ani, dus
de un destin dureros în Siberia culturii române, aveam sã scriu o
operã foarte întinsã, vastã, ºi foarte feluritã, bogatã, profundã, dra-
maticã, în care aveam sã dezbat în termeni radicali ºi dramaticã
întreaga problematicã umanã, din mai multe perspective, ºi în mai
multe modalitãþi artistice. Unui critic literar sunt convins cã îi va fi
foarte greu sã cuprindã o operã literarã de peste 10 sau 15 romane,
formatã din peste 30 de piese de mare valoare, din câteva volume
de povestiri, din peste 10 sau 20 de volume de poezie, din multe
cãrþi de eseuri. O operã mult mai vastã ºi mai complexã decât opera
lui Mircea Eliade, de pildã. Este ºi foarte greu de crezut cã existã
un asemenea scriitor, a cãrui operã se întinde pe mai toate genurile
ºi speciile, care are o operã ºtiinþificã importantã în domeniul ªtiinþelor
sociale, la fel ca Mircea Eliade.

Peste doi ani, de la aceastã prezentare elogioasã ºi incredi-
bilã fãcutã de Ana Blandiana, Adrian Pãunescu m-a invitat sã-i deschid
cenaclul „Flacãra“. La prima ºedinþã am citit un volum întreg de poezie,
un volum care a zguduit asistenþa, intitulat „Nicolae Labiº — portret
cosmogonic“. S-au spus lucruri frumoase despre tânãrul poet ªtefan
Dumitrescu, iar Adrian Pãunescu a afirmat urmãtoarele lucruri:
„ªtefan Dumitrescu este o ºansã a literaturii române. ªtefan Dumi-
trescu este o mare ºansã a literaturii române.“ Asta era, deci, în
toamna lui 1973.

ªi aceste cuvinte au fost profetice pentru cã peste ani, trãind
într-un exil dureros, într-o lungã condamnare la o Siberie literarã
româneascã, Domnul avea sã dea prin mine o operã literarã de va-
loare europeanã, de mari dimensiuni.

Dar, subliniez , lucrul acesta pur ºi simplu aºa s-a întâmplat.
Aºa s-a întâmplat destinul meu.

Aº mai vrea sã amintesc o întâmplare din tinerea mea, tot
profeticã. În anul 1970 i-am dus lui Mircea Ciobanu, redactor pe
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Iatã, cred cã ar fi nedrept dacã nu aº recunoaºte cã debutul
meu de la radio Grozãveºti, din octombrie 1969, când aveam 19
ani, datorat studentului poet Nicolae Creþu, cãci era ºi Dan Verona
în acel moment student ca ºi mine, a însemnat foarte mult pentru
mine, dându-mi iarãºi noi aripi, vorba poetului. Peste puþin timp am
ales eu un numãr de poezii ºi i le-am dus Anei Blandiana, care pe
vremea aceea era redactor la „Amfiteatru“. Ce frumos l-a primit Ana
Blandiana pe tânãrul poet ªtefan Dumitrescu, încã un adolescent
întârziat, cum avea sã rãmânã toatã viaþa. Ana Blandiana m-a pu-
blicat foarte repede, dar în revista „Contemporanul“, unde þinea o
rubricã numitã „Lira de aur“. Apoi m-a publicat la „Amfiteatru“, unde
era o excelentã echipã de redactori, sã-i numesc pe Adrian Doho-
taru, redactor ªef-adjunct, Gheorghe Achiþei, Redactor ºef (l-am vãzut
numai de câteva ori, în general nu prea dãdea pe la redacþie), pe
bunul Coman ªova, secretar general de redacþie, pe Ana Blandiana,
pe ªtefan Iureº. Nu pot decât sã le mulþumesc oamenilor acesto-
ra, pentru omenia, generozitatea, încrederea pe care mi-au arãtat-o.

În numãrul 12, al revistei „Amfiteatru“, pe anul 1971, Ana
Blandiana îl prezenta astfel pe tânãrul poet ªtefan Dumitrescu,
anunþând astfel venirea în literatura românã a unui scriitor, „poet
straniu, cu sufletul lansat riscant, punte peste prãpastia liricã, cãreia
nu i se cunoaºte þãrmul de dincolo“, adicã a unui poet fabulos, impre-
vizibil, care împinge cu mult mai departe marginile spaþiului literar
românesc: „O þarã în vãile cosmice ale cãreia înfloresc pãsãri, al
cãrui cer este susþinut de corul fecioarelor, ale cãrei steaguri sunt
sufletele strãmoºilor plecaþi la luptã, o þarã halucinantã, un pãmânt
cântãtor ºi orbit de luminã proslãveºte în versurile sale recente ªtefan
Dumitrescu, poet straniu, cu sufletul lansat riscant, punte peste prã-
pastia liricã, cãreia nu i se cunoaºte þãrmul de dincolo. Spun cã
aceastã lansare este curajoasã ºi riscantã pentru cã ea se produce
în afara drumurilor bãtãtorite ale poeziei, pentru cã ªtefan Dumitrescu
nu versificã frumos ºi cu talent în cadrele unui lirism ºtiut sau bã-
nuit numai, ci îºi creeazã propriile sale cadre, propriile sale sisteme
de referinþã. Fiecare din poeziile sale este o deschidere cãtre o lume
creatã de el, o lume în care pãsãrile umblã înarmate ºi se cântã
din ruine ca din fluiere. Talent în afara oricãrei îndoieli, spirit neliniºtit
ºi în continuã ardere, autor de eseuri reinterpretând miturile ºi de
poeme reclãdind universul, ªtefan Dumitrescu este un poet mai dur,
mai abrupt, mai supus suferinþei ºi neliniºtii, decât limpedele Dan
Verona, dar la fel de cert, la fel de Adevãrat“ .
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cã mi-l publicã nici cã nu mi-l publicã, ba mai mult, nici mãcar nu
adusese vorba despre volumul meu.

De ce am povestit întâlnirea aceasta ? Pentru cã peste ani
mi s-a întâmplat un lucru cu adevãrat uimitor, de necrezut. Un lucru
care se întâmplã o datã la o mie de ani.

În 1980, dupã ce apãruse romanul „Cel mai iubit dintre pãmân-
teni“, (dupã care Preda era pregãtit sã scrie volumul 2 al romanu-
lui „Delirul“, apãrut în 1975, roman care stârnise vii proteste din
mai multe pãrþi,) tocmai ca sã nu scrie acest roman, „Delirul, vol. II“,
Marin Preda, aºa dupã cum se ºtie, a fost asasinat.

ªi deci romanul „Delirul“, a rãmas la jumãtate, neterminat.
Iatã însã cã de acum încolo începe minunea. În anul 1992, Ion Cristoiu,
redactor ºef al revistei „Expres Magazin“, lanseazã împreunã cu soþia
ºi copiii lui Preda, deci împreunã cu familia Preda, Concursul lite-
rar, „Cine scrie romanul Delirul, vol. II, continuare la romanul Deli-
rul, vol. I, de Marin Preda, aºa cum l-ar fi scris acesta“, adicã Marin
Preda. Trec peste detalii, Concursul a avut douã etape, în prima etapã
trebuie sã creezi Proiectul, doar proiectul viitorului roman „Delirul,
vol II“, ºi abia dupã ce câºtigai prima etapã a Concursului literar intrai
în de cea de-a doua, adicã te apucai efectiv de scris romanul „Deli-
rul , vol II“. Am scris acest roman, „Delirul, vol II“, aproape 600 de
pagini, bãtute la maºina de scris, la douã rânduri, în trei sãptãmâni,
(ceea ce este greu de crezut pentru un profan) inspirat, eu mãr-
turisesc acest lucru, eu cel care am scris acest roman, inspirat de
spiritul lui Marin Preda din cealaltã dimensiune. Acesta fiind unul
dintre cele mai mari evenimente parapsihologice din istoria litera-
turii române ºi din istoria literaturii universale. S-a întâmplat acelaºi
lucru care s-a întâmplat în cazul marelui prozator englez, Charles
Dickens, care a murit înainte de a-ºi termina ultima carte, pe care
i-a inspirat-o apoi din cealaltã dimensiune unul tânãr tipograf din Ame-
rica. Ei bine, romanul meu, „Delirul, vol. II“ a câºtigat premiul întâi
la Concursul literar organizat de Ion Cristoiu în anul 1992, roma-
nul fiind, aºa cum am mai spus inspirat din cealaltã dimensiune de
spiritul lui Marin Preda.

În 1973, la terminarea Facultãþii de Filozofie am optat pen-
tru postul de Profesor de Psihologie ºi Pedagogie la Liceul Peda-
gogic din Tulcea. George Ivaºcu, criticul literar, îmi promisese cã mã
va aduce redactor la revista Contemporanul, în Bucureºti, Adrian
Pãunescu, unul dintre cei mai mari ticãloºi din cultura românã, mi-a
promis, chiar la prima ºedinþã a cenaclului Flacãra, la care am citit,
în mod public, cã mã va aduce redactor la „Flacãra“. Credeam cã
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vremea aceea la editura „Cartea Româneascã“ (unde director era
Marin Preda) un volum de poezie, bãtut la maºinã. Avea pe atunci
biroul în spate, cum urci la etaj, unde mai târziu a fost redacþia unei
reviste germane, ºi era în birou cu o doamnã foarte frumoasã. Lui
Ciobanu i-a plãcut foarte mult volumul meu de poezie, a fost entu-
ziasmat, chiar m-a îmbrãþiºat ºi m-a sãrutat, gest pe care nu l-a
mai fãcut cu nici un alt tânãr scriitor. Mi-a spus cã volumul meu de
poezie intrã în plan ºi o sã aparã în anul 1971. A venit ºi anul 1971,
eu aºteptam sãracul de mine apariþia primului meu volum de poezie,
cãruia poetul Leonid Dimov îi fãcuse un referat extraordinar. Volu-
mul meu nu a intrat din pãcate în Plan pe anul 1971, Ciobanu mi-a
promis însã cã va intra sigur în Planul pe 1972, dar nu a intrat nici
în anul acesta. Mai mulþi tineri scriitori mi-au spus cã Mircea Ciobanu
este escroc, cã aºa face el cu toþi, promite, dar nu se þine de cuvânt.
(Chestia asta mi-a mai fãcut-o un alt redactor, un alt poet, Nicolae
Ioana, Dumnezeu sa-l odihneascã ºi pe ticãlosul acesta, promitea
cã te publicã, ticãlosul, dar te ducea cu vorba, el urmãrindu-ºi intere-
sele lui). Am fost uimit auzind lucrul acesta, nu-mi venea sã cred,
pentru cã el, Mircea Ciobanu, fusese entuziasmat de poeziile mele,
el mã felicitase, el mã îmbrãþiºase, el mã pupase, Iuda! Vãzând eu
aºadar cã Ciobanu mã minte, cã mã duce cu vorba, m-am gândit
cã trebuie sã fac ceva ca sã-mi aparã cartea de poezie. (ani de zile
m-a dus ticãlosul acesta cu vorba, pânã cãtre 1980, încoace, când
mi-a apãrut prima carte, un volum de reportaje. De fapt, Mircea
Ciobanu m-a dus cu vorba panã când a murit, la 50 de ani, având,
când a murit, aceeaºi vârsta ca Nichita Stanescu)

Vãzând eu deci cã Mircea Ciobanu nu îmi va scoate niciodatã
volumul de poezie, cã este un mare mincinos, am mers la Marin
Preda, la directorul editurii, care avea biroul jos, la parter, cum intrai,
pe dreapta. Am povestit întâmplarea aceasta pe larg în mai multe
locuri, cu mai multe prilejuri. Cum a decurs întãrirea cu Preda, pe
care îl ºtiam de la cenaclul „Luceafãrul“? Nu prea bine. Preda mi-a
spus cã mã ºtia din paginile revistei „Amfiteatru“, cã sunt un poet
talentat, ºi sã-l ascult pe el, „cã dacã destinul dumitale este sã fii
un mare scriitor vei fi un mare scriitor. Dacã destinul dumitale nu
este sã fii scriitor, n-o sã fii. Deci, te rog sã reþii, a subliniat el, dacã
destinul dumitale este sã fii un mare scriitor vei fi un mare scriitor.“
ªi cu asta punct, n-a mai scos nici un cuvânt. Mãrturisesc cã am
plecat nemulþumit ºi trist de la întâlnirea cu Marin Preda. Pentru
cã nu îmi promisese nimic sigur, cã îmi publicã sau nu volumul, nici
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asasineazã confratele, confraþii într-o veselie ºi inconºtienþã demne
de o cauzã mai bunã.

De aceea eu sunt un om ºi un scriitor îngrozit, scârbit de lumea
în care trãiesc. ªi de aceea îi mulþumesc Domnului tot timpul, clipã
de clipã, pentru toate darurile sale, pentru tot ajutorul sãu, de aceea
noaptea mã culc la picioarele Lui ca un câine neputincios ºi credin-
cios, mulþumindu-i Domnului, pentru toate darurile Sale ºi rugându-L
sã se îndure de mine ºi de ai noºtri, sã ne ocroteascã ºi sã ne arate
calea cea bunã!.

ªi de aceea în mãrturisirea mea de credinþã, pe care o fac
acum, când mã apropii de 60 de ani, eu mãrturisesc cã nu sunt
decît slujitor pe lumea aceasta, ca ºi în lumea literarã. Fã-mã,
Doamne, unealta Ta credincioasã ºi bunã, eficientã, care slujesc cu
puterea datã de Tine, cu gândurile date de Tine, lucrarea Ta, Voia
ta pe pãmânt. Nu am ambiþii, nici literare nici de alt fel, sunt un
simplu ºi umil slujitor. Ajutã-mã, Doamne, apãrã-mã pe mine ºi pe
ai mei, nu ne lãsa pe noi, pe români pradã ticãloºilor, ºi aratã-ne
Calea, ca sã facem cât mai mult bine pe pãmânt ºi rãu deloc. Ajutã-mã,
Doamne, pentru cã tare greu îmi este! Fii tot timpul cu slujitorul Tãu
care se cãzneºte de mult timp! Amin!

28. 05.2007 

ARTIST
Ilinca Nathanael

Astãzi am pictat din nou. Privesc culorile care-mi ies din mânã,
parcã ar fi lumina din trupul meu. ªi, totuºi, trupul meu stã, stã
nemiºcat ºi priveºte lumina care pãtrunde printr-un loc neºtiut, pânã
departe în mine, într-o lume ce o port în mintea mea. Acolo eu cãlã-
toresc cãlãuzitã de lumina aceasta venitã de pretutindeni, ca sã pot
merge pe un drum neºtiut încã de mine.

Pictez cu lumina aceasta care îmbrãþiºeaza drumul întunecos
pe care pãºesc uºor într-o lume lãuntricã. Da, acum vãd bine, eu
nu mai sunt eu, eu sunt un copil, eu sunt o copilã ce aleargã îm-
brãþiºatã de luminã pe un drum lãuntric, în întuneric. Parcã aº cãlã-
tori spre moarte, dar o moarte ce mã duce la învierea copilului din
mine care devine o fecioarã a cerului.

Copilul acesta se joacã cu lumina, întinde mâinile în sus ºi
zboarã, pluteºte peste drumul de sub picioarele lui, care devine
prãpastie de gând, prãpastie de cuvânt. Lumina aceasta pluteºte
copilul peste prãpastie, lumina aceasta din lumea mea lãuntricã
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voi reveni în Bucureºti în lumea presei, a scriitorilor, în câþiva ani.
Nici mãcar nu am bãnuit cã Domnul mã trimisese într-un lung exil,
în Siberia culturii române, supunându-mã unei mari încercãri, despre
care nu ºtiu dacã s-a terminat, ºi din care îl rog pe bunul Dumnezeu
sã mã ajute sã ies cu bine.

La Tulcea, în Siberia culturii române, am scris ca un dispe-
rat, ca sã supravieþuiesc, ca sã mã salvez, ca sã mã regãsesc. Scrisul
meu a fost þipãtul dureros ºi înalt al condamnatului la moarte. La
Tulcea, în Siberia româneascã, Domnul a vrut ca sã fie creatã, de
cãtre robul sãu, umilul ºi îndureratul ªtefan Dumitrescu, pus la mare
încercare, una dintre cele mai mari opere literare ale secolului XX,
o operã literarã care, tradusã în limbile de circulaþie, i-ar putea aduce
acestei þãri premiul Nobel pentru literaturã.

Mi s-a mai întâmplat un lucru, care ulterior, când mi-am dat
seama de ceea ce mi s-a întâmplat m-am speriat. Mi s-a întâmplat
ca cei care m-au invidiat ºi m-au urât, care nu m-au ajutat, ci m-au
obstrucþionat, care m-au lovit pe parcursul acestei perioade de timp,
pe durata exilului meu, sã fie greu pedepsiþi de Domnul, fie cu
moartea, fie cu mari nenorociri. M-am speriat meditând la lucrul
acesta, ºi m-am rugat pentru toþi ticãloºii care în viaþa aceasta mi-au
fãcut rãu ºi care nu au fost puþin, sa-i ierte ºi sã-i ajute Dunezeu!

Pe parcursul acestei lungi Siberii umane, spirituale, (îi mulþu-
mesc Domnului cã nu m-a încercat ºi mai aspru) mi-au mai apãrut
ba un volum de poezie, ba unul de prozã, ba o piesã de teatru, unii
m-au înjurat, turbând de furie, alþii au scris frumos despre mine,
din suflet .

De ce am povestit aceste lucruri care þin mai degrabã de
biografie mea misterioasã, profundã, damnatã? Le-am povestit ca
sã arãt cã destinul nu ni-l facem noi, scriitorii. Cel puþin în cazul meu
aceastã afirmaþie este foarte adevãratã. Cã destinul meu aratã
limpede cã lumea literarã româneascã este o lume a asasinatului
moral, a ticãloºiei, (sã ne aducem aminte cum s-au comportat scrii-
torii comuniºti cu Radu Gyr, cu Vasile Militaru, cu atâþia scriitori
„burghezi“, cum a fost asasinat cel mai mare poet roman, Mihai
Eminescu, un poet genial ca Nicolae Labiº, ºi un mare prozator ca
Marin Preda) iar bietul scriitor în aceastã lume nu este nici mãcar
un gunoi. Eu sunt obiectul unui mare ºi dureros asasinat moral în
literatura românã. Cui îi pasã de scriitorul român? Nici în vechiul
regim comunist, nici acum, în neocapitalismul muribund ºi sãlbatic,
jegos, ordinar, nu i-a pãsat nimãnui de scriitorul român. Scriitorul
român însuºi, bolnav de egoism, de axiofagie ºi egoplasm îºi
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„Cariera-mi scriitoriceascã“ a demarat cam de îndatã ce am
învãþat alfabetul... în vacanþa de dupã clasa I, când am început ºi
lãsat neterminat primul meu jurnal ºi primele poezii. Din clasa a II-a
am „debutat“ pe tãrâmul prozei la orele de compunere, unde poveºtile
mele erau aºteptate în fiecare sãptãmânã cu nerãbdare de colegi
ºi chiar de învãþãtorul meu care mi-a alimentat foarte mult încrede-
rea în mine, ba chiar m-a fãcut sã cred uneori cã e ceva de capul meu.

În ºcoala generalã ºi liceu, activitatea mea scriitoriceascã s-a
rezumat doar la textele uneori destul de stupide ale propriilor mele
compoziþii muzicale, orele de compunere fiind înlocuite de comen-
tariile literare pe care sincerã sã fiu le-am privit întotdeauna cu re-
ticenþã ºi oarece lipsã de prietenie sub deviza... „cine nu reuºeºte
sã facã artã, se face critic de artã“.

De-abia de când am ajuns aici, „peste hotare“, mi-am reluat
obiºnuinþa ºi plãcerea, ba chiar dependenþa bolnãvicioasã de a scrie...
mai întâi scrisori acasã. Multe scrisori, foarte multe, zilnice scrisori,
mii de scrisori în cei aproape 8 ani de zile de când mã aflu departe
de ai mei, de cultura ºi tradiþiile în care m-am nãscut ºi am crescut.

Se spune cã „nimic nu e degeaba pe lumea aceasta“ ºi vreau
sã cred cu strãºnicie în adevãrul acestei zicale, cãci altminteri toate
lacrimile ºi chinurile sufleteºti prin care am trecut ani de-a rândul
departe de casã ar fi lipsite de sens. Poate cã unul din sensuri a
fost refugiul în scris ca singura posibilitate de comunicare.

Prietenii mei m-au încurajat mereu sã scriu spunând cã-mi
aºteaptã ºi-mi citesc scrisorile cu nerãbdare, dupã care le dau din
mânã în mânã ºi la ceilalþi membri ai familiei, ºi cã toþi se distreazã
fiind de pãrere cã am talent.

Când am descoperit poºta electronicã am început, de bunã
seamã, sã scriu mailuri ºi uite-aºa mi-am extins lista corespondenþilor
ºi mi-am fãcut în scurt timp prieteni în toatã lumea.

Prin insistenþa unui prieten am trimis textul uneia din scriso-
rile pe care tocmai i-o trimisesem în ziua aceea la redacþia unui ziar
electronic. Spre marea mea uimire ºi, de bunã seama, marea mea
bucurie, au publicat-o de îndatã, ba mai mult de-atât, a avut cele
mai multe citiri din istoria ziarului. „Vor fi având dreptate prietenii
mei, poate chiar am ceva talent“, mi-am zis, aºadar, bucuroasã
cãpãtând ºi mai multã motivaþie de a scrie, în caz cã mai era nevoie,
cãci oricum devenisem dependentã de scris scrisori.

Aº fi vrut sã încetez, sau mãcar sã mai rãresc corespondenþa,
cãci simþeam cã devenise nocivã ca orice dependenþã. În plus, îmi
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pãtrunde în afarã, prin mintea mea, prin trupul meu ºi eu trans-
form culorile devenite luminã, în ceva ce nici eu nu mai ºtiu, dar
totul devine luminã în pulbere de culoare.

Duc mâna la frunte ca sã rostesc numele Tatãlui ºi înalþ ochii
la cer. Dintr-o datã copilul din mine a þâºnit în afarã ºi danseazã cu
mine, parcã am fi doi, dar într-o singurã fiinþã, ce sunt eu. Înalþ ochii
la ceruri ºi vãd norii albi pe un cer albastru violet ce îmbrãþiºeazã
pãmântul. Norii aceºtia au început sã danseze în jurul meu ºi eu îi
priveam uimitã. Când m-am îndepãrtat puþin de ei din nori s-a for-
mat dintr-o datã chipul Lui, chipul celui ce a fost pe pãmânt.

Copilul din mine a început sã cânte iar eu am dus mâna la
frunte sã rostesc numele Tatãlui ºi sã fac semnul crucii. Atunci lumi-
na parcã mi-a purtat inima ºi mâna în acelaºi ritm. Culorile s-au adunat
pe hârtie în pulbere de lumina ºi au pictat chipul Lui.

Am adormit cu pensula în mânã rostind numele Lui. Când
m-am trezit, copila din lumea mea adâncã, cânta un imn de slavã
închinat Lui.

O poezie frumoasã e aceea care mã face sã zâmbesc.

EU SUNT CEA CARE ASCULTÃ POVESTEA
ªI O AªTERNE PE HÂRTIE

Mihaela Stinga (Germania)

Forþatã de împrejurãri încã din copilãrie sã mã întreþin cu Sin-
gurãtatea, am recurs instinctual la comunicarea retoricã. Pânã sã
învãþ sã scriu, am vorbit pãpuºilor mele, dar pentru cã îmi rãceam
gura de pomanã în ce le priveºte, am recurs la o tehnicã a comu-
nicãrii în scris. Mai ales în ultimii ani, de când trãiesc oarecum în
exil, scrisul mi-a rãmas se pare singura posibilitate de a comunica
cu... „lumea de dincolo“, respectiv cu cei de acasã, mai rar cu cei
de aici ºi nu în ultimul rând cu mine însãmi.

În copilãrie l-am iubit pe Creangã, câþiva ani mai târziu m-a
fascinat Caragiale, iar în ultimii ani mi-am regãsit aproape identic
gândurile ºi trãirile citindu-l pe Cioran.

Fãrã a avea, Doamne fereºte!, pretenþia cã m-aº putea afla
mãcar la genunchiul sãu glezna acestor mari titani ai scrisului, se
poate ca simþul meu imitativ de maimuþã, ce mã reprezintã zodiacal
vorbind ºi nu numai, a preluat inconºtient ceva crâmpeie din stilul
acestor mari autori.
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*
Celor ce-am scris le-aº zice altfel. Nu cãrþi. Ci strãduinþe inves-

tigative. Mici. ªi modeste. Dar sincere. ªi trudite. Cu dragoste de
semeni. ªi de Adevãr.

Nu-þi dau un estimat de timp. Cum cã le-am scris în atât. Ori
în atât. N-am cum. Nu mãsor timpul. Fiindcã e static. Din veºnicie.

Date, deschis îþi spun, n-am cules. Deºi-am peregrinat prin
biblioteci. Dumnezeu le-a adunat pentru mine. Eu doar le-am aºter-
nut pe foaie. Cu-ngãduinþa Lui. Din vrerea Lui. ªi întru slava Lui. 

Tocmai de-aceea, nu-s destinate cuiva în mod predilect. Sunt
oameni care-ºi apleacã sufletul asupra lor? Care rezoneazã cu ele? 

Ei bine, acelor inimi li-s dedicate. Indiferent de vremuri. De
locuri…

*
Plânsul lui Dumnezeu pentru mântuirea ãstui mãcenic Neam

Românesc. Aºa-mi sãlãºluieºte-n suflet Domnul Eminescu. 
Profeticul, profundul, onestul ºi de nici o realitate dezminþitul

gânditor politic, sociolog ºi economist Mihail Eminescu. Cãruia, per-
fizii ºi crunþii duºmani ai Neamului Românesc au început, mai nou,
sã-i batjocoreascã pânã ºi geniul poetic.

*
Ideologia naþionalã Româneascã interbelicã? ªi cea tot naþio-

nalã Româneascã actualã?
Dacã-nþeleg bine.
Personal nu vãd deloc douã ideologii. Ci una singurã. Una

ºi-aceeaºi religie politicã a interesului, etern ºi legitim, naþional
Românesc.

Trãitã fiinþial de-ntreaga pleiadã a martirilor Voievozi de sânge
Românesc. Mãrturisitã jertfelnic de etnicii Români din orice vreme.
Cristalizatã organic, ca doctrinã, de cãtre Mihail Eminescu. Pusã-n
haricã operã acþionalã de cãtre Ion Antonescu ºi Corneliu Zelea
Codreanu. Împãrtãºitã pânã la sacrificiul suprem de Nicolae Iorga
(pe care, oricine-i citeºte discursurile parlamentare se dumireºte,
nu legionarii l-au ucis). De toate sufletele sfinte martirizate-n tem-
niþa politicã iudeocomunistã. De inima fiecãrui Român autentic. Trãi-
tor în carne ori numai în duh. Astãzi ca ºi oricând pânã-n veacul
vecilor.

A nu fi confundatã cu mocirla politicianistã care-i uzurpã deli-
berat numele. Care nu-i româneascã (în singurul sens autentic al
cuvântului — cel etnic) nici cât negru sub unghie. Care-i antiRomâ-
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întreþinea o stare foarte ciudatã ºi greu de descris... aveam sen-
zaþia cã sufletul meu e mereu plecat ºi corpu-mi neînsufleþit obligat
sã rãmânã pe loc îmi întorcea din oglindã un chip înfiorãtor, pãmân-
tiu ºi crispat, aproape cadaveric ºi când spun asta nu voi a fi cât
de puþin metaforicã.

Noroc cu ziarele ºi revistele electronice, care mi-au canalizat
necesitatea de a comunica în scris într-o altã direcþie decât simpla
corespondenþã. Aºa am evoluat în „cariera-mi“ scriitoriceascã,
involuând totodatã... am avut dintr-o datã însutit mai mulþi cititori,
dar tot cam de-atâtea ori mai puþin am scris... Am descoperit calcu-
latorul în defavoarea penelului, iar mâna mi s-a lenevit, de-ar fi numai
mâna... ºi nu ºtiu dacã am compensat cantitatea prin calitate, mã
tem cã nu.

Am un mare respect pentru oamenii de artã; pânã sã o cunosc
pe Simona Anomis, mi se pãrea cã cine e în stare sã scrie o carte
nu e un om, ci un semizeu... Ea a fost prima autoare pe care am
cunoscut-o personal, am putut sã o sãrut pe obraz ºi sã o strâng
în braþe... ºi bineînþeles sã constat cã e un om ca toþi oamenii, ca
mine, ca tine, ca oricare din noi... pe dinafarã nu se vede diferenþa,
se pare cã diferenþele sunt pre dinãuntru; ce descoperire epocalã,
la mintea cocoºului.

Cum va evolua de aici înainte cariera mea scriitoriceascã n-am
nici o idee. Mã visez adesea pe malul mãrii, la apusul soarelui, cu
ochelarii de bãtrâneþe pe nas ºi pãrul albit de ani (strâns la spate
cum îl purta bunica), într-un ºezlong, învelitã cu o pãturã peste
genunchii deasupra cãrora stã o maºinã de scris care þãcãne în rit-
mul valurilor mãrii... iar briza îmi ºopteºte la ureche povestea pe
care tocmai o scriu... cãci nu eu sunt cea care scriu, ci cel mult
pot fi cea care ascultã povestea ºi o aºterne pe hârtie.

24 august 2006 

IUBIÞI-VÃ UNII PRE ALÞII!
IUBIÞI-VÃ CREªTIN!

Mãrturisirea mea de credinþã literarã
Radu Mihai Criºan

Radu Mihai Criºan? Poate-i un vis ce cautã a se re-ntoarce-
n Dumnezeu. Atât. Identitatea lui lumeascã nu importã.
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UN MIC ESEU DESPRE
„NEPUTINÞA SCRISULUI“

Dan Tanislav

Stilul, verticalitatea scrisului, ºi prin urmare originalitatea nu
au nici o legaturã cu “neputinþa scrisului“ ºi a scrisului în sine ca
unealtã a reprezentãrii fiinþei tale în exterior sau interior. Scrisul pen-
tru tine sau oricine îl practicã într-adevãr ar putea reprezenta asul
din mânecã, eliberator sau nu, chiar mai mult spus îndeajuns de
obositor pentru tine pentru cã fiecare cuvânt în parte îþi ciuguleºte
din palmã. E ca ºi când te-ai rãni continuu, te-ai biciui continuu ºtiind
cã-þi face rãu, dar e singura precizie a ta prin care-þi poþi pune între-
bãri ºi rãspunde, eventual. Încerci sã-þi pui pe tavã propria-þi fiinþã
fãrã s-o cunoºti îndeajuns, ºi tot încerci, încerci ºi iar încerci, chi-
nuindu-te sã afli tot mai mult de la tine. Aprecierile publicului (a citi-
torilor, în cazul tãu) nu sunt decât aprecierile rãnilor pe care þi le-ai
facut, ºi cu cât sunt mai adânci ºi mai profunde cu atât ele sunt
mai mult aplaudate. Stilul ºi originalitatea vor apare cu siguranþã pe
parcurs, pentru moment ele nu trebuie sã-þi rãpeascã din timpul
scrisului. Dupã mulþi ani de lucru afli despre tine cã eºti abia la început,
tot ce s-a schimbat în tine nu reprezintã decât o maturitate a gân-
dului cât ºi a scrisului (dacã este cazul ºi nu ai renunþat pe parcurs),
aºa-zisa unealtã eliberatoare care-þi aparþine. De aceea, în momen-
tul publicãrii tale, eºti deja alt om, ºi oricât vei fi luat în rãspãr sau
nu, tu te afli deja pe altã treaptã, nu mai eºti autorul de ieri care a
publicat, eºti cel de azi care-ºi continuã scrisul (drumul cu toate rãnile
posibile). Iar dacã e cazul, sau mai bine spus trebuie sã raspunzi
criticii, o faci degajat pentru cã sub semnãtura ta stã aºezat liniºtit
omul de ieri cu rãnile de-acum cauterizate. Scrisul, dacã þi-e nece-
sar, trebuie sã reprezinte un fel de forþã a ta, o putere pe care tre-
buie sã ºtii s-o stãpâneºti; cum unii oameni ridicã greutãþi din ce în
ce mai mari, la fel tu înveþi sã ºti sã aºezi penelul cum trebuie ºi
unde trebuie. Fiecare filã irositã e un câºtig în greutate de partea
ta. Faci exerciþii de respiraþie, aceste exerciþii sunt ca primii paºi ai
nou-nãscutului, sunt primii paºi cãtre cunoaºtere, ºi nu are legã-
turã cu cunoaºterea imediatã, ci cu cea individualã care nu este
omul îndeajuns (pe deplin) — sau mai bine spus, în deplinatatea fa-
cultãþilor mintale –, ci individualul care se cautã ºi exprimã prin urlet
(scris) ceea ce este ºi încã nu poate ºti. Cu alte cuvinte, mai are
de strãbãtut mult drum pânã când paºii propriu-zis nu-i vor mai folosi
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neascã ºi antiDumnezeiascã pânã în mãduvã. Dar ai cãrei profitori,
vorba lui Eminescu, au pus totuºi mâna pe statul numit România.
Numit România. Cãci doar firma ºi lacrimile mai sunt aici ale
noastre…

ªi-acum comparaþia. Despre acea unicã, una ºi-aceeaºi religie
politicã a interesului, etern ºi legitim, naþional Românesc. Între ea
din anii interbelici ºi ea de astãzi. Intensitatea ei, în inimile pe care
le-nrâureºte, purtându-le spre Hristos, spre Viaþa Veºnicã, este
aceeaºi. Mistuitoare. Transfiguratoare. Sfântã.

*
Românitatea. ªi Dumnezeu. Acestea douã cred eu cã lipsesc

mai cu seamã. Dar, atenþie! Nespusã atenþie! Nu în cultura Românã.
Unde-au fost, sunt ºi vor rãmâne sacre icoane. De-a pururi. Ci în
cultura din România. 

Sau, ºi mai exact spus, în cultura oficialã din România. De
astãzi ca ºi, în esenþã, din orice timp în care Þara ºi Neamul gem
sub împilare strãinã. Culturã cãreia i se aplicã integral distincþia pe
care-am fãcut-o niþeluº mai devreme în legãturã cu ideologia. Pe scurt,
identitate completã, de fond, între ea (cultura oficialã din România)
ºi mocirla politicianistã (tot din România; nicidecum Româneascã).

*
Vrerea nu mi-i sã transmit neapãrat vreun mesaj. Cel puþin

nu unul în accepþiunea curentã, lumeascã.
Chemarea tainicã, ºi totdeodatã luminoasã, pe care o simt

lucrând prin mine îmi cere altceva. Sã mã strãduiesc a mãrturisi
Adevãrul. Da! Adevãrul. Cu «A» mare. Singurul absolut. Dumnezeu.

*
Un sfat dacã se poate?…
Da, se poate. Dar nu se cuvine.
S-au prea lehãmesit oamenii de sfaturi. ªi cu drept cuvânt.
Nu de sfaturi duc ei, sãrmãneii, lipsã. Nu de crime psihice ºi

sufleteºti fãcute sub masca dragostei simulate ºi-a mimãrii bunelor
intenþii. Ci de-un cuvânt rostit dintru adânc de inimã curatã. Iar nu
dintr-o hazna de creier satanizat.

Acest cuvânt mi-i vrerea ca sã-l dau în dar. ªi nu doar unor
categorii. Unor aºa-zise «segmente». Ci fiecãrui semen. Tuturora.
Iubiþi-vã unii pre alþii! Iubiþi-vã CREªTIN!

Bucureºti, 16 martie 2007 
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de ani. De aceea muzica ºi imaginile poporului nostru exprimã mult
mai mult decât cuvântul.

Aºadar, poezia spune prin jocuri de cuvinte ceea ce nu se poate
spune prin cuvinte. Ascult-o fãrã preconcepþie sau analizã!

În poezia sa „Dimineaþa“, poetul Ioan Miclãu împreuneazã cuvin-
tele în expresia ideilor, nãscând muzicã. Tu înþelegi ideea, pricepi forma
creatã de muzicalitatea cuvintelor ºi toate la un loc sunt tema. Eºti
acasã. La o ºezãtoare, o mamã înconjuratã de fetele ei frumoase
þes cu fire de aur ºi borangic portul neamului, portul þãrii noastre.
Mâinile lor jucãuºe aleargã sub privirea înflãcãratã a poetului. O altã
familie; ºi o alta etc.

Dimineaþa: Peste codrii, vai ºi ºesuri roua-i un covor de-argin-
turi, / Rãu-i spume, valul cântã, lumea pare un sonet, / Scris pe
portativul zãrii de-a Naturii labirinturi, / Unde plin de dor ºi cuget
studiazã un poet. Zarea-n flãcãri se aprinde, când urzeala-i de negrea-
lã, / Retrãgându-ºi a ei neguri, lasã soarele sã iasã, / Cu-a lui coame
aurite ºi zâmbire triumfalã, / Dimineþii dând plãcere, vieþii
cugetare-aleasã, / Nici o grijã-n codrul verde, lumea-i veºnic în
cântare, / Cãci Divinul e în toate croitor ºi hrãnitor; Poartã pãsãrile
grija hranei lor ori de-mbrãcare? / Totuºi ele-s vii embleme pe-al
pãdurii drag decor. / 

Poezia izvorãºte dintr-un loc profund numit inspiraþie, unde poþi
ajunge printr-un moment, o imagine sau o senzaþie a cãrui ecou
pãtrunde adânc în esenþa fiinþei noastre, devenind mesaj mesajer.
Exemplu: Mirosind pentru prima datã fânul proaspãt cosit am inspi-
rat în piept cu lãcomie aerul. În acest moment, am realizat cã multe
alte generaþii ca mine, înaintea mea, au descoperit acelaºi lucru ºi
au inspirat cu aceeaºi lãcomie aerul înmiresmat de fânul proaspãt
cosit. Deci, eu trãiesc un moment antic ºi total nou în acelaºi timp,
privind prin ecoul creat de numãrul de persoane care au trãit momen-
tul în evoluþie (Momentul poeziei „Dimineaþa“). Aceastã calitate de
ecou infinit sub observaþie declanºeaza POEZIA.

Poetul evitã metafora, pentru cã metafora în poezie e grotescã,
or el nu poate fi decât uman, cald ºi pãrintesc. Nu trebuie sã umblãm
în poezia lui dupã gânduri ascunse sau idei obscure, aºa cum se
repede s-o facã criticul din noi, care, în mintea lui superstiþioasã,
umblã dupã mesaje codificate, ci sã lãsãm relaxat sunetul cuvintelor
ºi al ritmului lor sã ne poarte în lumea poetului adevãratã, simplã
ºi sincerã. Poezia e vie, dacã o trãieºti! 
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ºi va ºti cu exactitate fiecare rând în parte. „Abia acum aflând mã
pot dezlãnþui cunoscând!“ 

Notã: cunoscând — cunoaºterea de sine care implicã prezenþa
ta vie în cotidian, ºi cunoaºterea exterioarã þie care implicã cotidia-
nul ca atare. 

POEZIA E VIE DACÃ O TRÃIEªTI! 

Ben Todicã (Australia)

Cred cã poetul este instrumentul prin care poezia este scrisã,
pentru cã nu tot versul este poezie. Cred cã poetul este mijlocul
prin care poezia pãtrunde în lumea noastrã. Dacã impulsul vine din
adâncuri, atunci poezia devine poem ºi cu cât este mai departe poe-
tul, cu atât mai adânc este dorul de þarã. Nimeni nu poate contro-
la aceastã forþã. Ea este un fel de har înzestrat ºi vine inspiratã dintr-o
profundã sursã divinã. Nu vine din mintea folositã zilnic pentru
rezolvarea problemelor de fiecare zi — sigur, poezia înoatã din infini-
tul adânc spre suprafaþa lumeascã din locuri mult mai sacre decât
ne închipuim noi.

Ca artist, sunt conºtient de acest har, în sensul cã trãiesc
uneori zile întregi, alteori mai puþin bune. Sunt zile când lucrez cu
vitezã uimitoare, folosindu-mã de cunoºtinþele ºi experienþa vieþii ºi
descopãr cã sunt complet lipsit de originaliate. Nu fac altceva decât
sã îi imit pe predecesorii mei, pe contemporanii mei, lipsit de forþã,
farmec ºi mesaj, fãrã rezonanþã între mine ºi spectator. ªi sunt alte
dãþi, când sunt lipsit de idei ºi muncesc, mã zbat, mã zvârcolesc
ca un ºarpe ºi când nu te aºtepþi, — divin — ceva apare din grãdinã
cu o mireasmã exotica ºi te captiveazã, te farmecã ºi atunci înge-
nunchezi, — în faþa ta — imagini de neînchipuit. ªi cred cu convingere
cã ele vin dintr-o lume sacrã, mult mai sfântã decât ne închipuim
noi, vin complet întregite dintr-un spaþiu incomensurabil minþii
noastre.

Dau ca exemplu poezia lui Ioan Miclãu; o poezie pur româneascã.
Poezia exprimã gânduri ºi emoþii moºtenite din moºi-strãmoºi,

ce nu pot fi exprimate cu ajutorul cuvintelor. Limba vorbitã ºi scrisã
nu poate exprima mai mult decât cuvintele ei, pentru cã ea este
relativ tânarã, circa 45 de mii de ani, comparativ cu simþurile, sunetele
ºi emoþiile noastre, care au o evoluþie de aproximativ 45 milioane
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Luat de alte valuri, se înþelege cã n-am avut prilejul sã-mi vãd
numele gravat pe o fântânã, dar se pare cã soarta m-a planificat
totuºi sã-l gravez pe ghizdelele unei altfel de fântâni:coperþile cãrþii
de poezie.

La originea scrisului, spunea Lucian Raicu, se aflã „un ºoc,
mai exact spus: o mirare, o surprindere, o cutremurare“. Printr-un
asemenea ºoc am trecut ºi eu în timpul Marii Pãcãleli din 1989,
care a avut asupra mea, în primele trei zile, efectul unei lovituri de
trãsnet, care a deblocat ieºirea la luminã a unui izvor zãgãzuit cu
refulãri ºi îndãrãtnicii. De atunci ºi pânã în prezent am editat ºase
volume de poeme.

Consider fastã numai acea zi în care am scris un vers, un afo-
rism sau un haiku. ªi totuºi nu scriu decât atunci când trec printr-un
pustiu…de vorbe deºãnþate, de promisiuni uitate, de cârme dereglate.
Brazda nu rodeºte pânã nu-i întoarsã, poetul nu scrie pânã nu-i întors
pe dos de evenimentele potrivnice.

Scriu pentru cã „omul care scrie nu e niciodatã singur“ (Paul
Valery), pentru cã „n-am aripi sã zbor“ (Gelu Vlasin), pentru cã numai
în scris gãsesc toate bucuriile de care am fost vãduvit. Scriem pen-
tru cã „ei vor fi miniºtri toatã viaþã, noi vom fi poeþi toatã moartea“
(Nichita Stãnescu).

Intrarea în arena literarã n-a însemnat pentru mine vreo com-
petiþie. Nu am de împãrþit nimic cu nimeni. În fiecare zi nu urmãresc
decât sã fiu mai bun astãzi decât ieri. Sã-mi trãiesc clipa ca pe o
feerie, fãrã a uita de mâlul din care se înalþã nufãrul. Sã mã simt
în largul meu în împãrãþia clipei (ultimul volum se intituleazã chiar
Împãrãþia clipei) înseamnã a dispune de niºte puteri cu care sã ex-
tragi tot aurul din pântecele ei, ca sã-l oferi apoi semenilor tãi.

Asemenea regelui Midas, poetul transformã în aur tot ce atinge,
dar spre deosebire de acela, cunoaºte ºi procesul reversibil, întrucât
dispune de lancea lui Ahile care cu un capãt rãneºte ºi cu celãlalt
vindecã.

Poemul este învestit de Dumnezeu cu puteri inimaginabile. Nu
întâmplãtor, un personaj dintr-un roman semnat de Horia Vintilã
exclamã: „Eu sunt poetul, el nu-i decât împãratul“. ªi totuºi, poetul
adevãrat îmbracã în permanenþã cãmaºa umilinþei (a se citi: nu în-
josire, ci lipsã de trufie.)

Mãrturisirea de credinþa faþã de fenomenul literar cred cã mi-am
expus-o mai bine într-un volum de aforisme, nepublicat încã, din care
voi extrage câteva:
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SCRIU CA SÃ DESFIINÞEZ UN PUSTIU

Mihai Merticaru 

Scriu de când mã ºtiu. Ba chiar se pare cã primele vorbe pe
care le-am rostit au fost niºte versuri.

Fiind eu un bãieþel fricos din cale-afarã, mai ales dupã lãsarea
întunericului, într-o zi mama începu sã mã chestioneze: „Dragul
mamei, ce-ai sã faci când vei fi mare ºi-ai sã mergi la armatã ºi-or
sã te trimitã comandanþii în misiuni de noapte pe front?“ Eu atunci,
stând câteva clipe pe gânduri ºi trãgând în piept tot aerul din casã,
îi rãspund fãrã sã clipesc: „Mãmico, mai bine fãceai mata o fatã ºi
nu mã mai duceam la armatã“. Versuri demne de o antologie! Nu?

Dar vremea trecea cu amãgele, vorba unuia Creangã de pe
aici, de la noi, ºi eu umblam dupã mãrgele pânã m-am trezit la rea-
litate ºi mi-am dat seama cã aceasta e destul de prozaicã.

O rupturã în fiinþa mea s-a produs în momentul când am aflat
cã un om drag nouã, de pe uliþa noastrã, s-a aruncat în faþa trenu-
lui pentru cã niºte cãpcãuni i-au luat pãmântul ºi l-au trecut „la colec-
tiv“, alãturi de leneºii satului. De atunci a început sã mi se adune în
piept tot iadul de pe pãmânt.

Un poet care nu se nãscuse încã — l-am numit pe Adrian Alui
Gheorghe — m-a vãzut ºi mi-a scris: „erai atât de trist, încât umbra
ta trecea prin ziduri“. Umblam ca o stafie din eºec în eºec fãrã sã-mi
dau seama cã de fapt , dupã spusa lui W. Churchill, realizam suc-
ces dupã succes…în sedimentarea plãcilor tectonice ce vor declanºa
producerea viitoarelor cutremure, mai ales cã aflasem de la un alt
coleg (Martin Buber) cã „fericirea i-acolo unde tocmai nu eºti“.

O altã întâmplare m-a marcat la fel de profund.
Bunicul meu dupã tatã a construit, între atâtea altele, o fân-

tânã la marginea drumului, la o depãrtare de un kilometru de sat,
de unde se adãpau ºi oamenii, ºi animalele. Pe ghizdelele fântânii
confecþionate din beton, el ºi-a gravat numele cu o caligrafie impeca-
bilã: Gheorghe Merticaru. De câte ori beam apã de acolo, priveam
cu mare admiraþie numele sãu ºi îmi spuneam în gând cã îmi voi
scrie ºi eu cândva numele pe o fântânã tot aºa de frumoasã. Dupã
victoria socialismului la sate, într-o vacanþã, m-am dus sã vãd fân-
tâna bunicului, dar mai caut-o pe unde nu-i; fusese rasã de pe
suprafaþa pãmântului de soldaþii vigilenþi ai partidului (comunist), pen-
tru ca poporul sã nu se mai otrãveascã cu miasmele duºmanului
de clasã. Maaare mai era grãdina lui Dumnezeu!
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cântând... fãceam ºi un pic de figuraþie... îmi spuneau Micul Pinker-
ton... cine nu mã ºtia, din mulþimea artiºtilor, majoritatea refugiaþi,
transferaþi?

ªcoala de Muzicã — n-a mers, îmi plãcea pianul, nu vioara, Liceul
Loga — puþin, Liceul Sportiv da, cu educaþie englezeascã; puºtiul zvân-
turatic a început sã tragã la performanþe naþionale... ºi la cãrþi; una
pe zi, era regula... care a rãmas. Dupã ce am epuizat biblioteca
ºcolarã, inclusiv toate regulamentele sportive, am profitat de vizite
ca sã acced la lecturi: aventuri exotice, romane roz, entomologie,
teatru, rãzboi, de-a valma. ªi culegeri de probleme... de-a dreptul
îmi plãcea calculul diferenþial ºi integral. Geometria, asta nu! Când
mi-am permis, le-am cumpãrat, cãrþile... nici una din lecturile obli-
gatorii. Cu scriitorii adevãraþi reuºesc sã comunic, dincolo de naþio-
nalitate.

Nimeni din familie nu mi-a impus vreo carierã... m-au lãsat
capriciilor tinereþii. Tata ºtia foarte bine ce înseamnã sã fii poet, cu
azur în suflet ºi gãuri în pantofi, aºa cã ºi-a ascuns vocaþia subver-
sivã sub un maldãr funcþionãresc de activitãþi... trei licenþe degea-
ba... nelucrative, credeau apropiaþii. Ce contau cronicile fostului regim,
cel burghezo-moºieresc, putred? Se deporta ºi pentru mai puþin.
Oricum, comunicarea familialã era minimalã.

Maturitatea... examene dure, alegerea... mai toþi colegii þin-
teau cãtre ICEF, sã continue sportul, sã devinã antrenori, profesori
de educaþie fizicã. Asta însemna cãmin de Bucureºti... departe. Dar
liceul pregãtea pentru orice. Sã dau la Politehnicã? Medicinã? Poate
la Agronomie, mai lejer? Era o chestie: fiii de funcþionari dãdeau
admitere pe liste separate, trei sferturi din locuri erau rezervate
odraslelor clasei muncitoare... m-am înscris la Mecanicã, ºapte pe
un loc... am reuºit; în ultima zi de examen am participat ºi la bara-
jul pentru naþionalele de haltere... am trecut baremul... toatã lumea
era a mea, atâta cât era... lagãrul socialist invizibil.

Lungã introducere... dar abia începe scrisul... dintr-o întâm-
plare. Sigur, alcãtuisem câteva poezii ºcolare, ba chiar un capitol
de roman exotic... impresionam colegii, eram lectorul... le înºiram
poveºti în rãstimpuri... fleacuri demonstrative.

Într-o zi am simþit cã trebuie sã exteriorizez... ce vedeam ºi
simþeam, preaplinul. Era simplu: puteam sã scriu zilnic pagini, sã
umplu caiete, revãrsarea directã a impresiilor; fireºte, trebuiau sã
existe ºi alþii care sã simtã aidoma... sã înþeleagã. Când m-am dus
cu povestirile la o revistã, singur, dupã câþiva ani, ºtiam doar un lucru:
cã nu trebuie sã am modele... le-am refuzat, inclusiv sugestiile ajustãrii

81

• Poetul este un fachir care poate pãºi cu tãlpile goale pe cãr-
bunii încinºi ai cuvântului.

• Primul vers þi-l dã, într-adevãr, Dumnezeu, dar ultimul tre-
buie sã i-l smulgi dracului din gheare.

• Poetul este inventatorul acelui instrument miraculos care
mãsoarã astronomica distanþã de la inimã la inimã.

• Când se simt singure, cuvintele cautã un poet.
• Sãracii poeþi! Ei sunt oamenii cei mai bogaþi din lume; tot

ce-au înþeles le aparþine.
• Cine nu ºtie sã zãboveascã într-o metaforã ca într-o cate-

dralã nu ºtie ce este sublimul
• În enigmaticele mãri ale lunii se scaldã doar poeþii ºi nebunii.
• Cuvintele poetului picurã ca sângele dintr-o ranã mereu zgân-

daritã.
• Poezia este o fântânã ziditã din cuvinte înflorind pe cumpã-

na ce þinteºte cerul, dar sprijinã ciutura însetatã de seva adâncurilor.
• Metafora este o caleaºcã împãrãteascã în care se plimbã

numai cuvintele alese.
• Actorul trãieºte o multitudine de vieþi, poetul locuieºte mai

multe lumi.
• Numai poetul poate sã elibereze cuvântul pecetluit cu ºapte

lacãte ºi ºapte noduri gordiene.
• Adevãratul poet este visat de cuvinte.
• Inexprimabilul nu se poate exprima decât prin poezie. 

NU SE PUTEA ALTMINTERI...

Marian Drumur 

Vine vremelnicul popas; îndãrãt, acum se desluºeºte cã sunt
mai multe cãrãri. O intersecþie de factori m-a pus pe acel itinera-
riu anume. Totdeauna retrospectiva are noimã, de aceea trebuie
îndurat viitorul.

Familia: orãºeni refugiaþi din calea rãzboiului ºi a noii orânduiri,
încercând sã se adapteze, sã supravieþuiascã anonim, disimulaþi în
oraºul cu marcã austro-ungarã, aidoma celui abandonat. Fãrã rãdã-
cini, doar cu amintiri ocultate... interdicþii discreþionare.

Lumea fabuloasã a copilãriei, sub ocupaþia sovieticã; eram mai
liber decât acum ca adult ºi am profitat — rar stãteam acasã... locuinþe
cu chirie. Mã cãutau, unde sã mã caute? Pãrinþii lucrau, bunicii
lucrau... seara, cel mai adesea mergeam la Operã, s-o vãd pe mama
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Acest punct este depãºirea condiþiei de inginer, scriitor, filo-
zof etc. Este sãrirea peste propria condiþie meschinã ºi saltul în in-
telectualitate.

Intelectual eºti pur ºi simplu. Sau nu eºti.
Intelectualitatea este o formã superioarã de autopercepþie ºi

percepþie externã, în acelaºi timp. Întâi trebuie sã-þi depãºeºti condiþia
primarã de inginer, istoric, filozof, sau poet ºi trecerea la condiþia
secundarã, superioarã, de intelectual.

Dacã ai ajuns la aceasta condiþie, e de la sine înþeles cã ai
capacitatea de a-þi conºtientiza condiþia. Nu mai rãmâne decât sã
poþi demonstra ºi altora cã eºti intelectual. Dacã reuºeºti sã activezi
ºi percepþia externã asupra ta, eºti un intelectual recunoscut. Nu
cunoscut, ci recunoscut; sunt mulþi intelectuali de faþadã foarte
cunoscuþi, dar nu recunoscuþi.

Numai intelectualul recunoscut se poate bucura de un suc-
ces real. Cunoscuþi sunt ºi cântãreþii de manele, ºi politicienii, dar
aceºtia nu sunt intelectuali. Numai intelectualul recunoscut este unul
adevãrat ºi nu presupus intelectual. Sã te crezi intelectual sau sã
te recunoascã lumea ca intelectual nu este de-ajuns. Cele douã com-
ponente, externã ºi internã, publicul ºi conºtientientizarea proprie,
trebuie sã acþioneze simultan.

Nu mai vorbim de cea de-a treia componentã: cel care
recunoaºte ºi certificã calitatea de intelectual a cuiva. Dacã am face-o,
ar trebui sa analizãm un lucru de la sine înþeles. Dacã un intelec-
tual recunoaºte calitatea de intelectual a cuiva, iar el este recunos-
cut de un altul, care este recunoscut de un altul ºi aºa mai departe,
putem da, în acest lanþ teoretic, peste un intelectual ambiguu ºi tot
eºafodajul se dãrâmã. Lucrul e imposibil deoarece doar un intelec-
tual adevãrat poate înþelege ºi recunoaºte alt intelectual. 

La nivel primar, de inginer, doctor, matematician, cercetãtor
sau scriitor, poþi afirma cã nu poþi înþelege ceva. Nu te faci de ruºine.
Pui mâna pe carte, citeºti, socoteºti, cercetezi, perfecþionezi, inven-
tezi, ajungi la o concluzie.

Profesionalismul lucreazã cu adevãruri relative, intelectualitatea
cu adevãruri absolute. Trecerea de la profesionalism la intelectua-
litate e drumul de la dialecticã la dogmatism.

Dacã ai ajuns intelectual, nu mai ai voie sã afirmi cã nu înþe-
legi ceva. Pentru intelectual nu existã lucru de neînþeles; toate lucrurile
sunt de la sine înþelese, dogmatice.

Intelectualul trebuie sã înþeleagã orice, chiar ºi la nivel intu-
itiv, dacã nu e posibil altfel. O inteligenþã superioarã, cum este cea
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conforme... realismului socialist... mai bine scriam altceva. Pasã-
mite rodiserã seminþele sãdite în copilãrie... în genezã. Recunoºtinþã
tardivã mediului familial! Oricum, au început sã fie publicate, poves-
tirile, mai puþin în oraºul natal... cenacliºtii nu mi-au fost niciodatã
prieteni... am alþii.

Un timp am nãzuit sã fiu profesionist adevãrat, inginerul care
a trecut la cercetare ºi învãþãmânt. Cred cã am reuºit: lucrãri ºtiinþi-
fice, articole, comisii... cinci manuale de specialitate... îþi intrã în
sânge, profesia. Dar pentru suflet?

Venit-a vremea sã decid: în spatele acþiunilor trebuie sã se
afle un sistem de gândire, înþelegerea. Destul cu suficienþa în scris!
Orient sau Occident? Am început cu Orientul... poate am ºi sfârºit
prin a prefera spiritul, nu maºinile printre care am trãit... mesajul
nociv al mediului. Lumea fantasticã a basmelor ºi tuturor posibilitãþilor,
comutãrile între stãri, fatalitatea... asta era alternativa mea la coti-
dian! Începusem sã vãd mizeria socialã, defectele prin care se
manipulau personajele publice. Târziu!

Aºa am ajuns sã scriu greu, în cheie suprarealistã... propo-
ziþiile sunt fractale, cititorul realizeazã altceva... degeaba îl bruschezi.
Peste trei decenii a durat alcãtuirea romanului „Soldatule, mergi
îndãrãt“, cartea care mã reprezintã acum... ani de zile doar am cize-
lat teoria care a structurat riguros textul. Patru variabile, 66 curbe
armonice... spaþiu, timp, personaje dincolo de unitate... în sfârºit
am înþeles geometria polidimensionalã. 

Sigur, s-au adunat volume de povestiri, articole publicate... spe-
ranþe planificate... mai meritã efortul, oare se cere încã o demons-
traþie? De tânãr am fost învãþat cã trebuie sã te înscrii în concursuri,
altminteri nu-þi afli locul... mi-au displãcut adânc oamenii unei sin-
gure victorii, etern invocatã, blazonul... asta þine de înfrângere... aºa
cã o sã mai particip. Am determinat cât mi-a rãmas de trãit... este
ºi asta o provocare... dar dacã te-ai nãscut trotil, ce sens are sã
doreºti eternitatea?

DESFIINÞAREA PRIN SUPRAÎNFIINÞARE

Victor Martin

Inginerul nu este un intelectual. Nici scriitorul nu este un inte-
lectual. Nici filozoful, nici profesorul, nici pictorul, nici criticul literar,
nici strungarul. Pânã la un punct. 
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Pseudointelectualii, cei care se denumesc singuri intelectuali,
de un mic grup de prieteni sau de un mic grup de interese, deþin,
pe moment, pârghiile puterii: reviste, televiziuni, rubrici permanente
în ziare de mare tiraj sau funcþii bine plãtite. Lor le convine sã afirme
cã avem democraþie, dar aceasta nu e decât o pseudodemocraþie,
o putere a poporului influenþat de ei. Puterea mârlanului nu poate
susþine decât puterea pseudointelectualului, cel autoimpus ºi fãrã
nici un fundament profesional.

Un profesionist de excepþie poate deveni intelectual. Invers,
drumul e imposibil. Intelectualul nu se denumeºte ºi nu se autode-
numeºte, intelectualitatea fiind mai mult sau mai puþin inefabilã. 

Din pãcate, avem prea mulþi intelectuali fabricaþi, doar aºa,
sã nu zicem cã nu avem ºi noi intelectuali. Pânã la o pãturã de inte-
lectuali adevãraþi, mai avem de mers. Aceºtia nu se formeazã doar
printr-o simplã schimbare de regim.

Orice tranziþie creeazã psudointelectualitate. De aceºtia, se
scapã greu. Cei ce se autointituleazã azi „intelectuali“ au de mân-
cat niºte bani; chiar ºi de la UE. Când se va forma o intelectualitate
adevãratã, va fi nevoitã sã plãteascã oalele sparte de intelectuali-
tatea actualei tranziþii. Tragic e faptul cã adulatorii, sinceri sau falºi,
te pot face intelectual pentru numai un vot, un sejur în Germania
sau, mai rãu, pentru o bere sau o fripturã. 

Epoca pe care o trãim e asemãnãtoare anilor ’50. Pseudoin-
telectualii primilor ani de comunism au trãit din împrumuturi, pe care
le-au platit intelectualii comuniºti ai anilor ’70.

Existã tendinþa de a-i considera intelectuali pe filologi, pentru
cã stau mai mult între cãrþi. Nu timpul pierdut în bibliotecã te face
intelectual, ci puterea de percepþie a ceea ce citeºti. Pot exista in-
telectuali care n-au citit decât o carte în viaþa lor. Depinde care este
acea carte ºi, mai ales, dacã ai înþeles-o bine, foarte bine chiar, alt-
fel decât cel cu inteligenþã limitatã. Marii teologi, revoluþionarii religiei,
nu au avut nevoie decât de Biblie pentru a-ºi fundamenta propriile
concepte.

Degeaba stai în bibliotecã; numãrul cãrþilor citite nu-þi foloseºte
decât dacã ai înzestrarea naturalã de a te ridica deasupra lor. Nu
este intelectual cel ce a citit mult, ci acela care a citit cu folos.

Nimeni nu poate citi cât ar vrea; totdeauna rãmâne ceva de
citit. Totul e sã ajungi în punctul în care nu te mai mulþumeºte nimic,
sã ajungi la inteligenþa superioarã de a scrie ceea ce þi-ar plãcea
sã citeºti. Dacã se întâmplã sã-i placã ºi cititorului acest lucru, sari
de la nivelul de scriitor la acela de intelectual.
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a intelectualului, nu are voie sã se dea bãtutã în faþa enigmelor exis-
tenþiale sau de alt fel.

De la inteligenþã se aºteaptã mai mult decât punerea în prac-
ticã a unei idei: se aºteaptã ideea.

Condiþia de intelectual este o condiþie ingratã. Oamenii conºtienþi
de acest lucru se feresc sã afirme cã sunt intelectuali. Ca intelec-
tual, se cere prea mult de la tine. Sunã frumos sã fii considerat
intelectual ºi numai proºtii pot cãdea în capcana de a se considera
aºa, fãrã a avea vreun merit.

La starea de intelectual ajungi doar dacã îþi vezi de treabã, în
condiþia ta primarã de scriitor, inginer sau orice altceva. Dacã nu-þi
stã capul la faptul cã ar fi bine sã fii considerat intelectual, eºti mult
mai liber sã te perfecþionezi, sã inventezi, sã ºlefuieºti ce-ai fãcut.
Dacã nu cauþi intelectualitatea ca pe o emblemã, aceasta poate plana
asupra ta tot timpul. 

E bine, totuºi, ca aceastã aripã de înger sã te atingã cât mai
târziu posibil, sã te lase sã-þi trãieºti viaþa ºi sã-þi vezi de meseria
de inginer, cercetãtor, filozof, „scriitor de vagoane“ sau orice altceva. 

Dacã vrei sã distrugi un profesionist, dã-i iluzia cã e intelec-
tual! Începi sã-l lauzi, sã-l premiezi, sã-l minþi cã e peste mãsurã de
frumos, talentat ºi inteligent.

Desfiinþarea prin supraînfiinþare e o metodã cunoscutã de
veacuri, mai ales de cei vicleni. Se ºtie cã nu þi-e prieten cel ce te
laudã, ci acela care te criticã, numai cã puþini au predispoziþie sã
recepteze critica în mod pozitiv. Cei mai mulþi au predispoziþie sã fie
linguºiþi, lãudaþi, premiaþi sau retribuiþi fãrã merit ºi vãd intelec-
tualitatea ca pe un scop în sine. 

Între intelectualism ºi intelectualitate e mare diferenþã; atât
de mare, încât foarte puþini o vãd.

Problema nu e dacã un inginer, filozof sau poet e un intelec-
tual, ci faptul cã, dacã vrea sã fie un intelectual adevãrat, de marcã,
trebuie sã sarã cât mai târziu de pe treapta de meseriaº pe aceea
de intelectual. Nu trebuie sã ajungã la destinaþie, uitând staþia de
plecare.

Intelectualul forþat, cel care urmãreºte succesul facil, nu are
viitor; fãrã trecut, nu existã nici un viitor.

Condiþia de intelectual nu e legatã neapãrat de cognitiv, de
diplome, premii sau medalii. ªi un sudor poate fi intelectual, cum,
tot atât de bine, un academician poate sã nu fie. Umbra Elenei
Ceauºescu planeazã asupra multora.
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La urmã, judecãtorul suprem este timpul, intelectualul inefa-
bil care trebuie sã cearnã totul. Oamenii se mai pot înºela sau pot
fi cumpãraþi; timpul, nu. 

SCRIU PENTRU A EXPRIMA PROTESTUL

Octavian Mihãescu (Germania)

În ceea ce mã priveºte ca literaturã, am terminat „Istoria
Antihristului“, un alt roman puþin gen S.F, în spatele cãruia se ascund
simbolistici creºtine, în fapt o „predicã interzisã“, motiv pentru care
am fost nevoit a o transforma în gen S.F (ultima parte). Dacã „Isto-
ria Antihristului“ nu necesitã corecturã, „Cãþeaua Turbatã“ (titlu roman-
ului-predicã) are stringentã nevoie nu doar de un corector ci ºi de
un lector pregãtit teologic. Apoi, aº dori sã pot concentra atenþia
pe tematica religioasã, asupra unui fel de predici care sunt interzise,
deºi, mai bine spus, teama a nu fi catalogat fanatic sau adept al
teoriilor conspirative creeazã spasme foarte multora. O altã tema-
ticã dragã mie este globalizarea împotriva cãreia mã poziþionez. 

În general, nu scriu la termen, doar când „îmi vine“ atunci scriu.
În ultima perioadã am început sã fiu foarte dezamãgit datoritã dez-
interesului aproape general, agresiunii ºi „programãrii“ publicului care
persistã în troaca subculturii. Motiv pentru care mi-am pierdut ela-
nul de a compune ºi aºeza pe hârtie gândurile. Simt cã mã pun de-a
curmeziºul fãrã nici o ºansã de reuºitã, mã obsedeazã teza lui Eliade,
care defineºte starea de faþã cu coma dinaintea morþii, idee pe care
o leg cu parabola fecioarelor adormite din Evanghelie. Dar, perso-
nal, am descifrat pe „cele înþelepte“ ca fiind însãºi Biserica, aºa bunã,
sau rea, cum o fi, vãzând în aceastã analogia cu corabia lui Noe,
unde nu era un paradis, ci dimpotrivã, dar oamenii s-au salvat. Mã
obsedeazã faptul cã astãzi cuvântul nu mai are putere ci þipetele,
o situaþie specificã fenomenului dinaintea morþii, coma. 

Scriu pentru a exprima protestul ºi mai puþin pentru a face
creaþie autenticã ºi a mã impune în literaturã, aspect care nu mã
intereseazã, de unde ºi dezordinea ce rezultã adesea din ceea ce
scriu, fiind conºtient cã ideile sunt bune dar se pierd datoritã aces-
tor stãri de care sunt cuprins. Poate prin deschiderea uºii pe care
mi-o puneþi la dispoziþie sã reîncep a ordona stilul ºi a cãuta mai
mult „cuvântul dãtãtor de viaþã“ ci nu sloganuri protestatare. Poate
cã voi publica, mai devreme sau mai târziu, „Istoria Antihristului“,
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Nu toþi filologii sunt scriitori; intelectuali, nici atât.
Dacã eºti un inginer deprofesionalizat de sistem ºi îþi gãseºti

un refugiu, de exemplu, ca redactor la o editurã, nu prea înþelegi
ce e cu tine acolo; editezi cãrþi dupã ureche. Nefiind tu însuþi talen-
tat, nu poþi descoperi talentul. Editurile n-ar trebui sã angajeze redac-
tori „pârâþi“, adicã redactori care n-au ajuns la puterea de a înþelege
mai mult; pot da faliment. Când nu înþelegi ce e cu tine într-o funcþie,
e normal sã nu înþelegi ce faci.

Dacã are vocaþie, profesionistul cautã sã sarã la condiþia de
intelectual ºi sã participe la formarea gustului public pentru ceea
ce face el, sã educe o masã de cititori. Dacã nu, rãmâne „ca-n piaþã“. 

De fapt, editurile noastre funcþioneazã ca magazinele din Bag-
dad; dau faliment ºi se înfiinþeazã într-un ritm ameþitor. Un bun pro-
fesionist ia masa de cititori ca atare, lansând cartea ºi urmãrind
ce se întâmplã. Cartea nu e, totuºi, varzã, sã o supui unei bune
politici de piaþã ºi atât. Neprofesionistul procedeazã la fel, duce o
bunã politicã de piaþã, dar lanseazã chiar varzã pe post de carte.
În ambele cazuri, de-o fi bine, de-o fi rãu, profesionistul ºi neprofe-
sionistul coexistã. Cine mai stã sã-i identifice ºi sã-i separe?

O þarã dã lumii forþe puþini intelectuali veritabili. Datoritã bunului
simþ, aceºtia nu se exhibã, de cele mai multe ori rãmânãnd simpli
anonimi.

Cei mai mulþi sunt profesioniºti rataþi, care, în paranoia lor,
chiar se cred intelectuali.

E greu sã deosebeºti un pseudointelectual, un meseriaº ratat,
de profesionistul veritabil, cel îndreptãþit sã aspire la o nouã cali-
tate, cea de intelectual. 

Dintre profesioniºti, unii îºi vãd de treaba lor, alþii fac saltul
spre intelectualitate. Dacã au bani, se autosusþin. Dacã nu au, devin
slugile celor ce se cred intelectuali, dar pe bani. Din cauza asta,
discuþia diferenþei dintre intelectualii adevãraþi ºi „cei ce se cred“
nici nu trebuie pornitã.

Privind întrebarea posibilã, dacã inginerul este sau nu intelec-
tual, pãrerea mea este cã problema e falsã. Orice meserie, nu numai
cea de inginer, trebuie sã se raporteze la intelectualizare. E bine sã
fii intelectual, dar acest lucru nu trebuie sã fie un scop în sine, ci
o tendinþã fireascã a profesionistului veritabil de a-ºi depãºi condiþia.

Mulþi deprofesionalizaþi ºi-au fãcut o meserie din a fi intelec-
tuali. Fluturând intelectualitatea ca pe un steag, ei au devenit: activiºti
culturali, redactori dupã ureche, vorbitori de meserie, comentatori
universali, secretari la filiale de partid sau de organizaþii internaþionale.
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PRIN TOT CE AM SCRIS AM DOVEDIT CÃ
SUNT ABIA ÎN APROPIEREA CÃII

Aurel Anghel

Ce cred eu cã mã defineºte? O naivã încredere în oameni ºi
în rostul lor condiþionat de credinþã. Asta am învãþat de la pãrinþii
ºi bunicii mei pe care nu i-am auzit vorbind de rãu pe alþii, care au
fost oameni simpli, truditori neobosiþi în câmpia cea fãrã de zare a
Bãrãganului natatal. Acolo am deschis ochii la 23 iunie 1938 în comu-
na Cocora din pãrinþii Ion ºi Ioana Anghel, cei care au adus pe lume
6 copii, eu fiind al treilea. Trei bãieþi ºi trei fete. Fiecare cu destinul
lui. 

Mama dorea sã mã fac preot, tata, mai practic în toate cele,
m-a îndemnat sã merg la „pedagogicã“, sã aibã doi învãþãtori în fa-
milie. A mai fost o sorã Rada , care a lucrat ca învãþãtoare la Fierbinþi,
acum odihneºte acolo de 15 ani. 

Bunicii au fost neºtiutori de carte, nu pot spune analfabeþi.
Bunica din partea mamei a învãþat sã citeascã ºi sã scrie în câte-
va luni dupã ce am ajuns eu învãþãtor în sat. 

Am absolvit ªcoala Pedagogicã din Buzãu, promoþia 1955.
Dupã trei ani am urmat cursurile institutului „Maxim Gorki“ din
Bucureºti ºi am fost repartizat prin Ordinul comisiei Guvernamen-
tale la Liceul Hasdeu din Buzau unde am lucrat 45 de ani fãrã pauzã. 

Scriu de la vârsta de 9 ani. Mã piteam în copca din ºurã sã
nu vadã cineva cã fac eu aºa ceva. Nu am publicat decât articole
prin ziare pânã în anul 2000 când s-a produs minunea. O carte de
poezii pentru copii, „Coºul cu jucãrii“, urmatã de alta „Jucãriile
vorbesc“, apoi „Modelul meu“, despre marii mei dascãli de la Pe-
dagogicã, o ºcoalã binecuvântatã de Dumnezeu, din pãcate eu fiind
elev în cei mai cumpliþi ani de comunism. Nu am studiat în ºcoalã
decât limba rusã. 

O întâmplare, legatã de fiica mea care a studiat engleza la
Bucureºti ºi chineza la Nanjing în China, m-a dus acolo trei luni, la
Shanghai, unde conduce o grãdiniþã particularã. Experienþa acelor
trei luni a fost pentru mine un adevãrat ºoc cultural. Am scris o
carte O „Clipã în cer“, impresii din aceastã întâmplare la care nu
am visat vreodatã. A urmat întoarcerea mea în orizontul sufletesc
al satului natal. Am scris o carte cu întâmplãri ºi personaje reale
din Cocora, „Casa din vis“. În anul 2006 am publicat ºi „La umbra

89

pe care am codificat-simplificat-o considerabil (mã gândesc la ceva
în genul unui rebus deoarece ea poate însuma douã pagini, o sutã
sau cinci sute, dar pentru început cred cã ar fi îndejuns a o publi-
ca în coduri, însumând una, trei, cinci pagini).Cred cã este o carte
care va pune pe foarte mulþi pe gânduri dar am o singurã teamã
care nu îmi dã pace!Existã prea multe miºcãri pseudospirituale cãro-
ra le va prinde „ca o mãnuºã“ teza mea, exploatând-o cu succes
pentru ereziile lor satanice. Teza mea nu bagã frica apocalipticã în
nimeni ci pune pe gânduri (cel puþin aºa se doreºte), ea este — aº
putea spune — chiar încurajatoare arãtând cã este posibil sã facã
mai bine înþeles cuvântul „Antihrist“ (cine ºi ce este) dar am ºi ferma
convingere cã îl va supãra pe acesta foarte mult, pentru cã i se
desluºeºte rãdãcina, istoria ºi prezenþa. Minciunile sale vor fi puse
pe masã! Nu ºtiu în ce mãsurã vã intereseazã teza aceasta ºi mai
ales cum putem proteja pentru a nu fi exploatatã de curentele pseu-
dospirituale care pot produce mari daune Bisericii deºi, în mod nor-
mal, aceastã tezã nu produce isterie.

DE CE NU AM SCRIS? 

Elena Solunca

Nu ºtiu dacã este important ce vreau sã împãrtãºesc celor-
lalþi, dar simt nevoia unei mãrturisiri. De ce nu am scris? E greu
de rãspuns, la fel de greu ca ºi de scris. În primul rând, nu mã con-
sider scriitor, dacã mai ºtim ce înseamnã asta în ziua de astãzi. Am
publicat doar o carte ºi asta la insistenþele Pãrintelui Stãniloae, care
a ºi scris prefaþa. Aº fi putut sã mai scriu, dar... cine se scuzã se
acuzã. Deci sunt vinovatã... ºi totuºi sunt niºte întrebãri: Cui mai
foloseºte scrisul în ziua de astãzi, atât de bezmeticã încât nu ne
lasã timp sã ne gândim la noi înºine? Cine este interesat de acest
„eu“ trudit de întrebãri, când aºa-zisa culturã, de fapt un fel de pro-
duse de consum, ne invadeazã pânã la sufocare? ªi altele ºi altele,
care ne aduc în minte versurile lui Rilke: „De-a oamenilor vorbã mi-e
teamã... Rãmâneþi departe, spun ºi apar în gând/ Îmi e atât de
drag sã aud lucrurile cântând/ Da le atingeþi voi sunt mute ºi uscate/
Voi îmi distrugeþi gândurile toate“. Asta, când ºtim ce semnificaþie
avea cuvântul „lucru“ în poezia sa.
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Vlaºca, stã scris în piatrã: „Dumnezeu ºtie cine m-a fãcut“. A apãrut
ºi murmurã în mine un tainic îndem de a scrie o carte cu acest titlu. 

ARDERILE CREZULUI MEU

Mihai Târnãveanu

SCHIT LUMINOS
Atunci, / þi-am surprins / privirea speculativã / prin gaura

cheii / sufletului / meu... / Ia cheia / universal statornicitã / în
Cuvânt, / ºi negrul din / îngustime / fi-þi-va luminã / în pragul uºii
/ veºniciei schit. / Te ºtiu, / o jinduieºti. / Ia-o acum.

Pasionat de literaturã ºi istorie, de trecutul ºi prezentul cul-
tural, scrisul meu este ca o descãrcare de sarcini, utile-inutile, în
urma unei campanii electorale prin care refuz sã trec dezinteresat.

Aleg personal, ºlefuiesc cu încãpãþânarea maestrului zidar
fiecare piatrã vorbitoare cu încredinþarea, de care aº vrea sã mã
bucur, cã nu sãpunesc baloane ci, clãdesc cu fiecare zi rãmâner-
ile-n urmã, trezite delãsãri nesãnãtoase, fãrã grabã, fãrã înghesuialã.

Întrebãrile...? Nu pleacã de la mine; doar dacã mã slãbesc
puþin, altfel sunt sub continuul lor asediu. Chinuit sunt de întrebãri,
dar mai mult de impusul impuls de a afla rãspunsuri. ªi atunci...
caut. Scormonesc mereu, doar-doar voi afla stâmpãrul setei. De
multe, multe ori mã adãp, pânã sã crãp, da... tot mi-i sete.

Versurile mele — cu ele, când le aflu, îmi lecuiesc arºiþa — sunt
închinate; mai toate provin din închinãciune. Mã plec, optimizez
prezenþa din adâncul pãcii, nu mã opun armoniei miºcãrii, nutrindu-
mã cu înþelegerea dominantei, a minunilor celeste neîncetat revãr-
sate tainic.

Dacã ar fi lãmuritã nevoia de a curge — Târnavele, Mureºul,
Oltul — strãvechile ºi mereu tinere curgeri, probabil s-ar secãtui de
conþinut, s-ar goli în albii, s-ar hodini în lipsa de sensuri. Cã nu sunt
seci este dovada cã existã, îºi au sieºi, deopotrivã altora, izvor, ºi
bucurã mângâind prezentul clipei cu trecutul lor nestatornic, hrãn-
itor, þiitor.

Am curs ºi eu ºi am stãtut. M-am nãscut ºi-apoi, voluntar,
am adormit. Sub imperiul curgerilor îmi petrec renaºterea cãci, da,
sunt fericitul beneficiar al ei încã din cuibul de luminã cald al Blaju-
lui cãrturãresc, spre care concurs-au materie primã copiii de pãlmaºi,
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firului de grâu“, poezii, o transfigurare a lumii din care am plecat ºi
la care mã întorc tot mai des. 

Bucuria de a scrie pentru copii este unul din darurile pe care
le-am primit prin credinþã. In acelaºi binecuvântat an a apãrut „O
lume în palma mea“, poezii pentru ziua de 1 iunie. Vara anului 2006
a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de la Cel de Sus. Acolo,
la Bisoca, într-o tabãrã de Creaþie ºi Credinþã, am început scrierea
Psalmilor în versuri dupã Biblia de la Bucureºti. 

Pe 13 decembrie, la seminarul teologic din Buzãu, am lansat
acestã carte pe care o consider o adevãratã binecuvântare. 

Colaborez de doi ani cu redacþia revistei „Helis“ din Slobozia,
redactor-ºef fiind poetul Gheorghe Dobre. Am primit cartea lui, „Exer-
ciþii de libertate“, am fost impresionat ce poeþi sunt în România ºi
despre care aflãm de cele mai multe ori din întâmplare. Am vrut
sã scriu o cronicã despre carte ºi nu m-am putut opri; în câteva
luni am scris o carte întreagã de eseuri pe care am intitulat-o „Exer-
ciþii de dragoste cu zeii lui Dobre Gheorghe“, publicatã în februarie
2007. Apoi, pe data de 1 iunie 2007 a vãzut lumina tiparului o micã
antologie de poezii pentru copii, „Crângul cu pitici ºi cu bunici“. 

Proiectele literare sunt poate cam multe. Am dat la tipar o
carte de eseuri despre cãrþile lui Gheorghe Iova, scriitor din grupul
optzeciºtilor: „Întemeierea textului“. Am în redactare finalã douã cãrþi:
„Întoarcerea cocorului“ ºi „Galeria cu ploºniþe“ dintr-o trilogie auto-
biograficã intitulatã „Rãtãcirea“ ºi din care a apãrut deja „Casa din
vis“, lansatã pe 23 iunie 2006 la biblioteca din comuna Cocora,
Judeþul Ialomiþa. Am mai terminat o carte de povestiri pentru copii,
„Lecþia de zbor“, pe care o tot amân de câþiva ani. Doresc sã revin
asupra povestirilor, sã le rescriu, sã fie mai scurte ca întindere, rapor-
tate mai bine la puterea de concentrare a copiilor din clase mici. 

Pentru 1 iunie 2008, dacã Cel de Sus îmi mai dã rãgaz, scriu
deja la o carte de ghicitori pentru preºcolari ºi pensionari, în cali-
tatea de pensionar. 

Am trimis la revistele ARP câteva materiale din cartea ce se
apropie de sfârºit „Dialoguri dincolo de cuvinte“. Câteva au fost pu-
blicate ºi vã rãmân îndatorat ºi angajat sã continuu munca mea din
ultimii ani care îmi dã bucurie ºi sens. 

Dar poate nu am înþeles prea bine ce trebuie sã cuprindã mãr-
turisirea de credinþã. Dacã avem în vedere polisemia cuvântului cre-
dinþã , prin tot ce am scris am dovedit cã sunt abia în apropierea
Cãii. Am reþinut cu o tulburare aparte cuvintele dintr-o scrisoare
primitã recent. Pe o fântânã din întinderea câmpiei fostului judeþ
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Abia apoi te poþi considera omule, oricine, orice ai fi tu pe
lumea asta! Fiind în Cuvânt, Cuvântul îmbrãþiºând. Ei, atunci maestre,
îi vedea vrednicia ta. A ta, a ta maestre, multã... cât a ucenicului
în debut. Chiar ºi aºa, mare eºti, maestre!

Evrika! Aºa am reuºit sã-mi vãd micimea ºi þin de ea ca de
cel mai mare Adevãr ºi, se verificã, sunt liber(!) în cãutarea de-a nu
supãra pe nimeni pe calea care ar trebui sã fie cea mai fireascã
din respect pentru Cuvânt ºi pentru slujirea Cuvântului: a iubirii.

Însãºi tânãrul Mihai Eminescu, poetul nostru naþional, în vara
anului 1866 viziteazã satul meu natal, Bucerdea Grânoasã (Jud. Alba),
fascinat fiind de personalitatea Maioreºtilor, dorind sã le cunoascã
rãdãcinile, care realmente au cutremurat ºi stabilizat în multiple
domenii naþionalitatea românã. Iatã cum se contureazã ipoteza pe
care o susþin ºi lansez aici cã la data vizitei în Bucerdea Grânoasã,
deºi avea doar 16 ani, tânãrul Eminescu avea cunoºtinþã despre
originea ºi locul important ocupat de Ioan Maiorescu în istoricul vremii,
vizita nefiind pur întâmplãtoare. Eminescu studiase în biblioteca
românã clandestinã alcãtuitã în casa lui de cãtre profesorul Aron
Pumnul, autorul faimosului Leturariu în care se regãseºte ºi o notiþã
biograficã despre Ioan Maiorescu. În plus tipãriturile ocupate de
numele lui Ioan Maiorescu în publicistica vremii, trezind curiozitatea
poetului în devenire, care aºa cum ne-o mãrturiseºte însuºi avea „o
memorie fenomenalã” ºi obiceiul de a colecþiona notiþe, ne sugereazã
ipoteza cã vizita lui la Bucerdea Grânoasã fãcea parte din arzãtorul
plan de cunoaºtere ce l-a mânat mereu... ºi ne mânã mereu; ne
obligã ºi pe noi la ruperea tãcerii.

Mulþumesc soþiei, Monica, pentru nesfârºita rãbdare ºi îngã-
duinþã complice, precum ºi pãrinþilor mei care încã din copilãrie m-
au aprobat, tata în mod tacit, iar mama mai gãlãgios: „ce tãt citeºti
tãtã zua cã doar nu te faci poiet...”. Ei nu, uite cã da! Prezenþa mea
aici ºi motivaþia de a creºte frumos ºi continuu o datorez însã unui
mare om, el însuºi un Patrimoniu, spiritus rector. 

În rest, ca o cununã a toate, rãspuns tuturor întrebãrilor,
deoarece aºa a binevoit, al Domnului este pãmântul ºi plinirea lui,
lumea ºi toþi cei ce locuiesc într-ânsa. Mãrit fie Domnul: Tatãl, Fiul
ºi Mângâietorul!

Bucerdea Grânoasã,
24 Iunie 2008, Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul (Sânzâienele)
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truditori ai pãmântului, de care (vai mie!) cum ºi de ce m-aº dez-
ice!? Am cãlcat pe urmele lor! 

În naºterea-mi din nou, crezul meu, ºi vorbim aici de un întreg
buchet de implicaþii, este strâns legat de planul divin, ancorat cu
seninãtatea þãranului din mine deoarece,

...În Doamne Ajutã / e puternicã apologia / sacrul, misterul
ºi înþelepciunea, / astã descoperire-i ruralului / theologia / ce-nvãluie-
n totalitatea Sa / superbã-i goliciunea.

Lãuntric, nu este om, din þãrânã fãcut ºi în þãrânã dovedit a
se întoarce, precum o aratã ºi Sfânta Scripturã, sã nu se întrebe:

ce este viaþa, 
ce este lumea, 
care este întocmirea cerurilor, 
care-i este destinul propriu…? 
Toate rãspunsurile par a pleca din natural, însã supranaturalul

pare adeseori mai plauzibil. 
Pe ce se reazãmã Lumea? 
Dar necuprinsul cerurilor? 
Pânã unde poate merge înþelegerea umanã scrutând necunos-

cutul ? 
Care sunt capacitãþile creierului uman? 
De unde vine ºi spre ce se îndreaptã spiþa omeneascã?
...În toate cãutãrile sale omul va afla îndeosebi semne de între-

bare, mai degrabã decât rãspunsuri, asta nu numai datoritã faptu-
lui cã fiecare rãspuns naºte noi alte întrebãri, cât mai ales capcanei
necunoaºterii esenþiale, fie ea voitã, nevoitã, rãuvoitoare, ori
inocentã. 

Cum este posibilã cunoaºterea esenþialã, se întreabã oare mult
norod? Dacã s-ar întreba chiar, acest lucru este fãcut spre apro-
fundare, sau pur interogator autostopat din comoditate?

La urma urmei, fãrã a se întreba mãcar despre izvoare, omu-
lui care cu credinþã face pasul esenþial pe calea cunoaºterii, înþelep-
ciunea va fi cuvântul care îi va orândui ºi schimba destinul vieþii. 

Înþelepciune drepþi sã ascultãm Cuvântul lui Dumnezeu, care
Adevãr este, ne îndeamnã Biserica, spre cucernicã aplecare întru
cele sfinte date nouã prin Cartea Cãrþilor – Sfânta Scripturã.

Se pregãteºte omul din tot felul de filozofii umane, dar din
filosofia Fiului Omului se îngrijeºte oare a se pregãti el suficient?
Aceastã întrebare ar trebui sã genereze Îndemnul. Aici, în cea mai
veche carte, dumnezeieºte datã nouã, pe piatrã mai întâi, cu put-
ere troneazã Cuvântul care, nesmitit ne aratã Calea, Adevãrul ºi Viaþa.
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din spiritul unora dintre ei; existã la unii poeþi ceva nedesluºit, tul-
burãtor, aº cuteza sã zic.

I-am citit destul de timpuriu pe Coºbuc, Alecsandri, Topîrceanu
ºi Macedonski (despre care nu ºtiam cã-i poet simbolist), care m-au
influenþat, fiecare în felul sãu. Am trãit un moment fascinant la zece
ani când, la insistenþele mele disperate, o varã de a mea, mi-a adus
o carte cu poezii de Eminescu. De atunci, în opera lui Mihai Emi-
nescu am gãsit mereu ceva de descoperit ºi de recitit. Un moment
deosebit a fost acela al descoperirii literaturii simboliste, cu precãdere
cea a lui Bacovia ºi Minulescu în literatura românã, Rimbaud, Ver-
laine, Mallarmé ºi desigur Baudelaire din literatura francezã.

Deºi târzie, descoperirea lui François Villon a fost o adevãratã
revelaþie, putând spune cã, într-adevãr, magistrul ºi-a pus într-o bunã
mãsurã amprenta în scrierile mele.

Nu-i mai pomenesc aici pe ceilalþi mari poeþi români ºi nici pe
titanii poeziei universale pe care i-am citit ºi care desigur au con-
tribuit într-o mãsurã covârºitoare la formarea mea ca poet — dacã
îmi este îngãduit sã mã numesc astfel. 

Fãrã a ignora nici un stil de poezie, este un adevãr faptul cã
iubesc muzicalitatea poeziei ºi, în aceeaºi mãsurã, trãirile intense,
sublime pe care mi le induce conþinutul acesteia. Acestui fel de poezie
îi sunt tributar ºi aºa mi-am dorit sã fie poezia mea, fãrã a consi-
dera cã am ºi reuºit.

Sunt conºtient de beneficiile versului alb împodobit cu luxuriante
figuri de stil ca ºi de mai facila circulaþie a sa. Aº putea, prin uzanþe
cerebrale, sã scot tomuri întregi de asfel de poezii dar pãnã nu voi
ajunge sã scriu cu sufletul astfel de versuri, nu le voi scrie.

Dorinþa mea este sã ajung în inima cititorului, sã-i transmit o
parte din trãirea mea, sa-i arãt cã sunt un om pãcãtos ºi muritor
dar, în acelaºi timp, temerar ca ºi el ºi sã-l îndemn la reflecþii ºi trãiri
profounde, chiar dacã voi risca sa pierd teren în faþa exegeþilor. 

Mi-ar sta în putinþã sã public, în scurt timp, câteva volume de
poezii dar datoritã faptului cã îmi editez scrierile pe cheltuialã pro-
prie, selectez cu destul de multã circumspecþie materialele ce
urmeazã sã fie publicate. Practic, din simbria mea de mãrunt
funcþionar public, din care subsistãm trei suflete, îmi creez o re-
zervã destinatã editurii.

Deºi în acest moment am pregãtit un volum de versuri, voi
da prioritate unui volum de cugetãri proprii — nu lipsite de o anu-
mitã poezie, presarate cu preluãri „picante“ ºi solemne, din diverse
alte surse. O consider o acþiune temerarã dacã avem în vedere cã
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O CALE PRIN CARE PUTEM AJUNGE
MAI APROAPE DE DUMNEZEU

Dumitru Andrei

Împlinesc în toamna care vine, 56 de ani. Deºi am ajuns la o
vârstã destul de înaintatã, opera mea literarã — din punctual de vedere
al consacrãrii, se aflã încã la debut.

Cu toate cã scriu de pe la vreo cincisprezece ani, revelaþia
debutului meu literar în formã tipãritã, am avut-o abia în vara anu-
lui 2005, când prin grija unui fost coleg de ºcoalã am intrat în po-
sesia primului numãr al revistei „Tânãrul economist’’- apãrutã în anul
1970 la Liceul Economic din Iaºi. În acea publicaþie pe care o vedeam,
pentru prima datã, abia dupã 35 de ani de la apariþie, stãngace ºi
— printr-o eroare — incompleta, se afla ºi o traducere literarã dupã
„Captivul“ lui A.S. Puºchin, semnatã de mine.

Debutul editorial — care este, de fapt, adevãratul meu debut
literar — s-a produs pe data de 14 martie 2006 când a fost lansat
la Sala Consiliului Judeþean Vaslui, volumul meu de poezie intitulat
„Spasme ºi reverii“. Prezentarea fãcutã de criticul Daniel Dragomirescu
cu acest prilej, a fost preluatã on-line ºi de cãtre revista „Agero“
Stuttgart.

În cei 40 de ani de când scriu am adunat o bogatã „literaturã
de sertar“: poezii, cugetãri, eseuri, prozã scurtã ºi altele. Am scris
ori de câte ori am am simþit nevoia sã aºtern pe hârtie, unele gân-
duri, versuri sau chiar poezii întregi. O vreme am scris numai de
dragul scrisului. Nu am sperat cã le voi publica vreodatã ºi poate
dacã nu s-ar fi schimbat regimul din România cu siguranþã aºa s-ar
fi întâmplat. Am fãcut o încercare de a publica, prin anii ’80, la
„Luceafãrul“, dar pentru cã m-am regãsit la rubrica “ Deocamdatã
nu“ nu am mai perseverat în aceastã direcþie. 

În volumul “ Spasme ºi reverii“ am selectat o micã parte din
versurile scrise de-a lungul timpului ºi anume acelea care mi s-au
pãrut mai reprezentative în grupul celora de acelaºi fel. 

Poeziile pe care eu le consider mai bune le-am scris în ultimii
15 ani.

A început sã se contureze, în aceastã perioadã, un anumit
stil care pare sã fie al meu, o abordare — cred eu — insolitã a pro-
blematicii poeziei. Deºi am citit multã poezie nu am avut niciodatã
tendinþa de a copia un anumit autor. Am preluat, în schimb, ceva
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Scriind, încerc sã-i conving pe tinerii creatori sã mã urmeze ºi fac
tot posibilul sã-i gãzduiesc în paginile revistei literare „Citadela“ al
cãrei redactor ºef sunt, publicaþia Asociaþiei Scriitorilor de Nord Vest,
Satu Mare.

În tinereþele mele eram „strânºi uniþi în jurul“ revistei ºcolare
„Muguri“ al Liceului nr.2 din Satu Mare (actualul Colegiul Naþional
„Ion Slavici“) în ale cãrei pagini am publicat prima cronicã literarã,
scrisã la un grupaj de versuri ale regretatului poet Ion Baias, dupã
care o perioadã de timp am frecventat Cenaclul „Iosif Vulcan“ din
Oradea, apoi a urmat frecventarea Cenaclului „Afirmarea“ din Satu
Mare, iar din când în când citeam versuri în Cenaclul „Asociaþiei Scrii-
torilor“ din Baia Mare; de fiecare datã aveam prilejul de a cunoaºte
atmosfera altor medii literare, alþi creatori, fapt ce a contribuit într-o
oarecare mãsurã la formarea mea ca scriitor.

Mã simt solidar, uneori chiar contemporan, atunci când pu-
blicând în paginile revistei „Citadela“ unele fragmente din cãrþile scrise
de marii scriitori ai literaturii ruse: Tolstoi, Dostoievski, Esenin dar
ºi creatori ai Europei Unite (din care facem acum ºi noi parte) Rilke,
Villon, Goethe, Schiller, Shakespeare, etc. precum ºi cei de „acasã“:
Eliade, Rebreanu, Cioran, Noica, Blaga, Eminescu, Vianu, Cãlines-
cu, Arghezi, Labiº, dar ºi pe cei care i-am prins în viaþã: cojudeþeanii
mei; Nae Antonescu, Corneliu Balla, pe alþii de pe alte meleaguri
cum sunt: Gheorghe Grigurcu pe care l-am cunoscut în vremea anilor
70 la Oradea, bãimãreanul Ion Burnar, reºiþeanul Octavian Doclin,
suceveanul Ion Beldeanu, bãcãuanul Petru Scutelnicu, clujanca Adina
Ungur, timiºoreanca Laura Ceica, criticul Valeria Manta Tãicuþu, dar
ºi cu cei care „au îndrãznit sã-ºi ia lumea-n cap“: pr. Dr. Theodor
Damian, Mircea ªtefan (SUA), Luminiþa Suse, Laurenþiu Orãºanu
(Canada), Nora Ferenþz (Germania) plecaþi cu ani în urmã pe meleaguri
strãine etc.

Mi-am tradus propriile-mi volume de versuri: „Pelerinaj de sece-
siune“ ºi „Calvarul cuvintelor“ în limbile de mare circulaþie: englezã,
francezã, germanã dar ºi în limba minoritarilor unguri alãturi de care
trãiesc în bune relaþii de mai bine de 30 de ani. Acest aspect i-a
fãcut pe unii critici sã mã condamne la conceptul de „cetãþean al
lumii“, acuzat cã am pus bazele „internaþionalizãrii artei“, fapt ce „nu
înseamnã o globalizare ºi o uniformizare în sensul abolirii individua-
litãþii ºi caracterului fiecãrui neam ºi al fiecãrui limbi“. (Laura Scutaru)

Datoritã unor împrejurãri am avut bucuria de a cânta „Gaudea-
mus Igitur“ ceva mai târziu, dându-mi prilejul de a cunoaºte mai bine
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nimic nu e nou sub soare, dar cu ajutorul Celui de Sus, sper sã o
scot bine la capãt.

E posibil ca în viitorul nu prea îndepãrtat cuvântul tipãrit sã
fie tot mai rar, locul sau fiind preluat de cel electronic. Dar, pânã
atunci, cartea tipãritã, aºa cum o ºtim noi astãzi, are pentru mine
o semnificaþie deosebitã.

Închei acestã mãrturisire de credinþã literarã cu încrederea
în oamenii care acum, ca ºi în viitor, vor avea luciditatea ºi puterea
sã sprijine literatura, pentru cã, în credinþa mea, ea rãmâne o cale
prin care putem ajunge mai aproape de Dumnezeu. 

Vaslui, 27 martie 2007

„ÎNTRUCÂT SCRISUL MI-A CREAT
SUFERINÞÃ, ÃSTA-I MOTIVUL

MAJOR PENTRU CARE AM SCRIS,
SCRIU ªI VOI SCRIE“ 

Aurel Pop

De ce scriu? Pentru cine scriu? Iatã întrebãrile la care a sosit
timpul sã rãspund. Niciodatã nu mi-am propus sã scriu motivat. Acest
fapt se dovedeºte ºi prin faptul cã nu figurez în revistele cu profil
economic care gãzduieºte topul celor 300 de bogãtaºi ai României.
Dupã o copilãrie petrecutã între dealurile ce strãjuiesc Vatra Chioarului,
(Cetãþele-ªiºeºti) mi-am urmat firesc pãrinþii in zona Sãtmarului, în
speranþa unui trai mai bun. Aveam deja cei 7 ani de-acasã când înce-
peam sã mai pricep unele lucruri, ºi totuºi un lucru nu l-am înþeles:
de ce searã de searã spre Ungaria cerul era înroºit, iar bubuiturile
se auzeau pânã noaptea târziu? L-am întrebat pe tata, (Dumnezeu
sã-l odihneascã) care, cu o voce scãzutã, parcã în tainã mi-a rãspuns:
„Îi revoluþie în Ungaria“. N-am înþeles pe moment acel ton scãzut
spus parcã în tainã de tata pânã prin anii 75, când, pentru faptul
cã am avut curajul sã gândesc cu voce tare, am fost „tratat“ cu
ºocuri electrice. I-am iertat, zicându-mi precum Mântuitorul: „Iartã-i
Doamne cã nu ºtiu ce fac“, dar nu i-am uitat pe toþi cei care mi-au
trãdat idealurile. Întrucât scrisul mi-a creat suferinþã, ãsta-i motivul
pentru care am scris, scriu ºi voi scrie.

Scriu pentru „aproapele meu“ fãrã sã „mãrturisesc strâmb“
fãrã sã-i „poftesc muierea“ ºi fãrã sã-i „poftesc nici un lucru“ în schimb.
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În iubire, oaza de despãrþire faþã de celãlalt tresare în nostal-
gie. Mã simt cu tine (deºi atât de limitat) atunci când scriu. Ciudatã
irevocare a destinului: scrisul. Trãiesc deopotrivã ºi nostalgia evadãrii.
Nu a evadãrii de celãlalt, ci de eul nostru comprimat prin constrân-
gerea celorlalþi. Nu mi-am dorit niciodatã sã fiu singur, dar uneori
e atât de bine în singurãtatea unei clipe. Pot reflecta asupra moºtenirii
de fiinþã ºi asupra clarificãrii/ claritãþii iubirii. Noi variem postulatele
iubirii în proiecþii personale ºi vedem astfel lumea nu aºa cum este
ea, ci aºa cum suntem noi. Dar iubirea este unicã, înaltã, infailibilã,
eternã ºi noi doar o introiectãm senzorial, empatic. 

Mi se întâmplã deseori, în camerã fiind, sã mã ridic din tim-
pul scrisului ºi sã mã plimb într-un patrulater al spaþiului limitat. Sã
„scriu“ doar cu forþa gândului. Ce frumoase ar arãta cãrþile care ar
fi sustrase din puterea gândului, aºa cum rezultã ele în timpul mer-
sului. Aºezarea la birou este o infamie, pentru cã în chinul scrisu-
lui fizic nu numai cã se pierde savoarea autenticitãþii gândului, dar
te vezi izbit ºi de uzanþa limitatã a fondului de cuvinte.

Când scriu o fac în tonalitatea dorinþei de a termina (uneori
de a termina pentru totdeauna). Filosofez tocmai pentru a renunþa
la filosofie. Renunþ la filosofie pentru a renunþa, de fapt, la mine însumi.
Când iubesc nu renunþ la iubire, ci renunþ la mine însumi pentru a
fi Tu. Dãruiesc în celãlalt ceea ce iubirea dãruieºte în mine.

Existã în noi ºi un soi de singurãtate, al unei înþelegeri spiri-
tuale prea tainice pentru a putea fi împãrtãºitã ºi doar atunci când
reuºim sã o facem compatibilã celorlalþi, o numim artã. Acel ceva
inefabil din noi, care nu poate fi împãrtãºit la nimeni, este riscul sin-
gurãtãþii noastre la nivel mental. Cãci în rest suntem prea înconjuraþi
de oameni. Scrisul (ca îngãduinþã artisticã) îþi dã dovada conºtien-
tizãrii propriilor limite ºi nemãrginiri, puterea de a te clarifica pe tine
însuþi. 

Am o poftã nebunã de scris, dar niciodatã nu voi transpune
aceastã poftã în ipocrizia extremei lucrului foarte bine fãcut, deoarece
orice idee nobilã prezintã un dezavantaj egal sau mai mare decât
valoarea ideii în sine. Poate sunt prea multe idei în mine. Dar sunt
fericit, chiar pãgubos de fericit ºi asta mi se trage din nimica. Pen-
tru un scriitor de vocaþie, suferinþa e mai sugerativã ca motivaþie
literarã. 

Adecvarea muncii doar pentru suveranitãþi materiale nu-mi
creeazã empatia nici a carierei, nici a vreunei mulþumiri intrinseci.
Dar cum din scris nu poþi trãi (nu la noi), rãmâne-voi amator într-ale
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orientãrile ºi preocupãrile tinerei generaþii, integrându-mã perfect,
eliminând orice barierã.

Unde mã duc? Mã duc pe urmele celor care au avut curajul
sã înfrunte un regim totalitar, mã duc pe urmele celor care noapte
de noapte au dispãrut acum mai bine de-o jumãtate de veac de acasã.
Îi caut de câþiva ani prin arhive, le ascult glasul acelor care mai sunt
în viaþã, completându-mi acel tabloul sumbru al perioadei colectivizãrii.

Mãria Sa Þãranul, cã despre el e vorba, jerfit pe altarul patriei,
nu are încã o statuie. Prin El au ajuns în zilele noastre marea creaþie
popularã, izvorul nesecat al literaturii scrise.

Satu Mare, Anul Domnului 2007

ARTA DE A RENUNÞA LA ARTÃ

Florin Þupu

Nu m-am gândit nicidecum cã o sã ajung sã scriu (nu pentru
cã textul n-ar fi obsesia vieþii mele, ci dimpotrivã, pentru cã ispita
care mã încearcã cel mai tare este pãcãtuirea prin scris, aºadar
a cuvântului banal folosit, cred, anterior probabil Logosului divin) ºi
asta fiindcã îmi imaginez Iubirea fecundându-ne dincolo de scris, cap-
tivantã sub sensul ei mirific mântuitor ºi a tainei tãcerilor noastre.
Dar totuºi scriu, dupã cum se vede, mâzgâlind veºnicia în chip
nefiresc, plãmãdit fiind cu mâinile acestea care nu cunosc odihna
sau cu ochiul deºart din frunte ce-mi trimite responsabilitãþile sã se
odihneascã în braþele altei vini, nicidecum aceea de a-mi crea iluzia
cã Dumnezeu mã va ierta pentru abuzul de iubire rãstignit în lacrimi…

Scrisul este cel mai frumos chin, chin pentru cã doreºte expri-
marea a ceea ce nu se prea poate exprima, frumos pentru cã
reuºeºte totuºi sã redea cât de cât forþa inexprimabilului.

Când trãirea lãuntricã devine feericã, conjugarea întinderii iubirii
în actul scrisului devine aproape imposibilã. Ce aº putea sã mai adaug?
Încât, ºi aºa neliniºtit pentru cã se schimbã substanþa însuºirilor
proprii, sã ajungi sã disperi pentru cã deja arzi, sã arzi pentru cã
deja o spui. 

Cum pãtrundem în memoria noastrã compactã pentru a de-
clanºa de acolo amintirile? Amintiri revelate în cãrþi pe care le-am
scris ºi pe care nu le-am mai scris ºi care se autodevoreazã în spa-
þiul tentant al subconºtientului. Trãim la fel de trepidant timpul, atât
trecutul, prezentul cât ºi viitorul.
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în esenþã, absurdul nu este decât o concepþie (dacã nu e ºi mai
grav — o trãire) care îl exclude pe Dumnezeu. Ori eu nu concep o
lume fãrã Dumnezeu. 

Preþul timpului este enorm. ªi în sensul în care, ucigãtor, des-
copãr faptul cã îmbãtrânesc, dar numai pentru faptul cã n-am rea-
lizat ceea ce mi-am propus sã realizez (cultural cel puþin). Stau ºi
mã gândesc uneori cum sã fac sã renunþ la o viaþã ºi la un stil de
viaþã al clasei de mijloc (deoarece aici m-aº încadra, teoretic) pen-
tru un „standard“ inferior de fiinþare, smerit, spiritual, simplu. Nu
pot (încã). Aº avea de ales, probabil, între a mã cãlugãri ºi a duce
un trai decent undeva în munþi, visând la statutul de artist (poate
scriitor) retras. Deºi, îmi spun, aº trãi la fel de intens ºi extremele
unei vieþi agitate (dar ce, viaþa mea nu e foarte agitatã ºi acum?),
precum cea a unui bogãtaº, parazit, desfrânat, mai ºtiu eu cum…

Mai am o ºansã, de a mã apuca de scris (serios) la 38 de
ani (ºansa lui Coelho). De a publica, chiar mai târziu (ºansa Lud-
milei Uliþkaia sau a Ninei Berberova). De a muri? Niciodatã! Aplauze
pentru Dumnezeu! M-a creat! Time is hardly anything! Iubesc, asta-i
totul!

Existã o lume dintr-o altã lume, care îmi este mai familiarã
decât realitatea. Singura invenþie necondamnabilã a umanitaþii pe
care o aºtept, dacã ar fi sã se întâmple cândva, e aceea a posibi-
litaþii de a putea transfera meditaþiile spontane care se petrec la
nivelul minþii în entitãþi scriptice, sau cel puþin în radiografii artis-
tice. Chiar fãrã aceasta, dacã ar fi posibil total, din mai multe motive
nu se întâmplã aºa: locurile ºi contextele sunt neadecvate, existã o
circumstanþã mai favorabilã materialitãþii de care depindem, eu cel
puþin nu þin un jurnal în care sã concentrez (reamintindu-mi) gân-
durile de peste zi, visez sã pot transpune literar ceea ce memoria
mea tot acumuleazã, dar dacã memoria mã lasã într-o zi? ªi apoi
vine o vârstã când lucrurile în sine, fie cã au fost spuse sau nu, nu
mai conteazã. Prima parte a vieþii e goana dupã ieºirea din anoni-
mat, determinatã de inteligenþã, dar, din ce în ce mai mult, partea
cealaltã e a dorinþei de reintrare în anonimat, a înþelepciunii. Pen-
tru cã ochii au vãzut deja realitatea care nu este a lumii din lumea
care ne-o închipuim cã trãim. 

Dar gândul nu-mi stã decât la faptul cã ar trebui sã mã apuc
serios de scris, în ciuda faptului cã prea puþini mai sunt interesaþi
astãzi de literaturã. ªi, în acelaºi timp, dacã aº putea sã mã izolez
în munþi, ca Robert Redford sau Salinger, sã încep o altfel de viaþã,
prin urmare o altfel de iubire. E caraghios de paradoxal cum eu, un
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literaturii. Amator în ghilimele, pentru cã e singurul lucru pe care-l
iubesc cu desãvârºire.

Referitor la scris, nu scrii pentru acum ºi nu pentru aici. Scrii
pentru cei care, postum chiar, se vor reflecta, indiferent de spaþiul
hãrãzit lor a le fi rezidenþa, ca-ntr-o oglindã, în elocvenþa sufletului
tãu. Opþiunea mea evidentã este, structural vorbind, aparent asemã-
nãtoare, deºi total diferitã: nu sã nu scriu, ci sã nu mai scriu, adicã
sã mã las de scris, dar dupã ce am confirmat ceva, scriind astfel
în termenii unei convenienþe literare.

Visul vieþii mele: sã trãiesc din scris. Nepracticabil însã. Nu
la noi. Ceea ce scriu nu pare deloc popular, prin urmare necomer-
cial. Literatura de idei are chiar riscul neînþelegerii din partea breslei.
Nu mai zic de restul. Bine, dacã aº stãrui, aº putea sã schimb
lucrurile. Mã mai gândesc... Apanajul încãpãþânãrii mele stilistice,
ludicul interior, vine dintr-o originalitate a situãrii mele în viaþã cât ºi
a unui imaginar psihologic. Experienþe lãuntrice, lumi imposibile. Greu
de transferat în „corporalitatea“ înþelesului banal al lumii. Ceea ce
recunosc: abia a face imposibilul literar din punct de vedere al cri-
teriului estetic inteligibil, pe înþelesul lui nea’ Cucutã, asta este artã.
Chiar dacã nea’ Cucutã nu citeºte în sine.

Ideea este cã un scriitor e mare chiar dacã scrie comercial
într-o anumitã mãsurã, cum a fost cazul lui Hemingway, care este
foarte citit, în comparaþie cu Faulkner, care nu prea este citit, deºi
este considerat un scriitor mare.

Celebritatea e ca o ispitã, þine de orgoliu ºi în final doare ºi
poate fi auto-ºi-atot-distrugãtoare. Aº prefera, dacã ar fi sã fie, sã
fiu celebru postum. Aº prefera celebritatea în doi. Aº prefera sã fiu
anonim. Aº prefera sã nu fiu preferenþial. Nu pot sã accept celebri-
tatea într-o lume în care mediocritatea începe sã devinã celebrã ºi
totul se raporteazã prin prisma ei (ºtiu, noi trebuie sã schimbãm
lumea, sã luptãm sã-i / ºi sã ne / impunem valorile absolute, s-o
facem, dar n-o vom face…). Între timp, prefer înþelepciunea în dauna
raþionalitãþii, iubirea în dauna iubirii de sine, te prefer pe tine în loc
sã nu te (sau sã mã) prefer, dincolo de toate îl prefer pe Dumnezeu
împotriva nimicului.

O vreme am crezut cã originalitatea e o chestiune care þine
de gustul absurdului ºi aveam, într-o anumitã mãsurã, intenþia sã
mã identific cu Samuel Beckett, dar treptat m-am convins cã ori-
ginalitatea þine, indiscutabil, numai de gustul valorii ºi cã absurdul
în sine nu reprezintã o valoare. Ne putem folosi de el într-o secvenþã
parabolicã ºi doar ca liant pedagogic. Nimic mai mult. Pentru cã,
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Scriem frânturi pentru cã viaþa noastrã este o frânturã de viaþã.
Un gând bun (închipuit ca diversitate) poate fi o reflecþie asupra

ce credem noi/ ar trebui sã credem despre alþii. Ce cred alþii despre
alþii sau despre noi înºine. (Fiecare crede ce crede despre iubire.
De fapt, ce crede?) (Închipuit în alþi termeni — dialogul: ce crede un
mesaj despre alt mesaj, un rãspuns despre alt rãspuns, dacã ar fi
în stare sã conºtientizeze textul scris asupra lui însuºi)...

Faptul de a fi scriitor face indezirabil ca limbajul meu (uneori
savant, doct sau cum s-o mai percepe el) sã-mi parã foarte fami-
liar, cel puþin în scris. Adicã nu realizez cã ar trebui sã mi-l simpli-
fic cumva, deºi am primit critici în sensul acesta. Într-un mod perceptiv
verbal mã consider un om foarte normal. Dar, în contrasens, ce
este atunci anormalitatea?

Profesionalizarea strict scriitoriceascã, ca sã nu-i spun lite-
rarã, þine de o ocazie unicã, care nu-i este datã oriºicui, în rest sau
poate tocmai de aceea, pentru a scrie, trebuie sã o faci strecurân-
du-te prin suferinþa rezultantã a unei realitãþi (sociale) crude, pe care
sã poþi sã o iei ca atare, sã o ignori sau sã o eviþi, un amor fati
care sã-þi dea resurse pentru un compromis cu viaþa. Compromisul
cu viaþa rezultã mai ales din confruntarea cu un celãlalt care nu cores-
punde aspiraþiilor proprii, care încurcã ºi dezice caracterul intenþio-
nal al viselor noastre. Dar astãzi scriitorul/ artistul este coborât de
pe soclul unei supremaþii inoculate tradiþional ºi se confundã cu viaþa
pânã acolo cã rupe orice barierã între viaþã ºi creaþie, astfel încât
se regãseºte în acel tip de performance art, atât de actual.

Statistica firii care trece prin sânge ºi se scuturã de frunze
toamna, ºi evalueazã totul, totul împotriva mea: sunt cel mai trist
ºi cel mai fericit om din lume, cel mai pãcãtos ºi cel mai sfânt, cel
mai mare ºi cel mai mic scriitor posibil, sunt ºi nu sunt, ºi sunt ca
sã ºtiu cã nu sunt, cã nu sunt decât dincolo de lumea cãreia i se
spune „a noastrã“, cu excepþia a mea ºi a ta, a ta ºi ce a mai rãmas
dintr-a mea... Este vorba despre un exerciþiu de stil? sã vãd în ce
mãsurã s-a pãstrat autenticitatea scrisului? Ce mai scriu? Acum scriu
ceea ce trebuie sã rãspund dacã sunt întrebat de ce scriu! Acum
te iubesc pe tine cititorule, ca sã ºtiu dacã (dar, indiferent dacã voi
ºti sau nu, voi face tot posibilul ca sã) te iubesc pentru totdeauna!

De fapt, în toatã viaþa oricãrui scriitor (ca ºi-n alte domenii)
nu este important talentul pe cât de importantã este mobilizarea.
Cele douã cerinþe sus amintite constituie un avantaj categoric dacã
le iei în serios: stabilirea unui termen de predare a materialului te
mobilizeazã, iar cunoaºterea temei implicã o finalitate rodnicã, ºtii
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om educat a fi liber, am ajuns sã fiu încorsetat în materialitatea asta
urbanã (care, involuntar, uneori îmi ºi place), în agitaþia dusã la extrem
de a fi modern ºi nu aristocrat cum, presupun, ar fi trebuit sã fiu.
ªi-mi spun cã va veni o zi când voi rãbufni ºi voi face din toate un
mare NU, pentru a-mi propune o altã direcþie de existenþã… Deo-
camdatã tot amân clipa aia ºi, dacã mi-e fricã de ceva în viaþã, este
cã mi-e fricã sã n-o amân la nesfârºit.

Uneori rãspunsul în sine conteazã mai mult decât conþinutul
rãspunsului ca atare. Cu alte cuvinte, provocarea, sau rãspunsul la
provocare, sunt cu mult mai frumoase decât tãcerea ori rãspunsul
aparent paºnic ºi neinterogativ. Ceea ce scriu sunã a degajare de
mine însumi (un fel de eliberare intrinsecã). Aºtept clipa aceea în
care sã nu mai pot sã scriu nimic, la fel cum aºtept clipa aceea
când sã nu mã mai implic profesional. Sã fie aºa cum am câºtigat
abia clipa în care sã nu-mi pese dacã nu m-ar iubi cineva ºi mai curând
dacã nu m-ar iubi nimeni.

Iubim sufletul cu trupul, precum Ovidiu. Decât sã scriu (la un
moment dat, atunci când timpul nu îngãduie) mai bine aº face altce-
va, adicã mai bine aº comunica altfel. Dar decât sã fac orice altceva,
mai bine aº scrie. Plãcere sau destin? Plãcerea este ºi de/ din partea
cititului. De fapt, forma acestei expresii literare, obsesive (scris/
citit), nu are nici o importanþã dacã nu are ca destinaþie comuni-
carea. ªi de fapt suportul tehnic al acestui fel de efort ne incomo-
deazã, iar nu actul în sine, care e plin de solidaritatea þelului nos-
tru interior. Blestemul însã ne este deja configurat: facem slalom
prin(tre) informaþii.

Ce este educaþia noastrã, la urma urmei? Cumulul informa-
þiilor pe care le-am primit de la alþii, care la rândul lor le-au primit
de la alþii ºi tot aºa mai departe. Aproape aº putea sã spun cã nu
existã originalitate. Ceea ce ni se pare nouã cã putem crea este
amalgamul biþilor pe care i-am cules în traiectul nostru existenþial.
Ce ne rãmâne specific nouã este maniera de a combina ºi aranja
aceºti biþi informaþionali. Suntem într-adevãr câte un pic din fiecare,
dar nu asta e totul. E bine sã ne raportãm la un standard de va-
lori, chiar dacã acel standard se schimbã mereu. E bine sã avem
un punct de referinþã. E bine sã ne situãm într-o lume care la rân-
dul ei s-a situat faþã de o altã lume. Chiar putem impune noi un stan-
dard. Dar esenþialul pentru mine este, dupã ce m-am situat faþã de
ceva sau cineva, sã fiu în distincþie. Prin urmare, ca scriitor, nu sunt
suma scriitorilor pe care i-am întâlnit, ci tocmai ceea ce mã dife-
renþiazã de ei. 
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mea presupune sã fiu rob principiilor de Adevãr, iar nu principiilor
de Artã. Dar eu nu sunt un om liber! Îmi trãiesc viaþa doar prin pris-
ma premisei de a renunþa la artã. Dar nu poþi renunþa la artã decât
atunci când ajungi sã o cunoºti foarte bine, când îi ºtii toate dedesub-
turile, toate punctele nevralgice, toate zonele erogene ºi eterogene.
Arto!, (într-o bunã zi) am sã te dau uitãrii!…

Mã trezesc gândind cã scrisul care sã te cuprindã îmi place,
cã aceasta înfaþiºare a ta-personaj din geam (reflectatã ºi nereflec-
tatã în tine însãþi) e susceptibilã doar de vãzul ochilor minþii, întoc-
mai Giocondei în a cãrei ochi, dacã te uiþi, nu-l vezi decât pe Leonardo
da Vinci, creator ºi personaj, ego-erou ºi anonim, totul sau nimic,
totul sau nimic, totul sau nimic…

Cred c-am uitat sã mai scriu cu adevãrat, de fapt timpul
înverºunat de atunci de când nu am mai fãcut-o s-a extins ceva, ceva.
În schimb, încep sã fiu din ce în ce mai conciliant cu mine însumi,
aflându-mã înþelegãtor la fenomene ºi nu neapãrat implicându-mã
în ele. Chiar iubirea mea ia caracter de înþelepciune, smeritã ºi tainicã
în ascunziºul ei. Când visele devin realitate… asta este utopia noas-
trã. Dar uneori visele chiar devin realitate.

Recunosc, deseori dorul de a scrie îmi da târcoale. Tocmai
pentru cã e singura formã de a rezolva singurãtatea (nu cea gene-
ralã ºi vizualã faþã de persoanele care te înconjoarã, în fond ele sunt
mai degrabã un disconfort psihologic, ci singurãtatea aceea care
îþi dã o confidenþialitate sufleteascã ºi te pune în faþa propriei per-
sonalitaþi din privinþa incompatibilitãþii cu ceilalþi). Mobilul de a scrie
este atât de important precum venirea primãverii, atunci când ea
ne transpune în statutul de luptãtori pentru o cauzã a luminii. Cu
cât lumina este mai intensã în timp ºi spaþiu, cu atât efectul bucuriei
interioare e mai autentic. Vorbe. Vorbim frumos de obicei pentru a
ascunde tristeþea caracterialã a unor realitaþi care ne macinã. 

Când nu iubim în mod constant, dar ºi atunci când o facem,
ceea ce ne impresioneazã exhaustiv sunt ideile. Ideile care ne inundã
atunci când sentimentele nu o pot face. Tristeþea e o reminiscenþã
a instinctului nostru conservator, cã ideile le putem face oricum, pe
când sentimentele le trãim. ªi scrisul?

Uneori aº prefera sã scriu banalitãþi ºi constat cã ceea ce
scriu rezidã în niºte lucruri foarte docte, cã de fapt asta ar trebui
sã fac, sã scriu despre toate banalitãþile care mã înconjoarã, fiind-
cã e mai firesc sã se întâmple aºa odatã ce chiar se întâmplã aºa.
Cehov putea sã vorbeascã atât de simplu despre orice fleac, facân-
du-l evident în favoarea contextului literar, încât a fost iubit ºi de prie-
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ce ai de fãcut. Spontaneitatea nu se reduce decât la o veºnicã
amânare a ceea ce ar putea fi mai spontan decât ceea ce nu a fost
considerat destul de spontan la un moment dat. Iar dacã lipseºte
o cât de micã motivaþie de a scrie, cu siguranþã prolificitatea lite-
rarã nu va avea câºtig de cauzã în acest sens. Omul se plânge în
general de lipsa de timp (cã ar fi timpul prea scurt pentru a finaliza
o lucrare). Ei bine, timpul este o substanþã care traieºte în noi înºine.
Timpul este în noi. 

Inechitatea nostra cu privire la limbaj: gândim unitar, dar scriem
în perifrazã.

Constat dintr-odatã valoarea ºi sensul frumosului, care-mi dã
libertatea unui spaþiu lãrgit, virgin, nobil, nepenetrabil oricum, ca ºi
când ar exista o artã dincolo de arta pe care o cunoaºtem acum,
o artã care mã (ne) interpune într-o dilemã nefericitã (sau poate cã
nu), aceea din care rezultã actul nostru de creaþie ca ceva limita-
tiv, deopotrivã cu faptul cã adevãrata valoare a creaþiei (ºi, prin
urmare, a frumosului) e doar contemplativã, iar nu facultativã (în
sensul de funcþionalã). Constatarea frumosului e neîndoielnic supe-
rioarã constatãrii / receptãrii actului de creaþie. Ca atare, (ar tre-
bui sã) ne întrebãm (dincolo de sensurile desprinse din raþiuni strict
umane): de ce ºi pentru ce creãm? Care este scopul creaþiei noas-
tre? Probabil cã mãcar punerea unei asemenea întrebãri ne-ar face
(mai) responsabili în faþa actului creator, dacã nu (în cel mai rãu caz)
ne-ar ºi opri productivitatea (uneori exageratã) de creaþie artisticã,
mai mult sau mai puþin valoricã.

Urãsc arta, pentru cã toate mijloacele ei de exprimare sunt
insuficiente pentru a putea reda ceea ce simt, gândesc, imaginez,
trãiesc. Toatã arta asta pe care noi o credem mãiastrã nu-i decât
o limitare a minþii noastre, o imposturã, o imitaþie. Un amalgam de
mândrie, grandilocvenþã ºi sinucidere a sufletului. O pedagogie (atunci
când este) improprie. Lucifer a cãzut datoritã Artei. O urãsc atât
de mult încât aproape cã încep s-o iubesc. Din prea multã urã cazi
în pãcatul de a o accepta, pentru ca, treptat, prin accepþie, sã o
îndrãgeºti. Arta — drog. Nu simplificãm lucrurile prin artã, dimpotrivã,
le complicãm. Viaþa noastrã este limitativã datoritã Artei, dar ºi mai
limitativã datoritã Tehnicii. Viaþa noastrã este complicatã datoritã
frumosului, dar ºi mai complicatã datoritã urâtului. Viaþa noastrã
nu este cu adevãrat viaþa noastrã, ci viaþa prescrisã de alþii. Viaþa
altora prescrisã pentru noi. Libertatea mea este sã nu fiu de acord
cu nimic din lumea asta, nici mãcar cu arta. Libertatea mea pre-
supune sã fiu de acord cu cerul, care nu presupune artã. Libertatea
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aºa cum e scrisul. Numai cã scrisul e ceva mai mult, poate fi extins
ºi asupra altora, fãcând cãlãtoria împrumutabilã.

Dacã ar fi sã moarã literatura, cauzele ei ar putea fi:
— nu scriu pentru cã nu are cine sã (mai) citeascã;
— nu scriu pentru cã nu (mai) citesc eu;
— e prea frumoasã ºi, fiind conºtientã de asta, nu (mai) citeºte;
— femeia fatalã este amanta preºedintelui, normal cã a ajuns sus;
— întotdeauna planurile noastre (literare) se realizeazã (din

pãcate, dar ºi din fericire) în proporþie de sub 50 la sutã;
— nu scriu pentru cã nu ºtiu sã scriu: asta scriu.
În privinþa mea, simt foarte bine ceea ce scriu. Numai cã sunt

o fire ciudatã, adicã trãiesc în universuri distincte de aparenþa rea-
litãþii, care-mi conferã, într-adevãr, o anumitã irealitate. (Deºi sunt
bine ancorat în societate, foarte echilibrat, nu preget sã denumesc
maºinãria asta zilnicã pe care noi o numim viaþã cotidianã decât ca
pe ceva eronat, iar cei care se cred cei mai normali sunt, de fapt,
adevãraþii nebuni.) De aceea sunt ºi mai greu de înþeles.

(extras din cartea Prinþesa Pasãre, Ed. T, Iaºi, 2005)

MÃRTURISIREA MEA DE
CREDINÞÃ... LITERARÃ

Constantin Frosin

Mãrturisim, dintru început, cã suntem plãcut impresionat de
aceastã formulã — cea veche: „profesiune de credinþã“, pãrea cãzutã
în desuetudine — felicitãri gãsitorului acestei trouvaille!

Mãrturisim cã, pentru noi, Constantin Frosin, literatura este
o cale, un mijloc, iar nu un scop în sine. De fapt, ea s-ar putea divide
astfel: 1. poezie, de tip experiment (vezi Subrealismul, direcþie lansatã
de noi în Francofonie, cu cronici din cele mai apreciative (semnate,
printre alþii, de Daniel Aranjo, Profesor universitar ºi Laureat al Aca-
demiei Franceze pentru poezie, criticã literarã ºi eseu, de J-P Gavard-
Perret, ºi el critic apreciat, Profesor universitar, de Laurent Fels,
Profesor la Universitatea din Luxemburg, poet, membru al Acade-
miei Europene), se va concretiza cu volumul Poèmes sous réalistes,
care va apãrea la Editions Joseph Ouaknine, Nice, Franþa); 2. eseu,
categorie care se subdivide în: a. eseu legat/inspirat de problemele
puse de traducerea literarã (concretizat în Du Non Sens au Para-
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teni ºi de duºmani. Iatã, recurg la cãderea în concluzie: vorbesc
despre vorbesc ºi tac despre tac. Chestiunea este cã mi-e fricã de
banalitate, dar, uneori, ºi aiurelile leagã oamenii, fiindcã oamenii deja
sunt legaþi dincolo ºi înainte de condescendenþa limbajului.

Ce frumos se aºterne cuvântul dupã o pauzã îndelungatã.
Numai cã e mult de scris ceea ce sufletul a aºezat în iluzie ºi chiar
ºi ceea ce a consumat în netrebnicie. Experienþele rãmân tãcute ºi
doar speranþele vizibile. Sã ne dorim mãcar genul de iubire conservabil.

Aº tinde sã cred cã, indiferent de frumuseþea interioarã (care
uneori e o determinantã a felului în care se aflã sufletul nostru), existã
o calitate nobilã în noi: arta. 

Eu cred în caracterul antinomic al percepþiei noastre, unde
toate trãirile vin din spaþii contrastante. Prefer înþelepciunea inteli-
genþei, altfel spus, nu consider cã valorile tradiþionale pot fi compen-
sate (când ºi când) de valori (post)moderniste ºi nici invers, precum
nu refuz niciodatã ideea cum cã cineva (fie el ºi scriitor sau cu atât
mai abitir) n-ar putea sã exprime o opinie care sã nu rezoneze inte-
riorului meu, în detrimentul ipotezei cã, vai, doar eu aº fi cel mai
îndreptãþit s-o spun sau, vezi bine, eu aº putea sã mã transpun cel
mai bine în definirea unei supozitii literare exhaustive (detest astfel
ego-ul care nu admite referinþele la/ prin raportarea la modele, atâta
vreme cât ele reprezintã dat-ul unor contextualizãri care se substi-
tuie deosebirii prin asemãnare mai degrabã decât asemãnãrii prin
deosebire). Consider cã am de învãþat de la fiecare om în parte ºi
tocmai de aceea mã raportez la ceea ce pot lua bun de la fiecare.
Teoretic, eu nu am nimic bun în mine ºi toatã bunãvoinþa mea e o
chestiune de nuanþã în genul distincþiei (dupã cum spunea pãrintele
Arsenie Boca, mi se pare) datã de actul iubirii celui mai mare sfânt
pentru Dumnezeu, care este cu mult mai inferioarã decât iubirea
lui Dumnezeu pentru cel mai mare pãcatos. Eu fiind acesta din urmã.

Pe undeva, cred cã ceea ce scriem este reflecþia cumulatã,
indirectã, a ceea ce am citit ºi trãit pânã acum. 

Îmi place derivaþia scri-soare. E o modalitate de a încãlzi ceea
ce exprimi pentru celãlalt.

Asta înseamnã cã scriu mental, dar nu m-am conectat la
aparatul de transpus automat în fraze/ a gândurilor/ pentru cã nu
l-am inventat încã — ºi nici alþii...

Cãlãtoria cu imaginaþia — singura care rãzbate. Ceea ce þine
de organismul nostru, în afarã de umorile abstracte care strãbat
fiinþa (suflet, spirit), se limiteazã la a fi cel mult mijlocul cãlãtoriei,
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pe care o conduce: Rimbaud Revue — consideratã Rolls Royce-ul revis-
telor de poezie din Franþa, considerã cã avem un stil propriu în poezia
francezã, care este numai al nostru!; deºi Marialucia Romano, în
revista italianã Nuove Lettere, considerã cã speculaþia noastrã liri-
co-filosoficã aminteºte, prin simbolistica metaforelor, de un anume
Baudelaire, prin iluminatele lor envoutement de un anume Rimbaud,
prin scurtime ºi substanþialitate de Ungaretti, cel din Allegria di nau-
fragi; deºi Daniel Aranjo ne comparã cu Jules Laforgue, pânã la iden-
tificare!). 

Principalul criteriu de selecþie al valorii ori a prioritãþilor, tre-
buie sã fie cel al confirmãrii, al validãrii respectivei valori, de cãtre
critica ºi istoria literarã de aici ºi de aiurea. Ori, ce greutate/pon-
dere/importanþã au modestele noastre scrieri — raportate la marele
opere ale literaturii române?!

De aceea, ne dedicãm cu trup ºi suflet (din 1990 încoace),
traducerii literaturii române clasice, moderne ºi actuale în general,
a poeziei române în special, în limba francezã, cea în care au tre-
cut prea puþin — sau deloc!... — Eminescu, Arghezi, Barbu ºi alþi mari
poeþi români. De altfel, statistic vorbind, opera noastrã literarã
numãrã doar 16 titluri în acest moment (din care 10 au apãrut la
edituri strãine, specie francofone), iar opera de traducãtor numãrã
cca 160 titluri, deci de cca 10 ori mai mare! La fel cum precumpãni-
toare pentru noi a fost promovarea valorilor româneºti pe canalul
limbii franceze, iar nu invers: de remarcat cã operele traduse din
francezã în românã însumeazã doar 8 titluri, deci de cca 20 ori mai
puþine decât cele traduse de noi din românã în francezã. O altã expli-
caþie posibilã ar fi aceea cã ne este mult mai la îndemânã sã tra-
ducem din românã în francezã, decât invers, la fel cum scriem doar
literaturã de expresie francezã! 

Patriotism literar? Patriotism local? Nu numai, ci mai ales
conºtientizarea necesitãþii de a cultiva diferenþa româneascã, cea
care ne poate face atractivi ºi interesanþi în concertul naþiunilor
europene, mai ales a celor culturale. Trebuie ca Europa ºi lumea
sã înþeleagã cã avem ceva de spus, de arãtat, de dãruit lumii, cã
ne situãm pe un loc de frunte — mult înaintea altora — în Patrimo-
niul universal, în Panteonul cultural al omenirii. Sunt þãri ca Franþa,
exempli gratia, care recunosc ºi mulþumesc României pentru cã le-a
dãruit un Cioran, un Ionesco, un Brâncuºi ºi atâþia alþii. 

Iatã de ce am ales sã dãm prioritate absolutã Traducerii ma-
rilor Opere ale Literaturii Române! Probarea ataºamentului nostru
la valorile culturale, artistice ºi spirituale ale Europei, în primul rând,
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doxe, Pensez-vous français? ºi La Traduction entre Mythe et Réa-
lité, apãrute la editura Le Brontosaure, Paris, primele douã în 2002,
ultima în 2003), cu caracter didactic, dedicate studenþilor de la limbi
strãine ºi traducãtorilor profesioniºti; b. eseu filosofic ori metafizic;
c. eseu cu tente de libellã, autoironie sau pamflet (ca cele publicate,
de câþiva ani încoace, în revista Dunãrea de Jos, a Centrului Cul-
tural Judeþean Galaþi); 3. creaþie literarã de tip ludic, defulatoriu,
sau scriiturã sub dicteu; 4. recenzii, prefeþe, postfeþe. 

De ce un mijloc? Ce fel de mijloc? De a ne facilita demersul
traducþional, de a evita eventualele capcane presãrate chiar în tex-
tul de tradus. Cum este posibil acest lucru? Prin practicarea cât
mai multor genuri literare, specie de poezie, pentru ca traducerea
noastrã sã parã/aparã a fi scrisã direct în limba francezã. Desigur,
în treacãt fie spus, dupã nenumãrate lecturi de poezie, uneori cu
creionul în mânã, în limba în care urmeazã sã se traducã...

De fapt, pentru noi, scriitor de expresie francezã (membru a
Association des Ecrivains de Langue Française, a Société des Poètes
et Artistes de France, a Société des Poètes Français, a Pen Club
International, secþiile Francezã ºi Belgianã) [pentru cã nu îndrãznim
sã scriem în prelungirea ori descendenþa unor Eminescu, Arghzi,
Blaga, Barbu, Stãnescu º.a.!], literatura — noi nefiind nativ francez
(deºi numele are rãdãcini ºi rezonanþe franco-italiene: Frosin este
numele unui oraº francez, iar Frosinone este numele unui oraº ita-
lian) — este o Tehnicã pusã în slujba Traducerii consideratã Artã; o
multitudine de tehnici pregãtitoare în vederea accesului la Arta Ade-
vãratã. Arta care este suma acestor tehnici ºi ceva în plus: talen-
tul fiecãruia ºi o fãrâmã, o scânteie de geniu... ori de nebunie...
cine ºtie!

Artã, pentru cã literatura românã, marea poezie româneascã
este Artã desãvârºitã, rar întâlnitã în alte literaturi cu pretenþii (de
fapt, nu doar în poezie suntem printre primii: câte literaturi numãrã
un dramaturg de talia lui I. L. Caragiale, ori un prozator de statu-
ra (uriaºã!) a lui Mihail Sadoveanu?! Nici în istoria ori critica literarã
nu stãm mai rãu: câte literaturi se pot mândri cu un Tudor Vianu
ori cu un George Cãlinescu, sau, mai aproape de noi, cu un Petru
Creþia, Nicolae Manolescu ori Eugen Simion?!). 

Aceasta este, în opinia noastrã, Arta adevãratã, cea care tre-
buie promovatã prin traduceri bine fãcute, de scriitori de expresia
limbii în care traduc, cea care trebuie fãcutã cunoscutã lumii ºi, în
primul rând, Europei, iar nu joaca noastrã (a lui C. F.) de-a literatu-
ra, de-a poezia ori eseul (deºi Samuel Brejart, în superba revistã
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sã arãt „de ce“, dacã aici e un loc pentru mãrturisiri: când eram
elev, am respectat o datã toate punctele din planul dat pentru o com-
punere ºcolarã — ºi m-am ales cu un 7. Am adus vorba de aceastã
parte a vieþii noastre pentru a putea ajunge mai lin la ideea cã
ºcolãreascã ar fi o expunere în care aº rãspunde strict la punctele
din plan — ºi încã exact în ordine.

Sã nu se înþeleagã de aici, însã, cã desconsider aceaste repere;
dimpotrivã. Ca dovadã, încep cu rãspunsul la forma interogativã a
acestui titlu, formã care este o manifestare a modalitãþii prin care
una dintre puþinele organizaþii care reuneºte ºi armonizeazã români
de bunã-credinþã din toate pãrþile lumii cautã sã intensifice dialogul
dintre ei — dialog de înaltã þinutã, pe mãsura interlocutorilor, cum
am constatat parcurgând feluritele reviste ºi mesaje ce alcãtuiesc
un patrimoniu în cel mai propriu ºi profund înþeles.

Dupã sistemul meu de gândire (la care voi mai face referire,
desigur), e firesc sã încep a iniþia acest soi de mãrturisire de cre-
dinþã cu ce m-a împins la scris. Am ales aceastã atrãgãtoare — dar
ºi pretenþioasã — cale de exprimare constatând cã nu mã pot face
ascultat pe cât aº dori, mai ales în mediul din România. (Nu fac dis-
tincþia între cea din vremea lui Ceauºescu ºi cea de acum, pentru
cã diferã doar aspectele de suprafaþã.) Aºadar, observând cã nu
prea am ºanse sã port un dialog civilizat (cu toate cã nu am motive
sã cred cã am carenþe în exprimarea verbalã), m-am orientat spre
o formã de redare a ce mã frãmântã (cel mai adesea împreunã cu
soluþiile, pentru cã nu sunt adeptul criticii de dragul criticii ºi nici al
vãicãrelii sterile — ceea ce, printre destule altele, mã deosebeºte
de mulþi) în care mãcar în faza de elaborare sã nu fiu tulburat, (prea)
deseori cu „lovituri sub centurã“ — ca sã preiau un termen din alt
domeniu ce îmi e foarte drag. Conjunctura a contribuit la refugiul
meu în limbajul scris nu numai prin cele expuse mai sus — sau, mai
degrabã, nu strict prin aceastã dificultate de a purta un dialog decent.
A intervenit ceva strâns înrudit: reticenþa în a comunica nemijlocit
celor din jur ce am pe suflet, pentru cã sunt pãtruns de unul din
principiile fundamentale ale psihologiei, respectiv sã nu îl judeci pe
cel din faþã (ºi îl extind — cu convingerea cã nu sunt singurul — la
comunicarea interumanã în general), iar de obicei se întâmplã exact
invers. Leg aceasta de aplecarea spre criticã de dragul criticii; aceastã
pasiune constantã de a face conexiuni este încã un factor care mã
împiedicã sã mã þin strict de o schemã.

Desigur, însã, cã mã preocupã în cel mai înalt grad fluenþa
expunerii. Este mobilul trecerii mele de la motiv la motivaþie — destul
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ne poate aduce mai uºor, dar mai trainic ºi mai eficient, acea bene-
volentiae de care România are atâta nevoie în acest moment! 

DE CE SCRIU

Ioan Bozac

Una din foarte rarele situaþii în care s-a venit în întâmpinarea
dorinþelor mele este aceasta: m-a invitat cineva sã expun crezul (cu
putere ºi de imbold) care a stat ºi stã la baza atracþiei în a-mi trece
gânduri ºi concepþii pe hârtie. Ocazia ce mi se oferã o consider cu
atât mai valoroasã cu cât pot ajunge — mãcar în acest cadru — la
îndeplinirea nãzuinþei (ºi scopului) de prim ordin când mã pun la scris:
sã împãrtãºesc celor din jur ce mã frãmântã, sperând — fireºte, cred
— sã-i aduc pe lungimea mea de undã.

Cu cele de mai sus, s-ar zice (nu doar de cãtre mine) cã am
rãspuns deja la temã. (În fond, lucrurile importante se spun în puþine
cuvinte — ºi existã nenumãrate exemple în acest sens.) Totuºi, cum
se presupune uºor, ar fi destule de adãugat ºi de nuanþat. Cu aceastã
din urmã laturã voi începe, ea fiind o constantã a activitãþii mele în
scris; îmi permit sã inserez afirmaþia, pãrându-mi evident cã rân-
durile ce le trec acum reprezintã ºi o mãrturisire.

Acestea o datã spuse, gãsesc cã am temeiuri sã cred cã voi
fi înþeles dacã analizez ºi titlul. Consider absolut necesar sã accentuez
cã acord acestei pãrþi obligatorii a oricãrei lucrãri importanþa cores-
punzãtoare locului unde se aflã: de frunte. În cazul de faþã — atent
ºi la subtilitãþile limbii în ansamblu, deci înglobând punctuaþia (aspecte
care trebuie luate în seamã când te apuci sã scrii pentru o audien-
þã pe care o speri mai largã decât familia) — am reflectat îndelung
dacã sã utilizez sau nu forma interogativã. Am ajuns la concluzia cã
e mai potrivit sã renunþ la ea, din moment ce intenþionez sã arãt
nu doar motivele, ci ºi motivaþia.

Înainte de a intra în miezul a ce doresc sã comunic, simt nevoia
sã fac o precizare — demers care se încadreazã în altã constantã
când scriu: intenþia de a fi cât se poate de clar, incluzând strãda-
nia de a reduce la minimum posibilele interpretãri (cel mai adesea
rãuvoitoare, experienþa mea nefiind — bineînþeles — singularã). Revenind
de la general la particular, voi nota cã nu am de gând sã mã þin
strâns de reperele care au fost enunþate în elegantul ºi îmbucurã-
torul apel al Asociaþiei Române pentru Patrimoniu. Sunt îndemnat
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ºi clasicism. Cert este cã nu mã simt în stare de o literaturã a absur-
dului sau comicã, ºi este extrem de improbabil ca într-o zi sã mã
apuc de poezie sau de teatru; se subînþelege cã e prudent sã eviþi
termenul „imposibil“ într-o afirmaþie precum cea din urmã. Deocam-
datã, însã, mã preocupã sã-mi demonstrez mie însumi, în primul
rând, cã sunt scriitor cu adevãrat, iar pentru aceasta trebuie sã
termin romanul de ficþiune la care am progresat foarte puþin.

De la sine înþeles mi se pare sã fi citit serios înainte ºi dupã
ce m-am pus eu însumi la scris. Mi-e greu, totuºi, sã afirm cã am
un model — în primul rând deoarece îmi dau seama cã nu voi putea
niciodatã sã mã apropii cât de cât de cei pe care îi admir. Încep cu
Dostoievski, pe care îl consider cel mai mare din toate timpurile.
De altfel, întreaga literaturã rusã mã capteazã, prin profunzimea ei
reflectând sufletul acestui popor, pe care-l vãd la fel cu teritoriul:
larg pânã a da senzaþia cã nu poþi sã-i mergi pânã în capãt. Francezii
— în special Dumas-tatãl ºi Hugo — îmi trezesc ºi ei un adânc respect,
cu deosebire în ce priveºte arta aºezãrii cuvintelor pe hârtie. Cel
dintâi menþionat îmi este, însã, mult mai apropiat sufletului meu,
alãturi de Sienkiewicz ºi de un autor mai slab cotat oficial decât ceilalþi
preferaþi: Karl May. E clar, însã, de ce ºi acesta din urmã îmi e drag:
prin fluiditatea stilului ºi strãduinþa de a promova valorile morale îl
pot situa — cum, probabil, o fac mulþi la vârstã sau cu mentalitate
adolescentinã — lângã celebrii autori (ºi) de romane istorice tocmai
evidenþiaþi.

Cât priveºte marii creatori autohtoni, atracþia pentru Rebreanu
mi-a fost sesizatã de persoane din chiar prima editurã la care am
încercat sã public ºi al cãrei nume spune tot: Humanitas. Pe mãsurã
ce am înaintat în vârstã, însã, parcã i-a trecut înainte Camil Petres-
cu — ceea ce iarãºi a fost intuit, tot de cãtre o femeie. Desigur cã
fac trimitere la citatul de mai sus, care este cu atât edificator, cred,
cu cât autoarea nu avea de unde sã ºtie cã m-a captivat manifestarea
preocupãrii importantului scriitor ºi gânditor pentru condiþia intelec-
tualului.

Nu trebuie eu sã accentuez cã toþi cei evidenþiaþi înainte aco-
perã un numãr respectabil de pagini cu reflecþii asupra omului ºi
societãþii — sau le induc, ceea ce îmi sporeºte aprecierea asupra
artei lor. Având în vedere ce mi-am propus prin scris (aspect prezen-
tat chiar de la început), e evident cã am rãspuns ºi eu acestui impuls —
chiar prea intens, uneori. Tot atât de evident este, însã, cã nu-mi
pun problema cã va exista vreodatã o lucrare a mea care sã strã-
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de uºor deductibilã acum, cred. Când m-am apucat de scris, am
întrevãzut ºanse sporite de a avea o audienþã mai largã. De altfel,
asta îºi doresc toþi; cine afirmã altceva (mai ales contrariul) e un
mare ipocrit. De asemenea, urmãream ºi urmãresc — în ultimã
instanþã — binele propriu pe toate planurile. Aºa ceva iarãºi nu iese
din firesc; particularitatea (nu numai a mea — sunt convins) este însã
cã nu-mi pot imagina o existenþã personalã împlinitã decât în cadrul
unei societãþi de nivel cel puþin acceptabil — ºi trebuie sã recunoaºtem
cã în România mai avem mult pânã acolo. Prin tot ce am scris, am
încercat sã identific în amãnunþime (ºi cât mai exhaustiv, totodatã)
neajunsurile, oferind — când puteam — soluþii; aºa mi-e felul, cum
am arãtat. Date fiind acestea, am temeiuri sã consider cã ego-ul
are o pondere minorã în dorinþa de a fi citit (cu o rãvnitã finalitate,
pe care nu mai e nevoie sã o expun) de cât mai mulþi. Am marea
satisfacþie cã Internetul mi-a oferit o posibilitate de a-mi îndeplini inten-
þiile pe care nici nu o visam când am început sã recurg la defularea
pe hârtie, ca reacþie la existenþa (nu vreau sã-i spun viaþã) sub
Ceauºescu; la un moment dat trebuia spus adevãrul, dacã nu aveai
de gând sã înnebuneºti. E de înþeles cã nu mi-am pus problema sã
protestez în gura mare, dacã nu am stofã de erou; sunt, totuºi,
liniºtit uitându-mã la alþii — ºi nu cred cã e necesar sã detaliez. Liniºtea
îmi sporeºte ducându-mã cu mintea la o idee demnã de luat în seamã
(cu regretul de a nu mai ºti unde am întâlnit-o) — ºi anume cã dupã
1989 nu a apãrut nimic din mult-aºteptata literaturã de sertar: în
chiar prima mea carte apãrutã se regãseºte, într-o proporþie
serioasã, un tablou — pe care l-am vrut amplu — al societãþii de aici
la începutul anului în care am vãzut apogeul terorii, dar ºi înlãturarea ei.

Cum toate lucrãrile mele de pânã acum sunt de memorialis-
ticã sau de analizã, nu socot cã mai e de notat cãrui curent literar
cred cã aparþin. Totuºi, nu aº trece extrem de repede peste acest
punct al expunerii, întrucât mai este ceva de relevat. Revenind la
prima mea carte, îmi voi permite sã inserez o parte dintre aprecie-
rile asupra ei ale unei distinse intelectule de formaþie umanistã — nu
critic literar, e drept, însã istoric de artã: „Este adevãrat cã scriitu-
ra este romanticã, dar spiritul este critic ºi lucid; este privirea in-
telectualului care este de acord cu Camil Petrescu: «câtã luciditate,
atâta dramã“.“

De fapt, nu mi-am pus problema sã aparþin vreunui curent. E
un truism cã scriitura reflectã gândirea, iar la mine — cum deja am
lãsat sã se vadã — se pot percepe destule elemente de romantism
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Tiberiu Utan, Mihai Gafiþa, Aurel Rãu, D.R. Popescu, Aurel Gurghia-
nu, Negoiþã Irimie, Miron Scorobete, Vasile Rebreanu, Alexandru
Cãprariu, Radu Enescu, Mircea Bradu, Damian Ureche, I.D. Bãlan,
Mircea Zaciu, Ion Pop, Petre Bucºa, Dumitru Mircea, Ion Mircea,
Mircea Opriþa, Constantin Cubleºan, Nicolae Prelipceanu, Ioan Alexan-
dru, Vasile Copilu-Cheatrã etc. etc., nu a avut cum sã rãmânã fãrã
urmãri.

Am publicat, în anii de liceu, doar vreo douã materiale, prin
1967-8, în revista A.B.C. a liceului „ªincai“ din Cluj. În anii studenþiei,
dupã frecventarea majoritãþii cenaclurilor clujene, am început sã pu-
blic, sporadic ºi puþin, în Steaua, Echinox, Napoca universitarã, iar
mult mai târziu în reviste ºi ziare din alte centre culturale ale þãrii.
Tot în anii studenþiei am început colaborarea, din motive pecuniare,
cu ziarul Fãclia ºi apoi cu Studioul de radio Cluj. Ani de zile, datoritã
muncii ºi condiþii nepropice scrisului, m-am apropiat destul de rar
de masa de scris. În deceniul ’80-90 al secolului trecut am publi-
cat mai mult în publicaþii braºovene: Astra, Brassai Lapak, Karpaten
Rundschau, Braºovul literar, Drum nou, precum ºi în almanahurile
editate de Filiala Braºov a Uniunii Scriitorilor. Ulterior, am extins cola-
borarea la aproape toate publicaþiile literare din þarã. În 1990,
reuºisem sã public ºi în unele volume colective. Unul, din iniþiativa
regretatului Ion Itu, era consacrat lui Eminescu ºi Braºovul, un al
doilea, o antologie de prozã umoristicã, „Se cãsãtoresc dovleceii“,
editat de revista Astra.

Dup 1990 ºi pânã în prezent, am publicat, în total, ca autor,
traducãtor sau îngrijitor de ediþii, 58 de volume. La care se adaugã
peste 2500 de articole ºi materiale de toate felurile, apãrute atât
în þarã, cât ºi în publicaþii din þãri ca: Marea Britanie, SUA, Cana-
da, Australia, Noua Zeelandã, Coreea de Sud, Iran, Israel, Croaþia,
Serbia, Ungaria, Moldova etc.

O parte însemnatã a scrisului meu l-am consacrat traduce-
rilor, în special celor de poezie, dar nu numai. Am tradus ºi publi-
cat, prin diverse reviste, dar ºi în antologii, peste 800 de poeþi din
întreaga lume. Mi-am început activitatea de traducãtor în urmã cu
peste 35 de ani ºi o continui ºi în prezent. Consider — cel puþin aceas-
ta a fost motivaþia mea — cã un traducãtor trebuie, pe lângã
cunoaºterea limbii sau limbilor din care traduce, sã aibã ºi un nivel
de culturã aparte. Munca lui nu este una mecanicã. De aceea tre-
buie sã îi acorde toata atenþia ºi energia sa. El, traducãtorul, trebuie
sã conºtientizeze cã nu traduce doar cuvinte, ci, mai ales, trãiri,
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batã timpul, chiar dacã — tocmai în aceste zile, am avut onoarea ºi
bucuria sã vãd, la Târgul de la Leipzig, douã dintre cãrþile mele
flancând „Sãptãmâna roºie“ a lui Paul Goma. S-ar putea, totuºi, ca
peste ani sã fie cineva interesat (mãcar nepoþii mei — cum zic cei
apropiaþi) de cronicile ce le-am încercat: a 40 de ani de fotbal (1966 —
2006) sau a ultimului an al perioadei ceauºiste, continuatã cu o
redare a celor ºase luni în care s-a produs deturnarea noastrã de
la drumul spre o societate civilizatã. Ar trebui sã fiu mulþumit cu
atâta; în fond, scrisul e la mine o activitate complementarã — dar
nu de micã importanþã sau pondere, din moment ce îi atribui roluri
pe care am încercat sã le prezint desluºit.

ªTIU CÃ AM IUBIT CARTEA DE
CÂND MÃ ªTIU

Dan Brudaºcu

De ce scriu? Nu ºtiu foarte exact. Sau poate ceea ce am eu
în minte e mai puþin concludent, în aceastã privinþã. Dar ºtiu cã am
iubit cartea de când mã ºtiu. La vreo trei ani, aflat cu bunicul meu,
Mândruþ Teodor, într-un magazin sãtesc, am fãcut un tãrãboi teri-
bil, de copil rãsfãþat, când el, poate ºi din lipsã de bani, nu a vrut
sã îmi mai cumpere o carte de desenat. Sau poate cu poze atrãgã-
toare. Atunci a intrat în acel magazin Veturia Goga. Ei nu i-au prea
plãcut copiii, dupã cum se ºtie. Oricum — nu cei plângãcioºi ºi zgo-
motoºi, ca mine. De aceea s-a oferit sã-i împrumute bunicului meu
bastonul în care se sprijinea. Am privit-o — mi s-a spus mai târziu —
foarte serios ºi i-am spus, cum am putut: Ce tu nu vrei sã îmi cumpere
cãrþi? Spusele mele au surprins-o teribil. M-a privit cu mai multã
îngãduinþã ºi ar fi spus: Cum, tu plângi pentru cã vrei cãrþi? Apoi
mi-a cumparat câte un exemplar din fiecare titlu de carte pentru
copii aflat atunci ºi acolo spre vânzare.

În anii care au urmat, încã de la începerea ºcolii, mi-a urmãrit
atent evoluþia. Astfel, a ajuns, dorind sã citesc cât mai mult, sã îmi
împrumute zeci de cãrþi din celebra bibliotecã personalã a poetului
de la Ciucea. Aºa am ajuns, mai târziu, în vremea studiilor liceale,
sã citesc autori ºi titluri aflate de mult la index ºi despre care nu
auziserã sau nu le putuserã citi mulþi dintre profesorii mei. Evident
cã toate acestea, plus întâlnirea, tot la Ciucea, a numeroºi scriitori
importanþi, începând cu Lucian Blaga, Nisifor Ghibu, Dimitrie Ciurezu,
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MISIUNE DE CREDINÞÃ

Ecaterina Chifu-Speranþa

A fi scriitor/scriitoare este o onoare, o mare onoare, pentru
care niciun sacrificiu nu mi se pare prea mare. Creatorul de lite-
raturã este un ales, el, dacã pune suflet în ceea ce scrie, mult suflet,
acea scânteie divinã ce-l face unic, va crea o operã durabilã. De ce
scriem? Nu din vanitatea de a lãsa un nume pe o carte, din dorinþa
de a culege un strop de nemurire. Nevoia de a scrie este un imbold
copleºitor la mulþi creatori de literaturã. Ei vor «sã se comunice» ºi
«sã comunice» cu alþii, cum afirma Tudor Vianu. Bucuria creaþiei
este unicã, indescriptibilã, iar satisfacþia scriitorului este ºi mai mare,
dacã este dublatã de bucuria lecturii, de conºtiinþa cã scrierea sa
aduce o stare de fericire în inima ºi mintea cititorului. Binecuvântat
fie creatorul/creatoare acelei opere! Harul pus în acei creatori care,
prin scrisul lor aduc în luminã, idei, sentimente, informaþii, tot ce
fascineazã spiritul, este de naturã divinã. Cei ce-l au sunt aleºii nea-
mului în slujba cãruia îºi pun condeiul. Îndemnul: „Vorbiþi, scrieþi
româneºte/Pentru Dumnezeu“ face ca scrierea artisticã în dulcea
ºi frumoasa limba românã, devenitã ea însãºi o operã de artã prin
rezonanþa ºi frumuseþea ei, sã capete o mare valoare literarã când
se armonizeazã cu aspiraþiile poporului nostru. Acest îndemn a fãcut
pe mulþi scriitori sã reflecteze asupra artei scrisului, asupra genu-
lui ºi registrului artistic în care creeazã.

Ca scriitoare, am încercat sã mã exprim simplu, pentru a fi
pe înþelesul tuturor, sã abordez o tematicã universalã, adecvatã la
realitãþile româneºti. Prin prisma sensibilitãþii mele, am încercat sã
redau adevãrul, cãci o scriere ce nu se bazeazã pe un adevãr istoric,
social, nu are rãdãcini în istoria neamului din care se trage creatorul,
nu poate fi viabilã. Am creat personaje cu trãiri intense, cu senti-
mente puternice, cu temeri sau îndoieli, mai ales din mediul ado-
lescenþilor între care îmi desfãºor activitate de profesoarã. Nu sunt
adepta „artei pentru artã“ nici a „artei cu tendinþã“, ci a artei pusã
în slujba celor mulþi, a artei care poate înãlþa spiritual un popor,
oferindu-i ºansa de a se educa prin creaþia literarã. 

În acest scop am scris romanul „Jurnal de vacanþã“ care este
o replicã frumoasã, sensibilã la „Jurnalul Laurei Palmer“ o carte abjec-
tã, dupã mine, care nu educã, ci corupe mintea celor tineri. Am
vrut sã dovedesc cã o fatã poate iubi profund ºi frumos un tânãr,
care moare în decembrie 1989, cartea dorindu-se a fi un monu-
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sentimente, fapte de suflet, concepþii despre viaþã ºi relaþiile interu-
mane, dovezi ale istoriei, culturii ºi spiritualitãþii unui popor. El, conºtient
sau nu, se pune în slujba a cel puþin douã popoare pe care, prin
munca sa, încearcã sã le apropie, sã le facã sã se înþeleagã reci-
proc ºi, implicit, sã se respecte mai mult. De aceea, în plus, el, tra-
ducãtorul, trebuie sã slujeascã, în egalã mãsurã, sã se abþinã de a
traduce orice, doar de dragul traducerii. 

Un alt câmp literar în care mi-am exersat scrisul a fost ºi este
cel al istoriei literare. Am încercat ºi încerc sã lãrgesc cunoaºterea
unor adevãruri despre oameni ºi opere semnificative pentru cultura
românã ºi universalã.

Scrisul, dacã este cu har, dar ºi cu multã muncã, contribuie
la progresul cunoaºterii, lãrgeºte orizontul spiritual al cititorilor. Poate
cã, uneori, din varii motive, am încercat sã îmi ºochez cititorii. Asta
pentru cã am avut în vedere un adevãr major. Un text scris este
important ºi prin ceea ce aduce nou, prin ceea ce îmbogãþeºte
cunoºtinþele cuiva. În opinia mea, nu este important sã nu depãºeºti
nivelul de aºteptare al cititorului. Asta pentru cã el, cititorul, trebuie
sã gãseascã în textul tãu ceva ce nu ºtia, fie ca informaþie, fie ca
mod de tratare ºi abordare. De altfel, doar în felul acesta scrisul
tãu va reþine atenþia. Altfel, riscã sã intre doar, cu titlu de inventar,
în evidenþele bibliotecilor sau arhivelor. 

Îmi place sã comunic cu oamenii, cu semenii mei. Îmi place
sã comunic cu contemporanii mei din lumea întreagã, sã le cunosc
preocupãrile, sã mã îmbogãþesc spiritual din operele create pretutin-
deni. De asemenea, îmi doresc sã pot fi, la rândul meu, util con-
temporanilor mei, sã le pot mijloci, prin scris, prin traduceri, luarea
de contact. Cãci, prin cunoaºtere ºi dialog, se poate ajunge la coope-
rare ºi colaborare. Se poate ajunge la aplanarea neînþelegerilor ºi
conflictelor. Intelectualul, scriitorul, indiferent unde trãieºte pe glob,
are ºi acest rol. Dar ºi datorie. Pentru cã acolo unde nu este dialog,
unde muzele tac, vorbesc tunurile sau sãbiile, iar mai nou — bombele
ºi rachetele devastatoare. Eu sunt destul de conºtient ºi de limitele
posibilitãþilor de afirmare ale scriitorului în lumea de azi. Dar nu cred
cã asta trebuie sã îl determine sã se închidã în turnul lui de ivoriu,
sã contemple, dispreþuitor, evenimentele, sã rãmânã indiferent la
neajunsurile ºi greutãþile traiului de zi cu zi. Pentru cã dacã nu scrie
ºi acþioneazã pentru oameni, dacã se doreºte un guru, admirat ºi
adulat de un grup restrâns, scriitorul pierde o ºansã majorã — aceea
de a fi o voce responsabilã a timpului sãu.
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vãruri eterne, spre frumuseþi ideale, spre vise intangibile. Orice fiinþã
care poartã în ea vise mãreþe sperã cã ele se vor realiza, deºi dru-
mul este anevoios, cãci acea fiinþã este dirijatã chiar de energia ce
o dau visele“.

Eu consider cã un creator de literaturã trebuie sã fie un crea-
tor de frumos ºi nu un adept al unei literaturii a dezagreabilului, oricâte
aspecte urâte are uneori viaþa. Vor fi viabile doare acele opere care
fac sã vibreze sufletele celor ce citesc, sã se înalþe în lumea frumo-
sului, cum se înalþã când sunt studiate opere ce reprezintã mari
valori ale literaturii române.

Scriitorii sunt cei ce formeazã avangarda societãþii, cãci ei sunt
cei ce poartã flacãra geniului lor ºi pot forma caractere puternice,
pot servi drept modele, prin personajele operelor scrise. Ei aduc în
luminã ºi alte faþete ale realitãþii, mai pure, mai frumoase, cititorii
putând percepe aceastã realitate mai profund, literatura devenind
astfel o sursã de cunoaºtere a acestei lumi.

Eu pledez pentru creaþii literare ce au în centrul lor de interes
omul cu toate aspiraþiile ºi sentimentele sale. Ideile umaniste tre-
buie sã dirijeze orice creator de literaturã, cãci ele trebuie sã stea
la baza convieþuirii între oameni. Pornind de la bazele culturii uma-
niste ce a înflorit prin secole, literatura românã trebuie sã se fun-
damenteze pe aceste concepte umaniste, concepte ºi principii ce
pot sta la baza relaþiilor inter-umane. Este nevoie sã se publice lite-
ratura ce redã aspiraþiile spre bine, frumos, adevãr, dreptate, to-
leranþã, iubire de semeni, sentimente ce pot contribui la consolidarea
unei convieþuiri paºnice pe acest pãmânt. A combate prin opera sa
incultura, subcultura ºi contracultura este misiunea oricãrui scriitor
ce se doreºte iubit ºi preþuit de neamul sãu. Fie ca domnul sã vegheze
asuprea celor ce dau rodul gândirii ºi sensibilitãþii lor pentru binele
ºi fericirea celorlalþi!

Înãlþarea spiritualã a neamului meu prin credinþã ºi culturã este
cea mai nobilã misiune pe care aº dori sã mi-o asum. Promovarea
valorilor literaturii române prin traduceri de bunã calitate în francezã
este o altã misiune ce aº dori sã mi-a pot îndeplini. Sper cã voi reuºi
a tipãri un volum bilingv, în limba românã ºi limba francezã a poe-
ziilor de dragoste ale lui M. Eminescu care sã-l facã mai bine cunos-
cut pe marele geniu la noi ºi în strãinãtate. Acesta este un vis ce
sper cã se va realiza în curând. Voi traduce nu doar propriile creaþii,
ci ºi altele care meritã a fi cunoscute peste hotare. 

Poate suntem doar niºte visãtori moderni, dar atunci când
vedem lumina ºi bucuria de pe chipul celor ce au citit ce am scris,
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ment literar pentru tinerii ce au pierit atunci. Într-o ediþie viitoare
voi schimba finalul, el nu va muri, ci va trãi ºi se va bucura de
dragoste, cãci consider cã trebuie sã fac un elogiu triumfului vieþii
ºi nu întunericului morþii.

Recunosc cã am scris, la rugãmintea elevilor mei, un volum
de poezie bilingv, o ediþie românã-francezã, dedicatã tuturor ado-
lescenþilor din lume care iubesc ºi poartã acelaºi dialog: „Eu — Tu,
o eternitate“, cãci fiecare cuplu aspirã spre o iubire eternã, aºa cum
reiese din versurile: „Eu — Tu, o eternitate/o eternitate de iubire /Eu —
Tu aceiaºi entitate, / o entitate în contopire, / Eu — Tu, o fericire/
o fericire în iubire, /Eu — Tu, o speranþã/o speranþã-n devenire,
/Eu — Tu o visare/o visare-n adorare/ Eu — Tu, un dor nesfârºit/un
dor neîmplinit/Eu — Tu, oare când am trãit?”

Volum se încheie cu aceste versuri, expresie a iubirii univer-
sale: „Numai sufletele pure/ unite-n iubire/ºtiu cã, lumina ce izvorãºte
din ele /poartã esenþa divinã// ea transfigureazã totul/ iluminând
la infinit, tot ce însemnã iubire?“

A trebuit sã trec printr-o experienþã tristã, moartea fratelui
meu, sã pot scrie „Cartea rugãciunilor noastre“, un volum de poezii
cu tematicã religioasã, cãci acest tragic eveniment m-a fãcut sã
reflectez la moarte ºi la legãtura noastrã cu Dumnezeu. 

Am vrut sã fiu „suflet în sufletul neamului meu“ „sã-i cânt bucu-
ria ºi-amarul“, dar am publicat ºi cãrþi cu caracter didactic, pentru
învãþarea limbii române ºi a limbii franceze, cãrþi care sã uºureze
munca la catedrã a mea ºi a altora, conºtientã fiind, cã, dacã se
învaþã repede ºi bine gramatica, va rãmâne mai mult timp în clasã
pentru literaturã, cea care are darul de a educa tânãra generaþie,
cultivând valori ºi sentimente umane alese, formând personalitatea
elevilor. 

Tot datoritã formaþiei mele pedagogice am scris ºi publicat
„Reflecþii/ Réflexions“ un volum de cugetãri în varianta românã ºi
francezã, pentru a servi la educarea tinerei generaþii. Mulþi, dacã
l-ar citi, nu ar mai face gesturi nefaste, nu ar mai suferi, nu s-ar
mai sinucide, cãci ar reflecta la cuvintele mele: „chiar ºi pe culmile
disperãrii, putem gãsi calea spre armonia din noi.“ Dacã ei ar ºti
cã pot întâlni fiinþe ce pot fi iubite ºi mai profund, mai intens, atunci
nu s-ar autodistruge.

Volumul cuprinde ºi un crez literar: „Aspirãm mereu spre per-
fecþiune ºi nu ºtim dacã o putem atinge vreodatã. Ea este aseme-
nea pescãruºului alb ce se înalþã peste strãlucirea mãrii nesfârºite.
Perfecþiunea rãmâne zborul nostru spre absolut, un zbor spre ade-
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domeniul creaþiei, îndeosebi a celei literare. Astfel am început sã-mi
revalorific forþele mele proprii interioare, cunoºtinþele dobândite în
decursul vieþii, al facultãþii ºi, îndeosebi, ca absolvent al facultãþii de
jurnalisticã. În 1996 am debutat în domeniul literar cu volumul de
poezie „Cu ºi fãrã retinã“, titlu elocvent pentru vremea aceea, volum
care de altfel a primit premiul „Darie Magheru“ al Uniunii Scriitorilor
pentru debut în poezie. Astfel am ajuns sã înþeleg cã organul vizual
(ochiul) este uneori mincinos. Adevãrul porneºte din interior ºi din
suflet. Este ceea ce am încercat, încerc ºi voi continua sã încerc:
sã mã exprim literar, în poezie, prozã, eseu. ªi totuºi, revin la între-
bãrile „de ce?“ ºi „pentru ce?“, întrebãri pe care fiecare dintre noi
este bine sã ºi le punã, pentru a-ºi deschide plaja spre meditaþie. 

Astãzi, religia, ca putere supremã în lume, chiar dacã face
sau nu eforturi, suficiente sau nu, de a converti umanitatea spre
înþelegere a ceea ce ne conduce de undeva din univers, rãmân totuºi
sã persiste întrebãrile „de ce?“ ºi „pentru ce?“. Unii înþeleg sau nu,
alþii ignorã religia în sensul ei adevãrat. 

Pentru o clipã gândul meu se întoarce la vorbele lui Isus: „Res-
pingând iubirea, cei ce mã urãsc pe mine iubesc moartea“. Banii,
posesiunile, cariera, faima, toate acestea rãmân vane, pierzându-ºi
atracþia pentru persoana care crede în puterea lui Dumnezeu. 

Nu existã o salvare pentru toþi, însã vom simþi puterea de
atracþie a crucii. Unii ºi-o vor asuma, alþii o vor respinge. A privi
este acþiunea prezentã favoritã a omului, titlurile ziarelor cu litere
mari exprimã aceastã dorinþã de a privi la ceea ce este nou, mi-
lioane de oameni îºi petrec timpul doar privind la parada umanitãþii
ori privesc la ecranele TV sau la imaginile din reviste ºi dacã este
un accident pe stradã sau ceva neobiºnuit, noi suntem invitaþi sã
privim. 

Avem aceastã dorinþã, construitã în noi, sã îndreptãm privi-
rile spre ceva ce încã nu am vãzut. O imagine care ne poate satis-
face este crucea. Azi crucea este risipitã într-un talisman familiar,
o amuletã, un obiect de vrãjitorie sau o emblemã agãþatã la gât,
sau este ridicatã pe stâlpii bisericii, ori pictatã pe vitralii, în timp ce
semnul veritabil, principiul crucii, net superior, este uitat. Vorbim în
mod liber despre cruce, ne rugãm privind la ea, o purtãm, o folosim
ca emblemã arhitecturalã, toate acestea în timp ce nu facem nicio
încercare sã o înþelegem cu adevãrat. Cei mai mulþi dintre noi facem
din credinþã o greutate, o încercare agonicã, sau rãmânem sub
umbrela ei, doar aºa, fãrã sã ne asumãm nicio obligaþie moralã. În
lumea noastrã modernã cunoaºtem puþin ori mai nimic despre cruce.
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ºtim bine cã nu am trãit degeaba, cã nimic nu poate întuneca, prin
prozaismul cotidian, acea „tainicã simþire“ cã nimic nu poate tulbu-
ra gândirea artisticã, nimic nu poate rupe echilibrul ce þi-l dã „starea
de poezie“ Acel sentiment unic pentru orice creator/creatoare de
literaturã ce îl oferã scrisul reprezintã fericirea unei vieþi de artist
al cuvântului.

Apreciez operele scriitorilor care pot contribui la sporirea pa-
trimoniul cultural românesc ºi la îmbogãþirea patrimoniului literar mon-
dial. Fie ca Domnul sã binecuvânteze pe orice creator ºi sã-i dea
putere de muncã pentru a îndeplini cu temeinicie misiunea sa pe
acest pãmânt. Urez literaturii române sã atingã acele culmi de pe
care orice lector din întreaga lume sã ia înþelepciune ºi frumuseþe,
înãlþare spiritualã ºi sentimente alese, spre gloria neamului româ-
nesc care sã devinã cel mai ales între popoare.

DE CE ªI PENTRU CE?

Petre Bucinschi

Pânã nu demult, pentru mine unica religie în care am crezut
ºi încã mai cred este arta plasticã, având în vedere faptul cã sunt
absolvent al Institutului de Artã Plasticã. ªi totuºi, în mine persistã
ºi azi întrebãrile „de ce?“ ºi „pentru ce?“. În urmã cu câþiva ani de
zile, când Dumnezeu mi-a luat vederea definitiv, m-am supãrat pe
El, „rãzvrãtindu-mã“ pentru faptul cã nu m-a întrebat ºi pe mine dacã
sunt sau nu de acord cu hotãrârea luatã de El. Mai târziu am înþeles
cã fiecare în viaþã are un destin (este vorba de pariul cu viaþa al
fiecãruia din noi). 

Eu însã consider în acest moment cã acest pariu, în proporþie
de 80%, l-am câºtigat. Ceilalþi 20% rãmân în mâna Celui de Sus.

Mi-aduc aminte când la orele de religie prima lecþie, ca fiind
copil, începea cu dialogul dintre o floare ºi un copil: Copilul întreabã
floarea: „Cine te-a fãcut pe tine, floare?“ Floarea dã rãspunsul: „Cine
te-a fãcut pe tine, m-a fãcut ºi pe mine!“

Un astfel de dialog ar trebui sã-l avem în memorie în clipele
grele ale vieþii prin care trecem. Am uzat de o astfel de memorie
ºi astfel am început sã înþeleg ce înseamnã sã crezi cu adevãrat în
ceva.

Când linia, forma, culoarea, mi-au fost suprimate vizual, s-a
dezvoltat cel de-al treilea ochi interior, dându-mi o paletã liberã în
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rului ºi poetului Alexandru Ciocâlteu, mai cunoscut cititorilor noºtri
în calitate de medic. „Gheaþã la mal“ reprezintã un manuscris de
sertar ce a trebuit sã aºtepte câþiva ani pentru a vedea lumina tiparu-
lui din cauza viziunii pesimiste asupra individului — volumul era abso-
lut nepublicabil înainte de 1990. „Folosindu-se de experienþa din viaþa
profesionalã unde se afla în contact permanent cu mizeria sufletu-
lui ºi trupului omenesc, Alexandru Ciocâlteu nu ocoleºte în evoluþia
personajelor sale, nici o treaptã a decãderii umane...“ ( A. Sârbu —
„Locuri în inimã“).

Pote cã nu întâmplãtor „Întâmplãrile culturale“ au avut loc la
Filiaºi.

Poate ca nu întâmplãtor m-am nascut în Filiaºi.
Pote ca nu întâmplãtor pãrinþii, sau poate Bunul Dumnezeu,

mi-au cãlãuzit paºii, din fragedã copilãrie, cãtre acest lãcaº, pentru
mine sfânt. 

În prima mea carte, apãrutã la vârsta de 15 ani, scriam:
„Ziarele scriu pe larg despre toate faptele rele din þarã. Cineva care
nu ne cunoaºte ar putea spune cã suntem o þarã de hoþi, aurolaci,
beþivi, violatori, boschetari, copii ai strãzii... 

Filiaºi, vechi târg comercial ºi mai târziu oraº, este un impor-
tant nod feroviar ºi rutier al Olteniei.

Cu nedisimulatã mândrie ºi îndreptãþitã speranþã, subliniind
starea de spirit ce guverneazã societatea filiºanã, pot afirma cã Filiaºul
s-a arãtat totdeauna mai înaintat decât celelalte localitãþi ale Olte-
niei în sprijinirea scriitorilor ºi culturii. Aceasta s-a datorat faptului
cã ºcoala ºi biblioteca au dezvoltat prin acþiunile comune dragostea
de cãrþi folositoare pentru cultura minþii ºi inimii...

La Filiaºi, complementul ºcolii ºi bibliotecii au fost „Întâmplãrile
culturale“. Intelectuali de prestigiu au sensibilizat autoritãþile ºi opinia
publicã în legãturã cu importanþa patrimoniului cultural ºi istoric ºi
au acþionat pentru depistarea, cunoaºterea ºi conservarea valorilor
locale ºi naþionale.

Iatã de ce, acum, în mileniul al treilea, care, prin voia Dom-
nului ºi strãdania celor hãrãziþi de El sã faca voia sa, va fi al culturii,
crezul meu este acesta: „cei aºezaþi sub flamurile albe ale litera-
turii, sfidând timpul ºi ticãloºia trecerii sale“ sunt hãrãziþi de
Dumnezeu sã facã voia Sa, simt nevoia de adevãr ºi recunoºtinþã
pe care o transformã într-o datorie faþã de neam ºi de limbã. 
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Dacã pentru lumea anticã a fost o problemã de intrigã, de conflict,
pentru lumea de azi ea este ceva obositor. Revolta crucii nu a în-
cetat, dar crucea nu poate fi revoltã atâta timp cât nu este înþe-
leasã. Nu este de mirare cã lumea de astãzi este apaticã privind
crucea, mai curând ar lupta împotriva ei, dar lumea modernã zace
în ignoranþã; ceea ce ar trebui sã fie lucrul cel mai important pen-
tru noi, a intrat de acum în istorie. Suntem mai degrabã tentaþi sã
lansãm idei apocaliptice decât sã privim în urmã la evenimentul care
reprezintã esenþa creºtinãtãþii: Crucea. În aventura vieþii ºi a morþii,
se fãuresc zilnic cliºee aparent maladive ale lumii reale, în combi-
naþie de pasiune ºi de raþiune, de grandoare ºi de prozaism,
îndrãzneþe sau penibile amalgamuri ale materialului ºi spiritualului,
proprii lumii de azi. Fiecare pãstrãm în noi un pod de stele cãtre
eternitate, o eternitate în care sunt mereu picurate noi nume de
copii; pãstrãm în noi speranþe într-o nouã zi, o scarã ca simbol al
ascensiunii ºi speranþei ce duce, în fond, spre visul lui Iacob, iar prin
aerul de lângã noi pluteºte o navã cu aripi de înger pãzitor. 

„OAMENI AI IUBIRII“

Claudiu Mihai Coman

„Adevãrata rugãciune nu este numai când îi spunem lui Dumnezeu
ce vrem, ci când ne punem pe noi înºine la dispoziþia Lui, ca el
sã ne spunã care este voia lui.“ (Sam Shoemaker)

Poeþii, scriitorii, artiºtii în general, sunt de regulã oameni ai
iubirii.

Adevãraþii artiºti nu sunt aceea ce îi spun lui Dumnezeu ce
doresc, ci aceea ce se pun ei înºiºi la dispoziþia Lui, ºi transformã
arta, prin voia Lui, în „punþi de comunicare cu sine ºi cu lumea, cu
trecutul ºi cu viitorul, cu cerul ºi pãmântul, oferind prin arta lor un
volum de ofrande lirice inconfundabil, ce exprimã, în timbrul speci-
fic al fiecãruia, o suferinþã, un strigãt, nevoia de a-ºi trãi vremea ºi
veacul...“ cum afirma poetul Mihai Duþescu la lansarea volumului de
poezie „Carré de aºi“. 

La vârsta de cinci ani am avut fericita ocazie de a participa,
pentru prima datã, la frumoasele „Întâmplãri culturale“ ce se
desfãºurau la Filiaºi în acel „templu al culturii“ ce purta numele mare-
lui cãrturar: Anton Pann. Se lansa volumul „Gheaþã la mal“ al scriito-
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urbane, un semn al neputinþei noastre. Cert este cã o cãutare de
a inova existã permanet în mine, o recunoaºtere a faptului cã tre-
buie sã aduci mereu ceva nou. Nu ºtiu dacã ºi reuºesc, dar e plãcutã
cãutarea ºi conºtiinþa faptului cã nu te-ai rupt cu totul de tendinþele
contemporane.

O altã discuþie deseori deschisã este aceea a raportului din-
tre realitate ºi fantezie în creaþie, despre tonul autobiografic ºi cel
detaºat de context.

Mã rezum la a spune cã, în funcþie de datele concrete ale crea-
torului, desfãºurãrile lui lirice (sau narative) nu se pot calchia peste
adevãrul vieþii sale. Cred în faptul cã, uneori chiar involuntar, autorul
se destãinuie pe sine, dar existã mult mai mult decât atât într-un
text. Este acolo ºi proiecþia lui faþã de lume în ansamblul ei, asumân-
du-ºi ºi trãiri pe care nu le-a avut niciodatã, dar le intuieºte ºi le
dezvoltã în tipare personale.

În ce mã priveºte, nu ascund cã anumite segmente ale vieþii
mele, mai ales în deceniul din urmã, mi-au adus o tensionare para-
noidã, peste limitele normale, datoritã unei sensibilitãþi ce s-a trans-
format într-o spaimã faþã de lume ºi a depãºit limitele acceptabile.
Dar aceastã stare de exacerbare a realului a avut ºi are, abia acum,
de când m-am apucat masiv de scris, avantajele ei: ce iese din mâna
mea, fãrã sã vreau, este rodul unei experienþe dramatice ºi a unor
acumulãri care îmi permit ºi îmi cer sã mã arunc pe de-a-ntregul în
hãuri, sã mã autoflagelez în speranþa unei purificãri interioare. Cel
ce, pe dinafarã, pare un om normal, are sufletul încã bântuit de
monºtrii care zac în ceilalþi.

Ce se va întâmpla în volumul 4 ? Va fi o revenire la maniera
tradiþionalã de a scrie sonet. Va fi un volum de sonete ale Braºovu-
lui, oraºul în care m-am nãscut ºi nu am încetat sã vieþuiesc. O
mulþime de locuri particulare ale oraºului meu vor face obiectul câte
unui sonet, încercând o autobiografie literarã ºi o surprindere a trãi-
rilor legate de frumosul ºi ideatica acestor locuri cu farmec speci-
fic ºi faþã de care simt obligaþia de a le trece în neuitare.

Apoi va veni volumul 5, care va fi cartea sonetelor dedicate
psalmilor.Va fi o integralã a psalmilor biblici, pentru prima oarã reali-
zatã la noi în materie de sonet. Proiectul se întinde în acest moment
pânã la al 12-lea volum de sonete, dar este prematur sã îl împãrtã-
ºesc de pe acum. Deocamdatã sã fim sãnãtoºi ºi sã sperãm cã tot
ceea ce îmi propun se va materializa.
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UN VOLUM DE SONETE ÎN FIECARE AN

Adrian Munteanu

Proiectul început în urmã cu trei ani, acela de a scoate câte
un volum de sonete în fiecare an, este, cum s-ar spune, în grafic.
Dupã „Tãcerea clipei“ (Sonete 1), Arania, 2005, „Casa fãrã ziduri“
(Sonete 2), Arania, 2006 ºi „Paingul Orb“ (Sonete 3), Arania, 2007,
mã pregãtesc acum sã finalizez volumul al patrulea de sonete care
va fi gata, negreºit, în iunie 2008.

O întrebare mi s-a pus mereu: de ce sonet?
Sonetul mi s-a pãrut legat de structura mea interioarã. Tre-

buia sã fie totul impregnat de armonie, în absenþa cãreia nu mã
regãsesc cu bucurie printre cei ce exerseazã profesia de scriitor.
Apoi trebuia sã-mi fructific potenþele muzicale ºi ritmice. Una este,
aºadar, ceea ce-mi place ca scriiturã, fiind, în mod declarat, de partea
modernitãþii, ºi una este ceea ce scriu concret, nu cantonat în epoci
apuse, ci prelungind în prezent un traseu adus în faþa cititorilor cu
veacuri înainte. ªi aici, însã, am încercat sã inovez. Cât s-a putut ºi
mi-au permis puterile ºi formaþia. În naturã ºi în trãirea umanã. Dupã
ce, în volumul întîi de sonete, am început cu sonetul clasic, pentru
a dovedi cã am abc-ul acestei subspecii de fineþuri lexicale, în volu-
mul doi apar ºi sonetele experimentale. Încerc, spre exemplu, sã
rãmân în apropierea tuturor datelor de ritm, dimensiune, mãsurã
ºi rimã impuse de sonet, dar totul realizat numai din cuvinte care
încep cu aceeaºi literã. Surpriza mare ºi plãcutã este cã acest tip
de sonete au fost bine primite imediat. Doamna Marta Petreu mi-a
publicat o pagina întreaga de experimente ºi antisonete în „Apos-
trof“. La o anumitã emisiune culturalã a unei televiziuni naþionale,
redactorul a dat la o parte peste ºaizeci de cãrþi care aºteptau la
rând, ºi a vorbit despre experimentele mele în sonet. 

Cred cã ºi în continuare voi gãsi soluþii de inovare. Sonetele
din volumul trei nu mai au strofe ºi nici semne de punctuaþie. Sunt
un flux continuu al trãirilor mele dureroase, înspãimântate, din ulti-
ma vreme ºi o posibilitate oferitã celor ce citesc de a interveni cu
propria frazare ºi cadenþã. ªi tematic ele se leagã de alt spaþiu, mai
puþin bãtut. Dacã sonetul tradiþional înglobeazã armonia lumilor idea-
le, a frumosului descoperit, sonetele din acest din urmã volum al
meu împing aceastã frumuseþe intrinsecã prin hrube ºi canale, prin-
tre aurolaci, drogaþi ºi curve, prin spitale cu muribunzi, prin toate
penumbrele acestui veac. „Paingul Orb“ este un volum de sonete
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sã scriu o poezie. A doua zi cu creionul pe caietul de literaturã am
scris prima poezie despre cer ºi zãpadã. Cinci versuri timide ºi cuminþi
care au fost începutul. Apoi câþiva ani am scris de dragul de a scrie,
despre pomi, despre fluturi, despre apã, despre iubire, dupã aceea
am început sã scriu pentru cã doream sã scriu, încercând sã modi-
fic, câte puþin, lumea în care trãiam, sã-i dãruiesc ceva din înfãþiºarea
mea sufleteascã. 

Într-o zi mi-am pus aceastã întrebare: „Dar dacã prin Cuvânt
te poþi apropia de ceilalþi, cu frumuseþe... ºi oare nu înseamnã fru-
museþea ºi iubire sau iubirea frumuseþe!?.. ªi poþi crede aºa în ei!
Poþi înþelege cã ºi ei iubesc, ºi înþeleg, ca ºi tine. ªi gândul tãu mãr-
turisit poate trece de la tine cãtre celãlalt. Lucrul acesta îmbogãþin-
du-l pe el ºi pe tine, prin pornirea gândului tãu cãtre celãlalt ºi a
gândului celuilalt cãtre tine, înmiindu-se în felul acesta iubirea. ªi,
cuvânt cu cuvânt, înãlþându-se în felul acesta o lume. O lume nu
oricum, ci o lume întru zidire ºi iubire de celãlalt. ªi oare zidirea aceas-
ta dacã se numeºte Iubire nu te ridicã cu gândul la Dumnezeu!? Nu
se zideºte ea coborând în cuvânt ºi curpinzându-ne, ca o Luminã
înlãuntrul sãu, iar noi încercând sã o cuprindem, ne cuprindem pe
noi împreunã cu ceilalþi, într-o zidire mai micã, cum ar fi o piatrã la
temelia unui aºezãmânt mai mare, o iubire mai micã într-o Iubire
mai mare... ºi apoi aºezãmântul acesta sã fie chiar Cuvântul, cu
pãmântul ºi cerurile lui! Cuvântul în care iubind sã fii cel iubit.“ (Io,
luptãtorul! sau I Am the Fighter!, Cortul de lânã, Bucureºti 2007)

Am scris apoi despre singurãtate, am scris despre dor, am
scris despre durere, despre însingurare, am scris despre nãzuinþe,
despre tãcere ºi rostire, ºi mai ales, am cãutat ca pe fiecare pa-
ginã pe care am scris-o sã aparã, mãcar odatã, numele cel sfânt
al Domnului. M-am gândit cã în felul acesta, acolo unde ajunge, cãtre
cititorii mei, acesta va încolþi asemenea grâului ºi va aduce în cãsuþele
cititorilor mei rod bogat. Este greu sã trimiþi cuvintele tale cãtre
celãlalt, acestea lucreazã atât de profund în sinea cititorului încât
rãspunderea scriitorului este imensã. Cuvintele tale trebuie sã fie
întotdeauna pline de iubire, prin aceasta de adevãr, de dreptate, cum
au fost cele spuse de Domnul nouã, pentru cã am fost zidiþi prin
Lege ºi prin Cuvânt Dumnezeiesc, am fost zidiþi prin Iubire ºi am
fost trimiºi prin Cuvântul dãruit nouã sã zidim. 

Pentru mine, aºa cum cred, pentru întreg poporul român, nu
existã poet mai bun ca Eminescu! Din ziua în care l-am cunoscut,
ºi pentru totdeauna, Eminescu este unic, profund, suflet în sufletul
neamului meu. Îmi amintesc ºi astãzi, prima poezie pe care am
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CREDO

Ioan Dan Bãlan

Consider o mare datorie, opera mea, scripturile mele.
Faptul cã Legendele româneºti din Valea Jiului, din depresiunea

existentã între ªurean, Parâng, Vâlcan ºi Retezat nu au fost culese
de nimeni pânã la mine îl consider o ºansã, dar ºi o mare datorie
faþã de spiritualitatea româneascã adevãratã, cea de rang folcloric.

Scriu, totodatã, gândindu-mã cu maximã responsabilitate la
destinaþia scrierilor mele, chiar la cititorii mei. Prin ceea ce fac, îmbo-
gãþesc sufletul naþional românesc ºi sunt mândru de asta; astfel,
în lume vom putea fi receptaþi ca atare. 

Apoi, având Legendele Olimpului alãturi, dupã care s-a creat
o uriaºã culturã, specificã, dupã „chipul ºi asemãnarea grecilor“, Le-
gendele româneºti din Valea Jiului acoperã o necesitate nedeclaratã;
Omul de Piatrã devine, într-un fel, viu, ºi Kogaionul geto-dacic ne
adunã pe cei adevãraþi, ca oameni, mai cãtre dumnezeire.

Nu fac parte din nici o grupare sau curent literar: a scrie în
vânã româneascã, puternic ºi curat, legat de toate ale pãmântului
ºi naþiunii tale, mi se pare reprezentativ.

A te lua mereu dupã „cei din est sau vest, sud sau nord“ mi
se pare gratuit.

Cred cã universalitatea îi aºteaptã doar pe cei care îºi repre-
zintã spiritul naþional ºi în poezia, proza mea, în culegerile ºi prelu-
crãrile folclorice, în Legendele din Valea Jiului, asta încerc sã fac.

CUVÂNTUL, CUVÂNTUL CARE NE ZIDEªTE!

Maria-Eugenia Olaru

Am hotãrât sã devin poetã într-o zi de iarnã, la începutul anu-
lui 1972. Ninsese atât de mult încât lumea întreagã era albã, îmbrã-
catã cu hlamidã strãlucitoare, deasupra cerul albastru strãlucea tãcut,
scuturând fulgii de zãpadã. Întreaga naturã era cuprinsã de o mãreþie
ºi strãlucire neînchipuite, liniºtea învãluitã a fulgilor de zãpadã
cuprindea întreg universul într-o tãcere tainicã ºi profundã, fumul
cenuºiu înãlþat din coºurile caselor pãrea un vãl argintiu sub care
copacii îºi înãlþau braþele tremurãtoare. Totul parcã se ruga, totul
parcã dorea sã se roage Domnului. Trãind ca o plenitudine sufleteascã
aceastã clipã, l-am rugat, prima datã, pe Dumnezeu sã mã ajute
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valorile fulgurante defileazã rapid prin sufletele oamenilor (afluxul de
informaþii abundente, ºi nu de puþine ori false, creeazã false valori
ºi false lumi) o întoarcere spre esenþa actului de creaþie, Iubirea Dum-
nezeiascã, va naºte conflicte individuale destul de puternice cititoru-
lui pentru cãutarea de sine, dar va oferi si o cale pentru rezolvarea
lor. Este cert cã nu se poate zidi societatea fãrã a zidi individul! 

Ca orice creaþie de profunzime sufleteascã poemele prezen-
tate împletesc liniºtea contemplãrii ºi a iubirii fata de creaþia Dum-
nezeiascã cu un permanent dialog cu Creatorul, durerea cãutãrii ºi
regãsirii de sine, dupã Chipul ºi asemãnarea Domnului, spaimele
copilului rãtãcit într-o lume care nu-ºi mai regãseºte izvoarele, prin
neputinþa identificãrii cu Celãlalt. Armonia interioarã a individului (Feri-
cirea) presupune a fi Una cu Dumnezeu, Una cu Sine, Una cu
Aproapele, uniþi ºi fiecare în parte. Acest lucru aducând împlinirea,
ca Unu. 

Volumul de prozã „Cortul de lânã“, apãrut în anul 2007, repre-
zintã o perioadã de creaþie de aprope zece ani. Titlul volumului face
referire la „Cortul adunãrii“ cel acoperit cu piele ºi învelitoare de lânã,
alcãtuit conform poruncii Dumnezeieºti, ca loc de naºtere, trãire ºi
refugiu de restriºte pentru fiecare creºtin. Ca loc de viaþã ºi moarte! 

Scenariul întregului volum tinde spre conturarea personajelor
cu ajutorul prozei lirice. Un lirism cuprinzând atât lumea exterioarã
în poezie ºi miºcare cât ºi trãirile profund spirituale ale personajelor.
Un lirism ca un val de mare care aruncându-se în adâncuri trage
la luminã noi capturi ale sentimentelor omeneºti, pentru a le aduce
la suprafaþa lucind în luminã. Personajele simple, fãrã a fi numeroase,
oferã contururi spectaculoase, trãsãturi spirituale ºi psihice puter-
nice, într-un peisaj al vieþii de zi cu zi care lipsit de poezie ar pãrea
anost. Personajele, deºi oameni simpli, sunt conturate de un lirism
interior obþinut prin meandre ale verbului, un joc de oglinzi în care
rãsfrângerea umbrelor ºi luminilor lasã sã se întrevadã contururi,
colorat creionate, ale personajelor, definitivate prin trãirile profunde.
Problematica socialã este profundã, specificã fiecãrei vârste. Con-
flicte interioare ale personajelor, metafore ale trãirilor profunde expri-
mate într-un lirism controlat, pentru a crea un contur puternic al
personajelor, sunt rezolvate prin explicaþii ºi înþelegere. Personajele
rãmân conturate la nivel spiritual, o cunoaºtere interioarã profundã
a fluxurilor ºi refluxurilor trãirilor personale, fãrã ca mediul ambiant
sã fie foarte ferm conturat.

Intenþia a fost de a face un pas cãtrei ceilalþi, copii, adolescenþi,
maturi, cu certitudinea cã sentimente universale ºi trãiri personale
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învãþat-o, împreunã cu mama ºi tata, care aplecaþi asupra mea aºtep-
tau sã rostesc cuvintele neînchipuit de frumoase ale poeziei lui Emi-
nescu, Ce te legeni codrule! De abia astãzi înþeleg cã Eminescu este
sufletul poeziei româneºti, Cuvânt Dumnezeiesc. Dumnezeu a dãruit
poporului nostru acel Poet de care sufletul românesc avea nevoie,
care sã-i înþeleagã durerile, bucuriile, dorurile, tainica chemare a
neamului ºi mai ales sã le exprime, pentru ca întreg poporul sã se
înþeleagã pe sine. Poet martir, mãrturisitor de Dumnezeu, mãrtu-
risitor al valorilor spirituale creºtine, de asemenea un luptãtor neîn-
fricat, prozator, jurnalist, rostitor al adevãrului unui neam bãtut de
vânturi ºi furtuni în calea sa spre desãvârºire, Eminescu a reuºit
sã fie „suflet în sufletul neamului“ sãu, Poetul. („Poetul“, George
Coºbuc). Acelaºi lucru s-ar putea spune despre Octavian Goga, poet
martir, care a trãit, a lucrat ºi a murit pentru binele neamului sãu,
mai ales al þãranului român pe care l-a iubit ºi la înþeles mai mult
decât ori care alt scriitor. 

Într-o þarã care îl are pe Eminescu poet al neamului, este greu
sã te numeºti poet, numai candoarea ºi puritatea tinereþii te mai
pot îndemna sã încerci sã scrii mai mult decât atât. Cu toate aces-
tea, Cuvântul Dumnezeiesc, întrupat în Hristos nu a încetat nicicând
sã rosteascã împreunã cu noi dragostea, dorul, durerea, tãcerea,
frumuseþea, nãdejdea ºi tot ceea ce este trãire profund omeneascã.
Adevãrata rostire, Logosul, în care suntem cuprinºi de Dumnezeu
nu se va termina niciodatã.

Descoperind într-o zi „Cântarea Fãpturilor“, a Sfântul Francisc
de Assisi, cu bucurie am înþeles uniunea indestructibilã care existã
între Om ºi întreaga lucrare Dumnezeiascã, am înþeles mai bine fru-
museþea Cerului, Soarelui, Lunii, Apei, Vantului, Focului, Pãmântu-
lui care una sunt în dorirea de a se supune Legilor firii ºi creaþiei
Dumnezeieºti. Am acceptat mult mai uºor chiar ºi Moartea ºi am
înþeles cã fiecare Viaþã îºi are Moartea ei, dupã cum se cuvine.

Ideea de bazã, de la care a pornit creaþia volumului „Þipãtul
înstelare sonorã“, apãrut în anul 2007, a fost aceea de revigorare
a limbajului, sãrãcit atât de mult în perioada comunistã ºi post-comu-
nitã încât cuvintele îºi pierdeau cu uºurinþã adevãratul înþeles pro-
fund ºi în mare pericol ºi astãzi datoritã facilului limbajului cotidian.
Am încercat sã realizez lucrul acesta considerând cã implicarea artei
în viaþa individului trebuie sã fie constructivã, ziditoare ºi dragostea
de frumos este prezentã în sufletele tuturor oamenilor. Cinismul cu
care uneori se abordeazã cuvintele este tocmai efectul pierderi sen-
sului adevãrat al Cuvântului. Am considerat cã într-o perioadã în care
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mecãtoare, însoþite de linele melodii ale trãirilor afective creazã în
mintea noastrã imagini care reprezentate fie prin poezie, prozã, mu-
zicã, picturã, sculpturã, graficã sau artã digitalã exprimã sentimentele
ºi trãirile spirituale materialízate, de care ne înconjurãm. Mergând
mai departe, sunetele lumii înconjurãtoare fíltrate de trãirile noas-
tre sensibile alcãtuiesc ºi ele o inepuizabilã melodie unicã fiecãrui
suflet omenesc. S-a dovedit prin studii efectuate în laboratoare cu
înaltã tehnicã audio cã întreaga lucrare Dumnezeiascã este muzi-
calã. Astfel, planetele universului în care trãim au fiecare o emisi-
une de sunete armonioase care contribuie la unicitatea lor, iar ima-
ginea acestor planete ne oferã imaginea perfecþiunii împreunã cu
permanenta lor miºcare formând o armonie unicã., întreaga lucrare,
în timp ce se supune legilor Dumnezeieºti, participã la armonia uni-
versalã. Aceastã lume se cuvine împãrtãºitã atât cât exprimã trãiri
profunde ºi universale prin care ne identificãm cu celãlalt ºi cu întrea-
ga lucrare Dumnezeiascã. Iatã de ce fiecare creator de artã este
important pentru întreg universul, în acest concert de sunete, ima-
gini ºi lumini, trãiri ºi rostiri, fiecare voce este unicã ºi prin lipsa ei
ar produce o frângere a armoniei universale. Întreg universul este
rostit ºi se rosteºte permanent într-o continuã miºcare.

„Golgota din vârful creionului, Moonlight, album de artã digi-
talã“, apãrut în Bucureºti 2008, reprezintã o modalitate de abor-
dare ºi exprimare personalã ineditã, a imaginii, cu ajutorul computeru-
lui. Strãlucirea magnificã a luminilor digitale este exploratã ºi reprezentatã
prin imagini ale focului, nopþilor pline de strãlucire ºi luminã, oglindiri
ale lumii înconjurãtoare în apele digitale, clare ºi magnifice. Linia sim-
plã ºi clarã utilizatã oferã posibilitãþi ample de remarcare a culorilor
cu multiplele nuanþe strãlucitoare. Tematica aleasã este reprezentarea
sintetizatã a aºezãrilor umane pornind de la cel mai puternic ºi fraged
nucleu, satul, cu luminile lui sub clar de lunã sau în amurguri ºi apusuri
de soare strãlucitoare prin diversitatea culorilor. Am experimentat
abundenþa liniilor ºi culorilor mergând pânã la reprezentãri abstrac-
te ale liniilor simple prin care este redatã imensitatea lumii.

Arta digitalã, este o nouã modalitate de exprimare. Începutul
artei digitale este crearea computerului, este chiar minunat cã în
aceastã lume super-tehnicã arta este la ea acasa, lipsa ei ºi a moda-
litãþilor digitale de exprimare ar fii creat un gol, o lipsã inestimabilã.
Necesitatea expunerii rezultatelor artistice a adus, dupã sine, dez-
voltarea sistemelor de printare, astfel, apãrând posibilitatea de prin-
tare pe diferite medii: lemn, sticlã, canvas, metal, materiale plastice.
Apariþia sistemului touch-it creezã noi posibilitãþi de exprimare ºi de
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profunde sunt specifice unor etape din viaþa omeneascã ºi depãºirea
acestora este o problemã atât personalã cât ºi a lumii înconjurã-
toare. Omul este o fiinþã socialã, evolueazã împreunã cu lumea din
jur, acþionând asupra ei cu forþa plasticã a gândirii ºi sentimentelor
ºi revenind cu o forþã elasticã a trãirilor ºi memoriilor colective. Fiecare
dintre noi lãsãm o urmã în Inima universului, fiind importanþi pen-
tru lumea din jur, acþionând asupra ei ºi fiind modelaþi de ea prin
legi ale firii ºi creaþiei dumnezeieºti, fie ca aceasta sã fie cât mai
roditoare. Totuºi asupra fiecãruia se abat uneori furtuni dornice sã
ne schimonoseascã, sã ºtirbeascã Iubirea profund pãrinteascã a
relaþiei Dumnezeu-Om. Fie ca toþi sã depãºim cu ajutorul Lui Dum-
nezeu aceste clipe cu rãbdare ºi bunãcuviinþã ºi sã poposim în cele
din urmã în Braþele Sfinte Pãrinteºti, cele atât de dorite de sufletul
omenesc, liniºtiþi, senini ºi mai bogaþi sufleteºte.

Cea mai importantã carte a mea este cea pe care încã nu
am scris-o. Ea este o carte de prozã, începutã, poartã numele „Oraºul
perfect“ ºi mi-am propus sã abordez câteva aspecte sensibile ale
trãirilor omeneºti, situaþii limitã în care trãirile ºi sentimentele devin
prieteni sau duºmani, în funcþie de cum sunt abordate ºi stãpânite.
Câteva fragmente din aceastã carte au apãrut în revista „Odgon“,
revistã personalã cu apariþie trimestrialã, on-line, începând cu finalul
cãrþii, respectiv: „Capitolul 10. Sa nu poftesti nimic ce este al
aproapelui tau. Al zecelea cerc - Prima baghetã: I. „Adevãrul vã va
face liberi!“ II. Floarea soarelui II.1 Noaptea la pescari. Urmeazã: III.
La circ ºi IV. Fata cu ºalul albastru“; acestea vor apãrea în numãrul
de la 1 iulie 2008, ºi urmãtorul la 1 octombrie 2008.

Imaginea ca reprezentare a lumii în care trãim este rezulta-
tul spiritualitãþii acumulate, învãþate din ºirul lung de clipe care alcã-
tuiesc viaþa, acest trecãtor minut identic uneori cu veºnicia, împreunã
cu trãirile interioare personale. Fiecare dintre noi vede lumea în felul
acela unic ºi irepetabil, construit din natura nativã ºi educaþia asi-
milatã, experienþa afectivã ºi existenþialã, aºa cum fiecare dintre noi
exprimã acestea toate în felul sãu. Putinþa de a face acest lucru
este totuºi o dexteritate cãpãtatã prin studiu, prin cunoaºtere ºi exer-
ciþiu permanent. 

Fiecare dintre noi trãim o lume interioarã unicã, lume care
ne aparþine, trãim lumea care ni s-a dãruit, pe care am lucrat-o ºi
pe care o meritãm. Intersectarea acestor lumi profunde fiecãrei fiinþei
omeneºti creeazã lumea înconjurãtoare, la care fiecare participãm
în parte, prin primirea ºi dãruirea lumii spirituale ºi materiale, ºi ca
întreg, prin ceea ce suntem în totul. Liniile lumii înconjurãtoare, fer-
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tan Tzara, Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, Ernst Junger,
Franz Kafka, ºi alþii — prin intermediul excelentei reviste Secolul 20
pe care o cumpãram cu regularitate. Abia acum, spre bãtrâneþe,
am început sã acord atenþie ºi „noilor clasici moderni“ Nichita Stã-
nescu, sau Gellu Naum. Dar nu pot spune clar cine m-a influenþat
mai mult în propriul meu scris. 

Interesul pentru modernismul literar, care pe atunci era încã
foarte controversat, m-a determinat sã-mi aleg, ca temã a lucrãrii
mele de licenþã, Urmuz ºi suprarealismul românesc, pe acre am
susþinut-o sub conducerea prof. univ. dr. Traian Liviu Birãiescu, pre-
ºedinte fiind cunoscutul critic literar din Bucureºti, Alexandru Dima. 

Primele exerciþii literare, erau câteva încercãri de a edita o
revistã satiricã în manuscris, pentru elevi, de care ºi pomeneºte
mai târziul, colegul meu de liceu, astãzi cunoscutul scriitor Viorel
Marineasa într-un numãr din revista literarã editatã la Reºiþa numitã
Reflex. Mai târziu, în timpul studenþiei, am avut ideea de a-mi con-
semna gândurile pe marginea lecturilor preferate, ale spectacolelor,
ale excursiilor ºi ale diferitelor evenimente pe care le-am conside-
rat a fi mai semnificative într-un ºir de caiete care — sper eu, — vor
deveni odatã Jurnalul literar ale vieþii mele. Poate, peste ani, va
veni timpul când o sã-l încredinþez tiparului, probabil va mai intere-
sa pe cineva, dacã nu pentru alta, mãcar pentru a avea o imagine
asupra unui trecut care ne pare a fi de mult timp uitat. 

Câþiva ani dupã absolvirea Facultãþii de Filologie, secþia limba
românã, de la Universitatea din Timiºoara, în 1969, m-am înscris
la doctorat la profesorul univ. dr. Victor Iancu, unul dintre membrii
cunoscutului Grup literar de la Sibiu, din care au fãcut parte ºi
personalitãþi ca Eugen Todoran, ºi Deliu Petroiu, ale cãror cursuri
le-am urmãrit cu seriozitate ºi pasiune în anii facultãþii. Eram acum
precupat de retorica literarã anticã a clasicilor Aristotel, Cicero ºi
Quintilian, printre alþii, aºa cum era ea prezentã în romanul grec
eelenistic Heliodor; denumit Teagene ºi Haricleea. Ulterior aceste
principii ºi norme ºi tehnici literare le-am regãsit ºi studiat în dia-
logul denumit Divanul sau gâlceava înþeleptului cu lumea, în roma-
nul Istoria ieroglificã ºi în Hronicul vechimei a romano-moldo-
vlahilor scrise de omul de culturã ºi domnitorul moldovean Dimitrie
Cantemir. În 1983 am ºi susþinut teza cu titlul: Elemente de retoricã
anticã în opera literarã a lui Dimitrie Cantemir. Din pãcate, o
boalã nemiloasã ni l-a rãpit pe eminentul scriitor ºi om de catedrã
Victor Iancu, dar acesta a avut grijã mai înainte, sã-i încredinþeze
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expunere a creaþiilor artistice, pe de altã parte un mare impact îl
aduce contribuiþia iubitorului de artã direct asupra lucrãrii, astfel rolul
de privitor al operei de artã este fericit intersectat cu acela al crea-
torului de artã. Exprimarea de sine ºi relaþionarea cu universul exte-
rior sunt astfel uºor accesibile devenind un joc plãcut ºi eficient,
aceastã intersectare fericitã creazã o zonã spiritualã comunã, care
aprofundeazã relaþia privitor-cretor de artã, aceºtia identificându-se
mult mai uºor într-un univers comun. Acestea toate constituind posi-
bilitãþi de exprimare foarte bogate cu efecte artistice deosebite.

LITERATURA CA VIS,
CA ÎMPLINIRE, CA DESTIN

Florin Contrea

Nici nu mai ºtiu de când am început sã visez ca aº putea fi
scriitor. Dar nu oricum, ci scriitor adevãrat, cu cãrþi publicate ºi citite
de alþii. Se pare cã am ajuns la un rezultat destul de bun în acest
sens, deºi sunt conºtient cã mai este mult, foarte mult — pânã sã
ajung la locul pe care mi-l doresc. 

Din copilãrie am fost înconjurat de cãrþi. Tatãl meu, el însuºi,
scriitor de prestigiu la vremea lui, deºi astãzi — nu ºtiu de ce, — nu
este recunoscut oficial, în oraºul sãu natal, ºi-a folosit o mare parte
din câºtigul sãu de profesor, în cumpãrarea de cãrþi alese cu grijã.
Încã þin minte farmecul care mã cuprindea când, necunoscând încã
bine alfabetul, mã strãduiam sã înþeleg de unul singur, basmele fãrã
de moarte culese de Petre Ispirescu, dar ºi din alte culegeri de basme
cu feþi-frumoºi cavaleri ce se luptau cu balauri fioroºi pentru a eli-
bera prinþese captive cu pãr de aur, din castele crenelate în stil
medieval. Îmi imaginam asemenea castele miniaturale în grãdina casei
pãrinteºti ºi retrãiam intens intâmplãrile citite. 

În timpul ºcolii am cunoscut din pasiune, nu atât din datorie,
operele marilor noºtri clasici Mihai Eminescu, Ion Creangã, Ion Luca
Caragiale, Ioan Slavici, George Coºbuc, Octovian Goga, mai apoi sim-
boliºtii, George Bacovia, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Camil Petres-
cu. Din surse extraºcolare, am aflat ºi de Nicolae Labiº, Tudor
Arghezi, Ion Minulescu, precum ºi autori din literatura universalã,
întâi Jules Verne, Alexandre Dumas pere, apoi — când am ieºit din
prima adolescenþã, ºi clasicii Honore de Balzac, Leon Tolstoi, Stend-
hal, pânã spre mai modernii Ch. Baudelaire, Arthur Rimbaud, Tris-
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problema credinþei în puterea Divinitãþii, problema eternitãþii lumii
ºi a sufletului trãitor ºi dincolo de „Marea trecere“. Pe atunci, nu
am reuºit sã-i dau de capãt, de aceea am fost nevoit atunci sã-mi
ddic manuscrisul... sertarului. Unii autori, cu o voinþã ºi cutezanþã
mai mare decât a mea, se pare cã au reuºit. 

ªi aici trebuie sã mã întorc la copilãria mea. Tatãl meu era
pe deplin conºtient de valoarea artisticã dar ºi spiritualã, pãtrunsã
de un idealism autentic, de o credinþã fierbinte în puterea lui Dum-
nezeu, ºi de o dragoste de patrie fãrã urmã de politicianism ieftin
ºi demagogie, avea motive temeinice sã se teamã. Nichifor Crainic,
Radu Gyr ºi alþii, au plãtit cu ani grei de temniþã ºi cu propria viaþã
îndrãzneala de a-ºi înfrunta cãlãii. Nu-mi explic de ce l-au cruþat. Pro-
babil de teamã, sau mai bine, cred cã din adânc dispreþ. Nu m-aº
mira ca unii ipocriþi de astãzi sã-i gãseascã chiar o vinã din asta.
Dumnezeu ºtie... 

Oricum, a avut grijã sã pãstreze secretul operei sale faþã de
mine mai ales, dar ºi de fratele meu. De aceea, nici nu i-am cunos-
cut, nu i-am apreciat, nici nu mi-au cãlãuzit paºii în artã, poeziile lui.
Grea povarã trebuie sã fi avut. Ne-a sfãtuit întotdeauna sã fim pru-
denþi, sã ne rugãm în tainã, sã nu ne dezvãluim nimãnui adevãrata
credinþã. L-am ascultat. Poate unii ne vor acuza de laºitate pentru
asta, cine mai ºtie... Dar toate trec. 

Acum pot sã scriu în liniºte, pot chiar sã public, este drept
cã nu în revistele oficiale. Încã pluteºte asupra noastrã, legea asprã
a tãcerii oficiale, orice am scrie ºi orice am afirma. Dar existã ºi o
lume unde aceastã lege nu ajunge, . Cum spune un vechi proverb,
nimeni nu este profet la el acasã. Existã aceastã minune a interne-
tului, cu atâtea posibilitãþi ºi pentru bine ºi pentru rãu, depinde cum
ºtii sã alegi. 

Acum pot ºti cã ceea ce scriu eu, ceea ce a scris tatãl meu
pe vremuri, poate fi citit , copiat, analizat de oricine doreºte acest
lucru, în þarã, în Europa, oriunde în lumea asta. Sunt în fine, fericit. 

La întrebarea: de unde vin? Din Timiºoara, un oraº bãnãþean,
ºi clasic ºi modern, un oraº românesc încã frumos ºi puternic, un
oraº european cu care mã mândresc. Unde mã duc? Cu scrisul meu,
în lumea largã, deºi nu cred cã voi mai pleca din oraº... Cine sunt
eu ca scriitor? Un bun autor de literaturã fantasticã ºi psihologicã,
un priceput (sper!), critic literar, un om preocupat de problemele
culturii ºi ale artei în special, ale celei româneºti... ºi europene, sau
universale, — dacã se poate spune aºa ceva... în general. 
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conducerea doctoratului meu, altui om de mare valoare ºtiinþificã
ºi culturalã, profesorul bucureºtean dr. docent Ion Zamfirescu. 

Odatã acest pas trecut cu bine, am hotãrât cã este cazul ca
pe lângã activitatea la catedrã, sã mã dedic pasiunii mele din tinereþe,
literatura. De altfel, constat cã astãzi ºi activitatea ºtiinþificã de isto-
rie, criticã ºi teorie literarã poate fi consideratã a fi o ramurã a artei
literar, atunci când sunt respectate anumite reguli stilistice ºi de
armonie a frazei. 

Am ales un gen literar denumit de Silvian Iosifescu „de fron-
tierã“ — anume cel denumit „science-fiction“. M-am înscris în cena-
clul de profil de la Casa de culturã a studenþilor din Timiºoara, condus
pe atunci de profesorul ºi scriitorul Viorel Marineasa denumit dupã
numele celebrului scriitor englez H. G. Wells. Am citit ºi am ºi pu-
blicat în suplimentul Paradox al revistei Forum studenþesc între
1982-1984 mai mult povestiri scurte. În acestea am fost intere-
sat mai ales de impactul asupra omului depe stradã a progresului
ºtiinþific în latura sa negativã, mai ales în ceea ce priveºte dirijarea
din umbrã a voinþei umane sau chiar transformarea acestuia într-un
simplu sclav al unor voinþe malefice. Cu timpul m-au preocupat ºi
aspectele psihologice ale diferitelor situaþii provocate de acelaºi „pro-
gres“ folosit în scopuri personale de feluriþi tirani ai omenirii. 

Cu timpul, am devenit tot mai conºtint de faptul cã genul scurt
al povstirii pentru revistã, de o paginã sau douã, nu-mi mai putea fi
de folos. În prezentarea unei naraþiuni mai ample. Evident, era posi-
bilã doar perfecþionarea stilului literar, cãci asta este menirea aces-
tuia în cã din timpurile cele mai vechi. Nu oricine poate fi bijutier al
stilului, nu oricie îl poate egala pe Caragiale sau Cehov, de exem-
plu. Dar totuºi, dorinþa de a-mi perfecþiona arta literarã, m-a dus,
pe nesimþite spre nuvela scutrã sau chiar micul roman. L-am ºi rea-
lizat pânã la urmã, dar numai dupã 1989. Este vorba de Labirynth
un experiment literar în care am încercat, folosind mai multe metode
narative, alunecãri în timp ºi spaþiu, cu aventuri în locuri fantastice,
exotice, mitice etc. sã sondez în profunzimile sufletului omenesc aflat
în situaþii limitã, cum numai în alte lumi, sau la interferenþa dintre
lumi, pot fi gãsite. Nu ºtiu în ce mãsurã am ºi reuºit, viitorul o va
arãta. 

Dar, ceea ce a constituit cu adevãrat o dificultate pentru mine,
a fost, cum „sã înºel“ vigilenþa cenzurii comuniste de pe atunci, trecând
de la fantasticul artificial cu iz de prestidigitaþie ºi scamatorie, pe
care-l acceptau atunci cu greu, „cerberii“ regimului, cu o problema-
ticã spiritualã cu adevãrat serioasã ºi demnã de interes. Se punea
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filozofice antice ºi-au îndreptat atenþia spre om, au încercat sã înþe-
leagã gândirea umanã, sã promoveze legi morale ºi sã elaboreze
modelul ideal de societate ºi stat. 

Filozofia, care în traducere literalã înseamnã „dragoste de
cunoaºtere“, porneºte întotdeauna de la contrastul care existã în
doimea materiei, dar sfârºeºte mereu în lumea sufletului. Pânã la
întâlnirea cu Dumnezeu, prin simbolul credinþei, sã deschidem fiecare
fereastrã din noi, sã respirãm, prin iubire, fiecare clipã... 

Anatole. Fiecare om poate sã se schimbe, dar lucrul aces-
ta începe doar în momentul când începi sã vezi adevãrata lume a
culorilor... ªi cele mai multe culori se adunã primãvara, slãvind
renaºterea... ªi cel mai frumos surâs se prinde pe chip primãvara,
mãrind sufletul... 

Fiecare om poate sã îºi vadã sufletul, dar lucrul acesta începe
doar în momentul când începi sã crezi adevãrata lume a culorilor...
ªi cel mai frumos desen este al copilului, al micului om care crede
în lucruri mari... ªi cel mai strãlucitor ochi este al copilului, al gân-
dului curat, Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu
adevãrat... 

Foc nestins. În lumea copilãriei... Dumnezeu este cel mai bun
povestitor!

Dacã Dumnezeu ar mai fi lãsat sã vorbeascã... El ar începe
cu poveºtile culorilor, pentru cã trãim într-o lume fãrã culoare! Ne
depãrtãm prea mult de suflet, îl transformãm într-o tavã plinã de
nimicuri, în care ne aruncãm zilele ºi nopþile, dorinþele ºi visele...
Devenim oameni cu sânge de plastic!

Ar trebui sã-i deschidem poarta lui Dumnezeu, sã trãim împreu-
nã cu El povestea copilãriei — avem nevoie de puritate, de zbor...
Lupta sufletului pentru suflet trebuie sã înceapã cât mai repede!

Sã ne luãm un caiet de desen, sã ne pregãtim culorile ºi sã
dãm contur unei vieþi albastre cu ochi verzi! Sau sã aºezãm soarele
mai aproape de sufletul nostru! În lumea sufletului... trebuie sã fii
mereu copil! Sã fii flacãra ce nu poate fi stinsã nici de vânt, nici de
ploaie sau ninsoare! Sã fii foc nestins!

Floarea cerului. Pe Nichita Stãnescu... l-am cunoscut prin
intermediul doamnei Adriana, o prietenã a mamei. Nichita era la
loc de cinste... într-o bibliotecã de vis! Mi-a plãcut atât de mult acea
carte de poezii, mare ºi cu coperþi albe, încât am primit-o cadou! 

În drumul spre casã, m-am tot gândit ce minunat este sã fii
poet! Sã-l faci pe cititor sã zboare prin lumea cuvântului... înseam-
nã sã crezi în zborul fluturelui, sã i te alãturi, cu tot sufletul! ªi-atunci
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De ce scriu? Ca sã-mi comunic ideile ºi sentimentele, ca sã
scap de povara gândurilor ºi ideilor neîmpãrtãºite. 

Pentru cine scriu? Pentru toþi cei dispuºi sã mã citeascã ºi
sã fie interesaþi de ce scriu (ºi spun). Autori care m-au influenþat?
Am scris despre aceasta pe la începutul articolului. Cea mai impor-
tantã carte a mea? Labirynth, ca roman, Cantemir — ca studiu
literar, cartea la care lucrez — în primul rând. 

Un cuvânt de încheiere: succes ºi fericire tuturor. Atât!

NEMÃSURATA IUBIRE, MÃSURA VIEÞII... 

Daniela Voiculescu

Pe 11 mai 1988, la mormântul bunicului meu, am primit o
ultimã promisiune, dar din altã lume. Din acea zi am început sã caut
înãuntrul meu, sã-mi ascult sufletul, dar sã înþeleg ºi faptul cã nu
sunt singurã, atât timp cât nu-mi pierd credinþa „am primit darul“
„dublei vederi“. 

Pe 9 ianuarie 1994 m-am nãscut a doua oarã ºi mi-am dat
seama cã viaþa este un lucru serios, preþios. Fiecare paginã a vieþii
are farmecul ei, iar fiecare suflet trebuie sã lupte pentru lumina vieþii.
Cine putea sã-mi simplifice întrebãrile decât Dumnezeu? Cunoscân-
du-L mai bine, zi de zi, sprijinindu-mã de uºa bisericii Lui, m-am întâl-
nit cu sfinþii, m-am rugat împreunã cu ei ºi am descoperit adevãrul
— Iisus Hristos, fondatorul spiritual ºi moral al creºtinismului, cel care
a demonstrat oamenilor calea de urmat cãtre Duhul Sfânt. 

Eu, balanþã de lut, mi-am aflat echilibrul bând din „apa vieþii“,
strânsã, strop cu strop, din fiecare luminã de icoanã, din fiecare
mângâiere de cer senin, din fiecare salut de rãsãrit... M-am schim-
bat ºi îmi iubesc viaþa! Pentru mine, „trecerea finalã“ este doar
despãrþirea de vehiculul temporal al sufletului, trupul fizic. Este dru-
mul spre adevãr, drumul credinþei, vederea lucrurilor care nu se vãd. 

Dupã marele filozof Platon, trupul reprezintã închisoarea sufle-
tului, iar moartea nu este altceva decât o eliberare, o evadare din
aceastã temniþã — o trezire ºi o reamintire a mediului divin din care
a apãrut. Filozoful „ideilor“ susþinea cã sufletul nu poate vedea rea-
litatea în sine, decât atunci când este salvat de sub influenþa simþurilor
fizice, care îl pot pãcãli. Ca ºi Platon, marele gânditor Aristotel a
încercat sã aducã la un numitor comun dualismul dintre lumea
fenomenelor ºi cea a arhetipurilor. Cei doi mari exponenþi ai gândirii
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CUMINECÃTURA PATIMII DE SLOVÃ

Cristian Neagu

De ce scriu? La ceas de meditaþie, poposind pe tãrîmul spir-
itual al legendei, am putut distinge fenomenul atribuit scriitorului aut-
entic, încã de la naºterea sa: Apollo, nu îi aºeazã cununa harului
pe frunte fãrã a-i condiþiona penitenþa, ºi numai din aceastã cauzã,
el are însuºirea de a asculta în naturã armoniile sublime pe care
nu le-a resimþit lãuntrul sãu, unde sãlãºuiesc neliniºti, prãbuºiri, între-
bãri, iubire ºi revoltã. Poate numai de aceea, singura adîncime a
poeziei este cea a sufletului sãu, determinat fiind a-ºi construi o lume
de simetrii, cãutãri, tãlmãciri de mituri, acceptînd scufundarea în
aceastã certitudine abisalã, îmbrãþiºînd în cele din urmã solipsismul,
de unde va depune un uriaº efort de cãutare a echilibrului ºi un refuz
al existenþei ca inerþie. 

Numai în acest mod am putut descoperi condiþia libertãþii dina-
mice active, refuzînd mecanismul contemporaneitãþii în care valo-
rile fundamentale au fost înlocuite cu nonvalori, iar faptul cã truda
scrisului o echivalez cu penitenþa acceptatã, implicã parcursul unui
destin pe care numai Divinitatea, (bunul Dumnezeu) va ºti unde sã
o aºeze. 

Pentru cine scriu? În primul rînd pentru continuitate spiritu-
alã, avînd rolul de veghe în calea declinului, a falsului ºi a denigrãrii,
pe care apele tulburi ale vremurilor le-au adus provizoriu peste Învãþã-
turile Sfinþilor Pãrinþi, ori peste Cronicile Clasicilor jertfiþi pe altarul
culturii. Ce poate fi pînã la urmã opera unui scriitor, decît un jurnal
al cotei spirituale la care se aflã naþiunea cu care este contempo-
ran?! Una din poeziile mele, se încheie cu morala: *Cultura hrãneºte
doar spiritul* Aºadar, scriu pentru a asigura hrana spiritualã a celor
flãmînzi de tradiþie ºi demnitate naþionalã. Ce am fi devenit dacã la
începuturi, religia n-ar fi elaborat Decalogul, prima formã scrisã a
unui *regulament* de educaþie socialã? Ce l-a determinat pe Vetran-
ion al Tomisului, sã scrie *Pãtimirea lui Sava Gotul* ori pe Dion-
isyus Exiguus *Cronologia ritualã?* (370-540) Cu alte cuvinte, nucle-
ul spiritual obligã a fi transmis. O definiþie magistralã în acest sens mi-
a fost datã de Prea Fericitul Pãrinte Teoctist în anul 2005, atunci cînd
a aflat cã sînt poet: *Dragule, poezia este glasul Divinitãþii ce se
adreseazã omenirii prin poeþii sãi*

Din ce curent literar fac parte? Scopul scriiturii mele pre-
supune chemarea cititorului, contopirea acestuia cu textul prin
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mi-am dorit, cu toatã fiinþa mea, sã scriu poezii! Tot atunci, m-am
gândit sã-mi pãstrez numele ºi sã rãmân Daniela Voiculescu! Lângã
Vasile Voiculescu!

ªi-am început sã scriu ºi sã fiu premiatã, sã fiu poetã... Va-
lurile vieþii mi-au întârziat apariþia în pragul editurilor, dar, acum, tim-
pul îmi bate pe umãr! Mã priveºte în ochi! ªi greutãþile mele sunt
niºte cãmile, care se îneacã de lacrimile pe care le-am strâns în
suflet... Mã bucur atunci când îmi privesc palmele, mã simt un mic
creator, prin creaþia Domnului! ªi aºtept fiecare rãsãrit de soare,
ca sã pot înþelege timpul... ªi aºtept fiecare speranþã, ca sã pot
înþelege visul... ªi aºtept fiecare strângere de mânã, ca sã pot înþelege
iubirea... Nimic nu e în zadar, atât timp cât credinþa îþi conduce paºii...
Nimic nu e în zadar, atât timp cât îngerul copilãriei stã în casa sufle-
tului tãu!

Cititorule, cãlãtorule, dacã simþi cã te depãrtezi de Dumnezeu...
cautã prin amintirile tale, cautã prin anii tãi de copil, cautã prin inima
ta, toate lucrurile care þi-au mãrit sufletul! Ele sunt aerul proaspãt,
luminos, bucuria ta! 

Happy Halloween! Buzunarul meu nu vrea sã strângã bani...
Îl privesc ºi-mi zâmbeºte ca un korai de pe Acropole! ªerpuiesc cu
sufletul prin cercurile desfãcute ale toamnei, mã fac potecã prin aer
ºi deºir luminiþele timpului dulce, de Haloween! Nu vorbesc, mustesc
printre lacrimile unor îngeri, ºi îl vãd pe tata... între doruri care-mi
aduc aminte de a zecea muzã! ªi încep sã scriu... Sunt Safo, forþa
dragostei! Sunt Safo, venitã-n pragul unei lumi care poartã adidaºi...
ªi nu am sã mã schimb! Am sã vã iubesc, oricum! ªi-am sã accept
sã cânt... la cârmã! Happy Haloween!

Bucuria de a trãi. Am început sã scriu... dintr-o joacã! Era
prin 1983, în august, pe malul mãrii! Ne fãceam declaraþii de
dragoste... în versuri! Timpul acela nu se mai întoarce, dar îl vãd
cu ochiul sufletului, care este mai preþios decât zece mii de ochi
obiºnuiþi! Frumos început!

Apoi am scris din dorinþa de a scrie, de a rãmâne ceva în
urma mea... Pânã într-o zi, când mi-am dat seama cã Dumnezeu
este adevãratul cod al iubirii... Aºa poate sã-þi creascã aripi! ªi scrisul
sã fie primul ºi ultimul dintre lucruri — eternul prezent! Paradoxala
balanþã, care þine într-o stare de perfecþiune, atât unitatea, cât ºi
pluralitatea... Inima lui Dumnezeu!

Cât de valoroasã poate fi sãmânþa conºtientizãrii! Norii trec,
cerul rãmâne! Viaþa este trãire, spirit ºi nu slovã moartã! Sã scriem
ºi noi în Carte... 
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Filozofia, zice-se, învaþã musca sã iasã din sticla astupatã, sau
peºtele , din nãvod. 

Curat-murdarã utopie !
ARTA presupune alt fel de metafizicã, una interioarã. 
S-a observat cã Rãul VINE întotdeauna. Binele NU VINE

niciodatã. 
El este CREAT, CONSTRUIT. 
Se spune cã ºtiinþa începe de la mãsurabil. 
Umanul începe de la construire. 
Din labirint nu poþi ieºi decât dacã, acolo, sub carapacea lui,

îþi construieºti alt labirint, din care poþi ieºi, dupã voie. 
Evoluþie de la DAT la CREAÞIE. 
Energia naturalã se manifestã prin explozie. 
Energia uman-artisticã se manifestã prin implozie. 
Evoluþie de la zgomot la liniºte, de la urlet la tãcere, de la accel-

erare la frânã, de la expansiune la prizonierat . 
Perigeul umanului este zâmbetul, apogeul lui e râsul, mac ºi

trandafir, stare de imponderabilitate, de cristalinitate, de eleganþã
maximã. 

Artiºtii comunicã prin implozie, prin pasivitate animatã
benevol, prin nevãzut, tãcere ºi absenþã, prin nevedere. 

Acolo, undeva, foarte sus, sau foarte adânc, oamenii umani
devin flori îmbrãþiºate prin arome. 

Artele sunt parfumuri care leagã prin dezlegare ºi apropie prin
distanþã. De aceea, hai sã fim parfumuri ºi ne vom cunoaºte. 

Altfel, dacã ne întâlnim, din întâmplare, faþã-n faþã, cu sigu-
ranþã nu ne vom vedea. 

Numai întorcându-ne spatele, ne vom vedea cu adevãrat. 
Cred cã doar în basme, în doine ºi în colinde s-a jucat cinstit

prin „a fost odatã ca niciodatã“, „º-am încãlecat pe-o ºa“, prin „foaie
verde“ ºi LERUI LER, atrãgându-se atenþia cã iluzia este iluzie, ast-
fel, dez-iluzionând-o, în timp ce restul literaturii propunea ILUZIA drept
realitate. 

Realitatea e virus mortal. Arta este vaccin, injectare cu virus
formal, care genereazã anticorpi ºi rezistenþã la real. Este reacþie
mimatã la un pericol încarcerat, controlat ºi manevrat. 

Beneficiar este, acum, omul, nu ILUZIA, ca pânã acum. 
A fi conºtient cã rolul e rol ºi cã iluzia este iluzie este marea

victorie a literaturii. Altfel, e cãdere în credinþã ºi propagandã. 
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regãsirea de sine, ori prin recunoaºterea perspectivei cu care s-ar
putea identifica, fãrã a mã folosi de arsenalul sufocant al unei stilis-
tici academice, respectînd numai raportul dintre emoþie ºi tehnicã,
reuºind astfel sã transmit atît mesajul afectiv, cît ºi pe cel reflectiv.
Nu pot fi decît un poet liric, ºi-i mulþumesc lui Pindar cã a existat
cîndva... 

Ce autori români /strãini/ au pecetluit creaþia mea? Sen-
sibilitatea de profunzime a *visului albastru* am dobîndit-o de la Emi-
nescu. Onirismul estetic m-a impresionat la D. Þepeneag. Am fost
de acord cu atitudinea convulsivã a lui Adrian Pãunescu, trãdînd influ-
enþa domniei-sale în versurile mele, iar model filozofic mi-a fost bãtrînul
cãrturar Octavian Paler. La tema spiritualitãþii, m-am recules în eseurile
Pãrinþilor Ilie Cleopa ºi Dumitru Stãniloaie, iar ghidul performanþei,
mi-au fost volumele de criticã literarã semnate de Ctin. C. Ciopra-
ga, G. Cãlinescu, Al. Piru, ºi Eugen Simion. 

Dar cît se mai citeºte astãzi? Se mai face educaþie prin cul-
tura de esenþã, cunoscut fiind faptul cã înnobilarea caracterului uman,
este în raport direct proporþional cu cantitatea de culturã asimilatã?
În 1978, în cadrul unui curs de semiologie, (publicat la Editions du
Seuil) renumitul scriitor ºi critic literar francez, Roland Barthes
prevedea moartea mitului marelui scriitor, iar odatã cu acesta, ºi
dispariþia cultului tradiþionalist. Iatã de ce, nu pot decît sã-l felicit
sincer pe Artur Silvestri, pentru iniþiativa de a aduna între copertele
unei enciclopedii literare pe condeierii contemporani începutului de
mileniu lll, cu atît mai mult, cînd omenirea se aflã sub deviza:
„Vexilla regis prodeunt inferni“. 

DESPRE MINE-LE DIN MINE

Janet Nicã

Cu cât sunt mai artist, cu atât sunt mai singur. 
Cred cã ARTA este marea SINGURÃTATE. 
„Singur“ este intensiv, nu extensiv, nu are grade de compara-

þie, ci grade de gradaþie ºi de degradaþie. 
Pot fi, ºi chiar sunt, foarte singur, dureros de singur, multi-

plu de singur. 
Ca atare, NU COMUNIC, ci MÃ COMUNIC pe mine însumi,

mie însumi. 
Din aceastã dilemã nu putem ieºi, decât prin altã… dilemã. 
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Cartea mea cea mai importantã ºi care va învia în viitor este
„ÎN CREIERUL MUNÞILOR“. Sunt un om care vine dintre oameni ºi
se îndreaptã tot cãtre ei. Din moment ce viaþa cu bune ºi rele este
sursa mea de inspiraþie, consider ca aºa este normal ºi corect. Culeg
întâmplãri de la oameni ºi le dãruiesc oamenilor, trecute prin filtrul
personal ºi redate în stil personal. 

NU MÃ VÃD EXISTÂND DECÂT CA AUTOR

Dana Banu

De ce scriu? iatã o întrebare pe care am tot amânat pânã
acum sã mi-o pun. În primul rând trebuie sã recunosc, nu cred în
valabilitatea pe termen nelimitat a rãspunsului pe care l-aº putea
oferi. Lista de motivaþii se poate schimba de la o zi la alta. 

Au fost zile când am scris din nevoia acutã de exprimare, de
comunicare, inventam un cititor ideal ºi îi scriam, aparent nimic mai
simplu. 

Au fost alte zile când am scris ca o încercare de apropiere
faþã de mine însãmi, îmi scriam mie, scriam doar pentru mine. 

Zile când am scris pentru prieteni, pentru moarte, pentru
bucurii mãrunte, pasagere, pentru vreun bãrbat pe care l-am iubit
sau pentru un anotimp oarecare, pentru o zi frumoasã care pur ºi
simplu îmi pãrea mie deosebitã deºi nu se întâmplase nimic deosebit
în istoria personalã sau pentru o noapte de boalã sau chinuri sufleteºti. 

Dacã stau bine ºi mã gândesc la mine îmi pare cã scriu din-
totdeauna, nu mã vãd existând decât ca autor. Scrisul e ceea ce
mã defineºte ca om. 

Mai ºtiu cã port în mine o imensã iubire pentru semenii mei.
Oamenii m-au fascinat întotdeauna ºi cred cã tocmai de aici începe
adevãrata scriiturã. Restul þine de talentul care se cultivã prin lec-
turã ºi mult exerciþiu. 

Scriitorul e în primã instanþã un om care ºtie sã dãruiascã,
un om care lumineazã prin intermediul cuvintelor sale. 

Scriu pentru cã am credinþa vie cã acesta este singurul drum
pe care îl pot duce cu sinceritate pânã la capãt. 

Când nu voi mai avea aceastã credinþã voi deveni un om sfârºit. 
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Pentru mine ºi, cred, pentru toþi artiºtii, CERUL este conia-
cul cu cele mai multe stele. Zilnic sunt beat de CER. 

Dar, pânã ACOLO, mai este AICI. 
De aceea, nu vã zic LA REVEDERE, ci LA NEVEDERE!
Numai singuri putem fi împreunã!

„SUNT UN OM CARE VINE DINTRE
OAMENI ªI SE ÎNDREAPTÃ TOT CÃTRE EI“

Flora Mãrgãrit-Stãnescu

Sunt un om care nu poate rãmâne indiferent, la cele ce se
întâmplã în jurul sãu. 

Mã consider o persoanã cu adevãrat norocoasã, deoarece
m-am nãscut pe acest pãmânt binecuvântat de Bunul Dumnezeu,
cu toate frãmântãrile prin care a trecut acest popor de-a lungul
veacurilor. 

Scriu pentru ca aºa simt, mai cu seamã atunci când ceva
deosebit sau anormal se petrece. M-au impresionat mult copiii aban-
donaþi, dramele familiare, nedreptaþile sociale. Vreau sã rãmânã în
urma mea ceva cu tentã încurajatoare, pentru cei cãrora soarta
nu le-a fost prea uºoarã. Sã ºtie cã voinþa, perseverenþa dar mai
ales cultivarea minþii, le pot schimba mult soarta în bine. Sã nu fie
neglijat, acel minim de culturã generalã, atât de necesarã în socie-
tate. Studiile au fost din totdeauna fãcute cu sacrificii, dar au me-
ritat efortul. Scriu în principal pentru tineret, pentru a redeºtepta
dragostea pentru citit, pentru lecturile uºoare, relaxante ºi dãtãtoare
de speranþã. Nu aº putea defini un anume curent literar cãruia sã-i
aparþin, eu scriu când se întâmplã sã am un subiect interesant, ceva
care consider eu cã meritã sã fie scris ºi citit. Ceva din care sã se
poatã învãþa ceva folositor minþii ºi sufletului. Aceste creaþii repre-
zintã de fapt „hrana sufletului meu“. 

Din lecturile copilãriei ºi tinereþii nu au lipsit: Mihail Sadoveanu,
Marin Preda, Barbu ªtefãnescu Delavrancea, Ion Creangã, Liviu
Rebreanu, Mihai Eminescu, Tudor Muºatescu, Tudor Arghezi, I. L.
Caragiale, Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, Constantin Chiriþã, Jules
Verne, Karl May, L. N. Tolstoi, Balzac, Thomas Mann, Victor Hugo,
William Shakespeare, Dostoievski, Mark Twain, Margaret Mitchell,
Beaumarchais, Charles Dickens, Charles Perrault, Charlote Bronte,
ºi mulþi alþii de care momentan nu-mi aduc aminte. 
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fãrã oarecare ofrandã nu se poate ajunge la edificarea propusã. Aºa
cum, fãrã Drumul Crucii n-ar fi existat Înviere. 

ªi mã gândesc cã Artistul în general, trebuie sã fie un om
puternic, fiind în chip paradoxal atât de vulnerabil, atât de uºor de
doborât atât fizic cât ºi moral. Forþa lui rezidã în operã. Îþi trebuie
acea forþã lãuntricã de a te lupta ºi a nu te lãsa copleºit de valul
atât de potrivnic al nepãsãrii în aceste vremuri incerte în care aproape
nimeni nu se mai gândeºte la actul de culturã ca la ceva vital ºi edi-
ficator, ci ca la ceva adiacent, iar artistul este privit cu bãnuialã, cu
suspiciune. 

Cât mã priveºte, am descoperit cã metanoia, mântuirea, poate
sã se împlineascã prin CUVÂNT. Mântuirea prin cuvântul ca jertfã,
ca act de penitenþã ºi ca supremã dovadã de iubire ºi dãruire cãtre
aproapele. 

Am considerat întotdeauna Poetul — un meºter fântânar sco-
tocind cu o ansã filonul de apã freaticã, cel care va naºte mai târ-
ziu izvorul de viaþã veºnicã. 

ªi aºa cum omul comun, îndeobºte, trãieºte cu hranã ºi bãu-
turã, Poetul se nutreºte cu Pâinea ºi Vinul Cuvântului — care servesc
drept cuminecãturã ºi-l îndumnezeiesc cu Trupul ºi Sângele lui Hristos. 

Mãrturisind Cuvântul, poetul se încarcã de divinitate pentru
ca la rândul sãu sã dãruiascã nestematele sale celor din jur. El este,
ca ºi prelatul, un Mediator Dei, un moderator, un catalizator între
Dumnezeu ºi oameni. 

ªi totodatã, arzând pe rugul cuvântului, ca ºi când ar oficia o
liturghie, cu smerenie, cu umilinþã dar ºi cu vrednicie ºi multã, multã
evlavie. Fãrã dãruire ºi dragoste jertfelnicã, slujirea n-ar fi posibilã.
Nu cred în valoarea unui scriitor încrâncenat, veninos, pus pe harþã,
care trãieºte din polemicã ºi se nutreºte din împroºcarea cu noroi
a colegilor de breaslã. 

M-am întrebat întotdeauna, cum e posibil, atunci, sã existe
scriitori care se duºmãnesc, se criticã, se invidiazã, se exclud unul
pe celãlalt ori chiar se lovesc sub centurã. 

Care ºi-au fãcut o adevãratã profesiune de credinþã în a lovi
pe un confrate ºi s-au transformat în vânãtori de vrãjitoare. Excep-
tând, desigur, critica, acest gen literar care, dacã nu e pãtimaºã,
fanaticã, are un rol ziditor ºi modelator. Explicaþia ar consta într-o
pervertire a spiritului, o prãbuºire în abisurile, în gãurile negre ale
trãirii cotidiene, în vârtejul ameþitor al succesului de moment. Sã
nu uitãm cã succesul te singularizeazã, te izoleazã de semenii tãi.
Confraþii de condei nu iartã succesul vreunuia ºi, în general, o izbândã,
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MI-AU FOST DRAGI MEªTERII ICONARI
SAU ZIDITORII ANONIMI DE BISERICI

Cezarina Adamescu

Este îndeobºte cunoscut ce teribilã forþã de penetraþie are
LUCRAREA DIN CUVÂNT, fie el scris sau rostit, fie vizualizat ori ascul-
tat, din cuvântul mirific al muzicii sau al poeziei ca har divin, cea
care — dupã cum spunea poetul Grigore Vieru — „încurajeazã soarele
sã rãsarã ºi femeia sã nascã“. 

„Acel ceva plãpând, înaripat ºi sacru“ (Platon) turnând toren-
tul bunãtãþiii divine în noi, cea care ne înveºmânteazã într-o pace
înaltã în care adâncul de sus se oglindeºte în adâncul nostru, ne
deschide ochiul inimii ºi ne întemeiazã sufletul pe iubire. Aceastã
naºtere miraculoasã — aceastã tainã învãluitã în luminã duhovniceascã
este un dar sublim primit din mâini divine. Nu degeaba s-a spus cã
actul creaþiei seamãnã cu o naºtee. O naºtere în duh, o sfântã plã-
madã de inefabil. Aceasta implicã o dãruire jertfelnicã, un întreg corte-
giu de bucurii ºi suferinþe care implicã smerenie ºi mãreþie, o anumitã
penitenþã ºi un ºirag de jertfe ºi ofrande, fãrã de care acest act nu
s-ar putea înfãptui. Aºa se cuvine. 

La fel ca în „Profeþia lui Balaam“ pe care Domnul l-a silit sã
transforme blestemul în binecuvântare, personal mi s-a întâmplat
ca, primind un afront, pe drept sau pe nedrept, aceastã umilinþã
sã se prefacã în binecuvântare. ªi nu o datã, orice ofensã, tristeþe,
bucurie vremelnicã, durere, biruinþã, s-au convertit în cuvinte. Este,
cred, un fel de trecere dintr-o stare în alta, o entropie scrisã cu
lacrimi pe care eu am numit-o entropia neliniºtii. O stare care te
asupreºte, te mânã din spate ºi te îmboldeºte s-o materializezi în
cuvinte. 

Mã gândesc deseori cã acesta trebuie sã fie destinul poetu-
lui, al artistului în general care e nevoit sã plãteascã un tribut scump
pentru faptul de a scrie, cã nimic nu e lãsat la voia întâmplãrii ºi cã
fiecare cuvânt pe care cititorii îl recepteazã sau nu, este adânc scri-
jelat în carnea lui ºi este — ca sã folosesc o sintagmã bãtãtoritã —
scris cu sângele lui. Aºa se face cã, pentru mine, orice bun dobân-
dit, de pildã, apariþia unui nou volum, a însemnat o pierdere irepara-
bilã, o despãrþire, o moarte, o jefuire de sentimente. Aºadar, orice
bucurie supremã a fost plãtitã pe mãsurã: cu o pierdere supremã.
De aceea socotesc cã existã o lege a compensaþiei ºi fãrã jertfã,
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Nu o datã am avut senzaþia cã scriu ca ºi cum m-aº afla în
legitimã apãrare. Pentru mine poezia înseamnã marea trecere de
la neliniºtea lumii la Pacea lui Hristos. La pacea frunþii Mariei. La
surâsul blândeþii divine. Este bãnuþul de trecere peste apa Styxului,
moneda pe care poetul o aruncã la rãscrucea celor patru vãmi ale
vãzduhului. 

ªi mai ºtiu cã scriind, îþi asumi destinul celor care nu mor nicio-
datã. 

De aceea, am luptat întotdeauna „pe baricade“ pentru ca
Poezia, aceastã „Reginã în zdrenþe“ sã-ºi recapete demnitatea ºi locul
cuvenit de-a dreapta Literaturii Române. 

În rest, sã spunem ca ºi Sfântul Augustin în Confesiunile sale:
„Iubeºte ºi fã ce vrei”!

Galaþi, 30 mai 2008

CAND SCRII, ÎNSEAMNÃ CÃ AI PE LUME
O MISIUNE DATÃ DE DUMNEZEU ªI E

PÃCAT SÃ NU O RESPECÞI

Ioana Stuparu

Când crezi cã ai ceva de transmis contemporanilor, dar, mai
ales, generaþiilor viitoare, iar când eºti sigur cã poþi sã faci aceas-
ta în scris, înseamnã cã ai pe lume o menire, o misiune datã de
Dumnezeu ºi e pãcat sã nu o respecþi. 

De când mã ºtiu pe lume am fost impresionatã de modul de
viaþã al oamenilor de la sate, unde, pe lângã tradiþie — lege nescrisã
apãrutã cine ºtie de când, cine ºtie de unde, dar respectatã cu
stricteþe, exista un rost al lucrurilor, o rânduialã în toate, de la naºtere
pânã la moarte, de la semãnat pânã la cules, de la primãvarã, pânã
la primãvarã. ªi unde aº fi putut afla mai bine acestea toate, decât
acolo unde am vãzut pentru prima oarã lumina zilei, ºi chipul mamei?
„Cultul pentru familie“ ºi „iubirea pãtimaºã pentru locurile natale“
m-a urmãrit pretutindeni. Am avut parte sã mã nasc într-o perioadã
când evenimente de importanþã localã sau naþionalã, se succedau
cu repeziciune, multe dintre ele marcându-mã pentru totatã viaþa.
Despre toate acestea am scris în volumele mele, dar, mai ales, în
trilogia „Oameni de Nisip“, pe care o consider cea mai importantã
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în orice domeniu, nu este trecutã cu vederea ºi dacã nu eºti destul
de puternic, te-ar putea doborî. ªi mã gândesc acum la titlul unui
film de excepþie vãzut cu ani în urmã: „Singurãtatea alergãtorului
de cursã lungã“. 

Ce e de fãcut atunci, ca sã-þi pãstrezi cugetul limpede, liber-
tatea de voinþã, sufletul neîntinat? Sã ºtii sã vezi în orice faptã, în
orice lucru sãvârºit, semnul fast al divinitãþii. 

Se zice în Psalmul 126, 3-4: „În zadar va sculaþi dis-de-
dimineaþã/ ºi vã culcaþi târziu/ mâncându-vã pâinea în osteneli/
pe când Domnul o dã/ celui Preaiubit al sãu/ care doarme.“ Adicã,
sã recunoaºtem ceea ce, de fapt, se vede cu ochiul liber. Eventual
sã-l privim cu dioptriile inimii. 

Eu CRED într-o oarecare verticalitate moralã a artistului, în
genere. De aceea mi-au fost dragi, întotdeauna, meºterii iconari sau
ziditorii anonimi de biserici care se nevoiau înainte de începerea lucrãrii
cu post ºi rugãciune, care duceau viaþã de asceþi pentru ca harul
divin sã se înduplece sã coboare în templul trupului lor, sã le con-
ducã mintea ºi mâna spre a sãvârºi opere durabile ºi nemuritoare.
ªi mai aveau acea smerenie mãreaþã de a rãmâne anonimi sau de
a-ºi îngropa numele lor care li se pãreau nevrednice de o aseme-
nea lucrare, la picioarele altarului sau chiar la temelie. Superbã dovadã
de nimicire a orgoliului propriu, pentru noi care vream neapãrat sã
ne vedem numele pe un frontispiciu, pe un afiº, tabloid, popularizat,
mediatizat în fel ºi chip. 

Prin ce a continuat ca un fluviu imens cultura noastrã naþio-
nalã? Prin acele nemuritoare doine ºi balade care stau mãrturie peste
veacuri despre sufletul curat al creatorului anonim. ªi, sã ne întoarcem
la colinde, cine poate spune cine a scris aceste superbe nestemate
ale tradiþiei ºi ale spiritualitãþii noastre? S-au pãstrat, din gurã în
gurã, rãmânând ºi astãzi, la fel de frumoase ºi încântându-ne la fel
de mult. 

Eu CRED în puterea terapeuticã a Cuvântului, a artei, în genere,
la fel cum cred în terapia confesiunii. Arta — poezia ca ºi credinþa,
pot sluji drept panaceu ºi pot opera mutaþii simþitoare în conºtiinþa
omului. 

ªi asta fiindcã trãim cu toþii o fãrã început ºi fãrã sfârºit stare
de urgenþã, un spaþiu de înstrãinare, fiindcã ne asumãm universul
pripiþi, fãrã precauþii, e necesarã o asemenea terapie freaticã, o
abluþiune, un catharsis. E ca ºi cum te-ai spãla cu þãrânã, cu pãmân-
tul, curãþindu-te, albindu-te de fumul pãcatului ºi totodatã, curãþind
ºi lutul din jurul tãu. 
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...ªi chiar acum când scriu... parcã aud râsul cristalin, nevi-
novat, al unei copile... ce þopãia desculþã prin bãltoace, dupã ploile
calde de varã, pe uliþa unui sat uitat de lume ºi de D-zeu. 

...ªi, dupã ploaia caldã, ce mirific se legãna curcubeul dea-
supra lumii — adâncitã în „bezna grijilor de mâine“. 

...ªi, poate chiar atunci, fascinatã de aceastã apariþie
„nelumeascã“, în sufletul meu s-a cuibãrit „taina“ Universului — ºi
chemarea spre a descoperi noi înþelesuri... 

Tatãl meu a urmat cursurile seminarului de Teologie. În anul
al doilea, din cauza unor neâþelegeri... a fost exmatriculat. Dupã ce
s-a întors din rãzboi (având aceastã ºansã), s-a cãsãtorit. Prima soþie
a decedat la vârsta de 29 ani, lãsând în urmã trei bãieþi (cel mai
mare de 3ani, cel mai mic de 6 luni). 

S-a recãsãtorit cu cea care este mama mea, fiica unor þarani
înstãriþi, gospodari, dar ºi ºtiutori de carte. Am devenit o familie
numeroasã, cu multe griji ºi nevoi. Pe lângã alte îndeletniciri, cea
mai mare grijã a pãrinþilor a rãmas munca pãmântului. 

[...] „rãmân tulburat de încrederea cu care rostesc apãsat cuvin-
tele, umplându-le lacom cu viaþã adevãratã ºi cu speranþa cu care,
în fiecare primãvarã, înfig hârleþul în pãmântul pietros, rãsturnând
brazda cu faþa la soare ºi mângâind-o cu ochii lor pãgâni de iubire“
[...] [Dinu Sãraru — Clipa]. 

.................. 
Am urmat ºcoala generalã în localitate (Halãuceºti). În aceastã

perioadã am început sã scriu primele poeme (vers alb), îndrãgos-
titã fiind de: Eminescu; Creangã; V. Alecsandri º.a. 

Recitam adesea, în timp ce adunam vreascuri din grãdinã ºi
din gardurile vecinilor... pentru a aprinde un foc în vatra din bucãtãria
de varã, versurile lui G. Coºbuc, ce s-au încrustat adânc în suletul
meu: 

„Pe vatra veche ard, / Pocnind din vreme-n vreme, /Trei vreas-
curi rupte dintr-un gard“, ... ºi lacrimi dintr-un izvor necunoscut se
rostogoleau fãrã de voie. 

Am urmat cursurile Liceului Industrial nr. 5 Roman, fãcând
naveta. Mã trezeam dimineaþa în jurul orei 4 (trenul fiind la ora 4:45)
ºi reveneam acasã dupã amiaza (orele 17). În perioada liceului, m-am
aplecat asupra romanelor de dragoste, ºi nu numai, fiind o roman-
ticã incurabilã. Amintesc: Stendhal (Roºu ºi negru); Cella Serghi (Pânza
de pãianjen); Mihail Drumes (Invitaþia la vals) etc. 

Am ales facultatea de Agronomie din cadrul I. A. N. B (Insti-
tutul Agronomic N. Bãlcescu) 
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carte a mea. Port în suflet crezul cã „Satul românesc ºi þãranul
român“ reprezintã „Rãdãcina Neamului Românesc“. 

Iubesc Cerul, iubesc Pãmântul, iubesc Lumea, iubesc Viaþa!
Consider cã este important tot ce se aflã în jurul nostru: locuri,
oameni, fapte, iar eu nu pot fi un simplu trecãtor prin viaþã. 

Cum sã se afle despre ceva anume, dacã nu se va spune,
dar, mai ales, dacã nu se va scrie? Spre luare-aminte sau, pur ºi
simplu, pentru mângâierea sufletului. Ce este scris, cu siguranþã
va dãinui. 

Consider cã proza mã reprezintã ca scriitor, iar atâta timp cât
voi avea ceva de spus, voi spune! 

SCRIU... GÂNDINDU-MÃ LA
„ROSTUL PIRAMIDELOR“ 

Valentina Becart

...ªi cum „toate trebuiau sã poarte un nume“... scrisul a devenit
o datorie ce trebuia împlinitã... ca o rãzvrãtire împotriva destinului
ce a „închis“ cuvinte — mult prea devreme — ºi în „tãceri mult prea
adânci“. 

.................. 
Viaþa — este ca o stâncã, durã, periculoasã, stâncã ce tre-

buie escaladatã, dar nu toþi cei care vor cuteza vor ajunge în vârf.
Pânã sus pe culme, aproape de soare ºi zãpezi virgine — sunt mãrã-
cini ºi prãpãstii, animale sãlbatice flãmânde... 

O clipã de neatenþie ºi drumul poate sfârºi mult prea devreme.
Spun toate acestea despre viaþã — deoarece ea nu reprezintã numai
fericirea ºi seninul, ci ºi durerea „mãrãcinilor“ rãtãcirea gândului —
ºi prãbusirea în hãuri, de unde rareori mai poþi ieºi la luminã. Dar,
cu speranþã dorinþã ºi cuget curat... vom ajunge pe culmile visate. 

.................. 

...ªi, nu ºtiu cum — într-o zi — a încolþit în inima-mi naivã... visul
de a deveni scriitor. M-am nãscut într-o localitate din zona Moldovei
(Hãlãuceºti, jud. Iaºi), zonã de altfel atât de frumoasã, dar unde sãrã-
cia devenise o „modã“. Pitorescul deosebit, mãnãstirile, reprezintã
un punct turistic atractiv. Mai mult decât atât, mari scriitori, poeþi,
compozitori au vãzut lumina zilei pe aceste meleaguri care au fost
surse de încântare ºi inspiraþie: Alecsandri; Eminescu; Bacovia; Cre-
angã; Sadoveanu; Enescu º.a. 
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bucuriile, durerile, personajele fãcând cunoºtinþã cu „faþa necruþã-
toare“ a destinului. 

De ce scriu?! 
[...] „Rostul Piramidelor — nu era sã ocroteascã liniºtea

faraonilor, ci sã conteste deºertul, sã demonstreze cã nu totul se
reîntoarce în nisip ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat“... [O. Paler]

...Scriu... gândindu-mã la „rostul Piramidelor“... 

FÃRÃ CUVINTE

Monica Sumalan

Poezia trebuie sã fie ceva ascuns în adancul tau, undeva in
clepsidra care te compune ºi recompune. Încerc mereu sã schiþez
un zâmbet atunci când scriu ºi penelul încearcã sã îmi rãspundã în
cuvinte mai clare in fãrâme de semnificaþii care adunate sã exprime
prea plinul trãirii. Dar oare ce este un poet ? De unde vine el ?Ce
mãri se ascund în sufletul tau, ce inalþãri sau câte abisuri? Sensi-
bilitatea ta nu îºi gãseºte locul în lumea în care traieºti. ªi totuºi
cred cã ea aduce acel tremur neistovit de acorduri, acea nota dis-
tinctã care transformã universul în note muzicale cu intensitaþi diferite.
Haosul îþi este indiferent pentru cã reprezintã dezechilibrul în cugetare.
Ai cãzut din luminã în întuneric, pentru ca mai apoi sã te ridici dea-
supra norilor. Ce eºti tu? Nu eºti floare, nu eºti izvor, noapte sau
zi. Exiºti pentru cã þi s-a dat dreptul la creaþie. Unicitatea ta s-a con-
struit din prea multe zboruri frânte, din aurore boreale, din tristeþi
tulburi si semnificaþii care ºi-au pierdut esenþa. Poezia te-a conso-
lat în momentele în care iubirea semenilor þi-a fost refuzatã, ai fost
ºters ºi condamnat la tãcerea sinistrã cu iz de apocalipsã. Eºti mem-
orabil în eternitate ºi prost dispus în viaþa de zi cu zi, pentru cã ai
fost creat pentru un scop durabil Aºteaptã pâna mâine, sau…. Poe-
tul de azi, poetul de ieri sunt suflete de viori , pentru care lumea e
un sanctuar. Posteritatea le dã ºansa regãsirii identitaþii pe care o
construiesc în strofele poeziilor în rimele reuºite sau dezorientate.
Umanitatea le construieºte amintirea sistematic într-un edificiu al
valorii sau non-valorii. Mereu în luminã. 

Nimeni nu va putea vreodatã sã mã facã sã uit cã exist într-
o dimensiune care mi-e dragã, care mã ajutã sã pãtrund dincolo de
aparenþe, în miezul lucrurilor în poezia care clipoceºte tainic în fân-
tâna inimii. 
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Bucureºti, dintr-un singur motiv: iubeam natura, frumuseþea
fiecãrui anotimp ce-mi fãcea sufletul sã vibreze, sã cânte, iubeam
câmpiile înverzite, florile, nemãrginirile albastre, zborul fluturilor în
beþia de soare a dimineþii. 

Dupã absolvitea facultãþii am primit repartiþie la Tulcea ca „ºef
de fermã“. Un oraº curat, cochet, ospitalier. Dunãrea ºi-a deschis
larg braþele — pentru a mã primi cum se cuvine. 

Am pãstrat cu sfinþenie jurnalul, în care îmi notam ades întâm-
plãrile fericite sau mai puþin fericite, aºteptãrile, frustrãrile, iluziile
unei zile trecute. 

...Am revenit pe meleagurile natale dupã ce... sub tãlpile mele
— s-au nãruit altare, speranþe ºi crezul în ziua de mâine. Fiul meu,
Valentin — Marian, dupã terminarea liceului avea sã pãrãseascã þara,
luând drumul pribegiei (Anglia ), unde s-a stabilit pânã la urmã (Bir-
mingham) . 

...ªi dintr-un dor mult prea greu de dus — s-a nãscut primul
volum de poeme (Fata sihastrã), care i-a fost dedicat. Scrisul devenise
pentru mine un aliat împotriva suferinþei, putând sã depãºesc ast-
fel multe perioade dificile. Nu cunoºteam drumul spre „Cetate“. Dar
D-zeu mi-a scos în ale un Om de o mare valoare spiritualã — Miºu
Borºer — care mi-a îndrumat paºii prin „hãþiºul cuvântului“. Astfel,
am început sã scriu ºi sã citesc cu o voinþã de care nu mã ºtiam
în stare. Am început cu: Homer; Platon; Hegel; Schopenhauer; Baude-
laire; Schiller; Nietzsche; Puºkin; Goga; Nichita Stanescu; Kafka;
Camus; Dostoievski; Tolstoi º. a. Lectura scrierilor lor au adus o
„oazã de luminã“ pe drumul vieþii mele. 

Scrierile lui O. Paler — sunt pentru sufletul meu un un ade-
varat balsam ºi fac „mãrturisirea de credinþã“ cã au devenit „rugã-
ciunea mea de searã“. 

Sub îndrumarea regretatului maestru ºi nepreþuitului prieten
(Miºu Borºer) a apãrut cel de-al doilea volum de poeme (Clipe arse).
În decembrie 2007, a vãzut lumina zilei ºi cel de-al treilea volum de
poeme — „Douã lacrimi de cer“ dedicat maestrului. 

Versul liber a devenit pentru mine o libertate asumatã conºtient
în abordarea ºi subordonarea tehnicilor lirice — firul roºu al întregii
creaþii. Aspectul prozastic este o escamotare a încãrcãturii emoþionale
ºi o noutate comunicativã. Sunt receptivã la tot ce înseamnã nou-
tate ºi modalitate a exprimãrii artistice; un spirit iscoditor al adân-
curilor — al prãpãstiilor sufleteºti, mereu în cãutare de noi înþelesuri... 

Romanul „Viaþa furatã“ — aflat în lucru — este, alãturi de poezie,
creaþia mea de cãpãtâi. Un roman în care viaþa îºi „strigã“ toate
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pun cumva pe un plan de egalitate, ca o mãrturisire de dragoste
pentru amândouã … ele care au contribuit atât de minunat la naºterea
ºi renaºterea mea. Aproape douã vieþi într-una!

Toate acestea au cerut timp … am înþeles cã rãmân un scrii-
tor român. Eram norocoasã de a aparþine a douã culturi bogate?
Discursul meu devenea aceastã sumã, sentimentalã, sãlbaticã, pri-
mitivã, emoþionatã de Lumea Nouã fãrã a uita Lumea Veche, trãind
cu ambele în cotidian. Pânã la urmã, am putut observa cã nu m-am
schimbat prea mult, cã am rãmas fidelã „femelismului“ meu, încã
ºi mai sensibilã la suferinþele umane, vieþile distruse, la injustiþii ºi
la lipsa de toleranþã. ªi de fiecare datã pe acelaºi ton de emoþie
reþinutã, gravã, seacã, care urmãrea o forþã de impact, sub un unghi
nou, într-un nucleu afectiv învelit în imagini care „povestesc“ ºi care
„sugereazã“, care difuzeazã corespondenþe…

Aceleaºi teme majore, mitologii în filigran despre opresiunea
secularã a femeilor, reformele superficiale ºi lente pentru a le ame-
liora viaþa, mizeria materialã, spiritualã ºi sexualã, respectul mamei,
menajerei, cea care procreeazã…(consideratã în anumite colþuri ale
planetei, ori în Franþa, ori România, ca un instrument sexual la dis-
poziþia unui soþ — uneori un peºte — ceea ce este ºi mai grav!)

Astfel poemele mele devin variantele revoltelor mele, aºtep-
tãrilor mele — indisciplinele mute care se elibereazã prin scris. 

Sosirea în Franþa a precipitat ºi mai ºi trezirea conºtiinþei mele,
demistificarea normelor dominante. Detest femeia redusã la o condiþie
inferioarã, exalt excepþionalul ei aport la frumuseþea lumii, nu pot
rãmâne indiferentã cãci ea este Viaþa. 

Incoerenþele vieþii în cuplu, viaþa socialã ori politicã mã inter-
peleazã deopotrivã; Totul merge prea repede (existã un pericol?) re-
simt în acelaºi timp un ataºament puternic la progresul care mã
fascineazã ºi o nevoie melancolicã de a pãstra totul din trecutul meu.
Ca o formã de neo-romantism, o nevoie de a denunþa o anumitã
violenþã atât de evidentã împotriva femeilor. Am aceastã hipersen-
sibilitate în neuroni, ea face parte din conºtiinþa mea femelistã!

Visez, ºi resimt instinctiv, cã poate o Femeie va gãsi soluþia
de urgenþã pe pragul acestei planete albastre atât de fragile…Femelis-
mul, o dispoziþie livrescã, impusã de Timpul meu subiectiv, o exis-
tenþã împãrþitã între o dictaturã ºi o democraþie — o dorinþã de viaþã
intensã, care dupã un asemenea accident biografic (dictatura) apãrã
cu toate forþele de care dispune valorile universale ale umanitãþii atât
de stranii, de diferite dar mereu surprinzãtoare. Mãrturisesc ºi asum
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„FEMELISMUL“, UN PROBABIL
MANIFEST LITERAR

Angela Nache Mamier (Franþa)

Viaþa unui creator nu poate fi nici rezumatã nici explicatã. Poezia
este peste tot ºi adevãrul oriºicui îi aparþine, relativ ori derizoriu. 

Poezia m-a învãþat cã este „drum interior“, în „cãutare de spi-
ritualitate“, cã nu supravieþuieºte întotdeauna „bandelor literare“ ºi
spiritului lor de „comando“. Grupurile literare se fac ºi se desfac,
dar la un moment dat poetul se poate îndepãrta pe vârful picioarelor,
îºi cautã Calea sa, începe traversarea deºertului. 

Puþin câte puþin, de la începuturile mele literare, am simþit cã
luam un sens, o direcþie pe care am numit-o în intimitate: Femelism
(femeie, gen feminin, femelã…)

Toate poemele se învârteau de manierã repetitivã în jurul unor
noþiuni repetitive, întrebãri chinuitoare, în jurul revoltelor ºi convin-
gerilor mele. 

O femelistã nu este o feministã, ea considerã ca autoare cea
care este capabilã de a nu maimuþãri muºchii linguali masculini, se
simte egala bãrbatului, fãrã nicio dorinþã de distrugere a acestuia
(în opoziþie cu feministele, prea masculine ºi psiho-rigide din punc-
tul meu de vedere). 

Ea îºi asumã pe deplin arhetipul de Mater Universalis, tigroaica
modernã, care trãieºte la 200 km pe orã, asumã un cotidian (în
toate colþurile Planetei) cu aceeaºi abnegaþie ºi demnitate. 

Debuturile mele literare (prin concurs) sub Ceauºescu au exis-
tat printr-o minune!

Oameni de excepþie mi-au deschis spiritul ºi am putut alege
drumul celor Drepþi chiar dacã era riscant (pentru a evita de a servi
în genunchi un regim de teroare). 

Aceste spirite model au servit de electroºocuri pentru ereziile
mele, riscurile asumate („Cenaclul 19“, „Astra“, în volumele mele
„Miraculum“ ori „Femina“). La sosirea mea în Franþa (cu 2 ani înain-
tea cãderii lui Ceauºescu), cu douã valize, doi copii, douã cãrþi ºi
altele douã în manuscrise ºifonate (rebelii nu erau publicaþi decât
foarte rar) am ales o retragere discretã, am debutat integrarea mea,
proces în curs nicicând terminat, dar mai degrabã reuºit, din fericire…

Trebuia sã vãd clar cãci fãrã o viziune clarã ºi sinceritate nu
putem fi mesageri valabili ai poeziei…Trebuia sã accept noile mele
rãdãcini, sã apropii cele douã þãri (originara ºi de adopþie); sã le
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scriu la fel. Probabil cã sunt consideratã demodatã, dar eu cred cã
poezia trebuie sã-þi creeze o stare care sã te scoatã din banalul coti-
dianului. ªi sunt miratã de faptul cã la radio nu se difuzeazã o astfel
de poezie. Tinerii scriitori îºi spun povestea vieþii zilnice, netransfi-
gurate poetic, ca ºi cum ar spune ceva ce nu e cunoscut de ceilalþi
oameni. Nu ºtiu sã prindã doar efectul unei asemenea vieþi în plan
sufletesc. ªi dacã vor fi încurajaþi în continuare sã scrie astfel, mã
întreb ce fel de poezie vom avea în urmãtorii ani. Va mai fi poezie
sau doar se va chema poezie? Dacã te simþi dupã ce-ai citit poezie
mai rãu ca înainte, mai bine iei o pastilã. Poezia trebuie sã-þi pro-
ducã o emoþie binefãcãtoare, chiar dacã e melancolicã, dar în nici-
un caz sã nu te tragã în jos, sã te simþi ca ºi cum ai fi rupt de univers.
Sursele de inspiraþie ale poeziei trebuie sã fie o contopire de trãiri
filosofice, religioase ºi omeneºti pur ºi simplu. Cu alte cuvinte, poe-
tul sã asimileze cultura, care, asociatã cu propria experienþã de viaþã,
sã se prefacã apoi în propriul creuzet alchimic al poetului, creuzet
care este sufletul nãscãtor de artã. 

DESPRE INCIDENTELE SCRISULUI

Iurie Bojonca (Italia)

Camera în care scriu e fãcutã din patru pereþi. Are douã
ferestre. Prin una se vede un plop, iar prin cealaltã nu se vede
nimic, fiindcã e mereu cu obloanele închise. Aºa cum ar fi ca-
mera mea un om care vede realitatea cu un singur ochi, iar
celãlalt fie cã este acoperit de obloane, fie cã este bolnav ºi
nu vede, fie cã nici nu este ºi în locul lui am pus unul de sti-
clã, aºa ca sã imitãm perfect capacitatea de a vedea. Anume
acest plop m-a fãcut sã revin la scris pentru a doua oarã, pu-
blicând volumul de scrisori ºi poeme Raul Zero ºi plopul fãrã
soþ, (2007). Carte scrisã în trei luni cât am stat la pat cu
piciorul drept fracturat. Pe pãmânt italian, ghipsat ºi cu plo-
pul în faþã scriam pe malul râului Zero. Un accident banal mã
readuse la scris. De ce revin? ªi de ce pentru a doua oarã?
Fiindcã mai abandonasem odatã scrisul pe la finele mileniului
trecut. Mã blestemasem sã nu mai aºtern niciun rând ºi
blestemul a cãzut pe mine. În urma unui accident îmi pierdusem
vederea ochiului stâng. În acea perioadã mã pregãteam sã
înfrunt o orbire totalã. Dam bani orbilor de prin Chiºinãu în spe-
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cãutarea unei originalitãþi cu „orice chip“ ºi foarte bine dacã poate
pãrea uneori „naturalã“. 

O poezie care priveºte viaþa în ochi cu încântare, fãrã a fi nevoitã
de a-ºi pleca privirile, pentru ca nimic din „anima mundi“ sã nu îi
scape!

PROBABIL CÃ SUNT CONSIDERATÃ
DEMODATÃ, DAR EU CRED CÃ POEZIA

TREBUIE SÃ-ÞI CREEZE O STARE CARE SÃ
TE SCOATÃ DIN BANALUL COTIDIANULUI

Olga Alexandra Diaconu

Când eram adolescentã, credeam cã un scriitor descrie într-o
carte ceea ce i s-a întâmplat, de aceea îmi doream sã trec prin multe
întâmplãri deosebite în viaþa, ca sã am ce sã scriu. ªi, cum Dum-
nezeu nu ne lasã prea mult timp sã aºteptãm când dorim ceva, chiar
dacã nu ne dãm întotdeauna seama cã asta ne-am dorit, viaþa mi-a
oferit suficient material de scris. Am oscilat întotdeauna între poezie
ºi prozã, ºi, mai recent, eseu. Dacã m-am hotãrât sã scriu mai mult
poezie decât prozã, asta în primul rând pentru cã prozã e mult mai
greu sã publici cu bani din propriul buzunar. ªi, când scrii, volens-
nolens, te gândeºti ºi la posibilitãþile de publicare. Trebuie sã ai nervii
prea tari ca sã nu te gândeºti ºi sã mai ai ºi energia necesarã ca
sã poþi sã scrii. Poþi cel mult sã faci abstracþie de faptul cã editurile,
deºi cer o cãruþã de bani, nu difuzeazã deloc cartea. Sunt prea pu-
þini cei care pot publica la edituri interesate de difuzare ºi care fac
publicitate cãrþilor chiar înainte sã aparã. Dar directorii acestor edi-
turi nu respectã întotdeauna criteriul valoric. Mie mi s-a întâmplat
sã fiu refuzatã de Polirom fãrã sã-mi fie primitã ºi cititã cartea. Oricât
de bine ar scrie un scriitor, nu poate fi cunoscut ºi apreciat dacã
nu i se difuzeazã ºi nu i se face publicitate cãrþii. Sunt scriitori al
cãror nume este cunoscut, fiindcã li se face publicitate, mai ales la
radio, le este cunoscut numele, dar nu întotdeauna ºi opera. 

În ceea ce priveºte modul de a face literaturã, nu-mi place sã
scriu poezie ca ºi cum aº scrie prozã ºi nici invers. Cei care scriu
astfel riscã sã nu se mai deosebeascã unul de altul ºi ascultãtorii
nu-ºi mai dau seama când ascultã la radio poezie ºi când prozã ºi
nici nu pot recunoaºte un autor dupã modul de exprimare, dacã toþi
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la degete, o aruncai cât colo, þipând în toatã biserica cât mã þinu
gura. Mama ieºi afarã ruºinatã. Ce a urmat e lesne de înþeles. Dis-
pãrusem pentru câteva ore din ochii ei plânºi de disperare. Nici ºapte
ani împliniþi ºi iatã cã ºuierasem deja în bisericã. Dupã lungi cãutãri,
m-a gãsit mãtuºa (preoteasa) în casa preotului, jucându-mã cu pisi-
ca lor dupã o canapea. Ar fi cã mã interesa mai mult ce se întâm-
plã de cealaltã parte a slujbei bisericeºti. Voiam sã vãd casa unui
preot din interior cã bisericile în care ei slujesc sunt arhitectonic
aproape la fel, aºa cum erau odatã prin satele basarabene librãriile
numite „Luminiþe“ pline cu cãrþi ºi cu cititori, ajunse astãzi pline de
vodcã ºi de bãutori. Iatã de ce impactul meu cu biserica nu fu din-
tre cele mai plãcute. Deºi am mers mai târziu la lãcaºul Domnului
cu sfinþitul de ouã roºii ºi pascã la Paºte ori pentru a lua Sfânta
împãrtãºanie, nu pot spune cã sunt un creºtin înveterat, bisericos
ori mult prea crezãtor în doctrina religioasã. Pun o mai mare spe-
ranþã în Dumnezeul cuvintelor, iar biserica trebuie sã fie în inima noas-
trã, aºa cum vedea din timpurile lui Eminescu. 

Camera în care scriu are podea de teracotã ºi tavan de un
alb imaculat. Sã-i dai un pic de azuriu, l-ai confunda cu cerul. Sã-i
aplici o patã argintie, ai avea luna în toatã frumuseþea ei. Iar dacã-
i împroºti o mânã de auriu, îþi faci soarele tãu. Având o lunã ºi un
soare al tãu, de ce n-ai semãna ºi niºte stele pe câmpul nopþii senine
ori niºte flori pe pajiºtea zilei tale pe care ai marea fericire s-o trãieºti. 

Camera în care scriu are un pat, un scaun, o masã. Mai este
aici un vraf de hârtie ºi un pahar plin cu stilouri. Romanul poate fi
început dacã aducem în camera noastrã ºi Inspiraþia. Deºi ea este
aici, pe aproape, încã nu e prezentã în camera mea de scris. Poate
a rãmas în plopul cel fãrã soþ ori în tufa cea de trandafir scuturatã
de vânturi, cu florile ºi frunzele la pãmânt. Dar stai! În ce anotimp
suntem? Cum este timpul afarã? Ce lunã e în calendar? Azi e
duminicã? Ori poate e luni?

Nu suntem nici într-un anotimp. Afarã nu este niciun fel de
timp. Calendarele ne-au rãmas ca o amintire despre cele mai fru-
moase clipe pe când timpul nostru era turnat în frumoasele forme
ale anilor-lunilor-zilelor-orelor-minutelor-secundelor... punctelor de sus-
pensie. Dacã ceva mai sus virgula era o lacrimã, apoi punctul vine
sã fie o secundã. Punctele de suspensie vor face minutele ºi orele
ºi zilele ºi anii... 

Afarã nu este niciun fel de timp. Cum adicã fãrã timp? Dupã
ce ne-am metaforizat toate perioadele anului spre a ne atribui câte
una în dependenþã de vârstã ºi de dispoziþie, acum ar fi bine sã încer-
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ranþa cã ºi mie îmi vor da alþii dacã voi ajunge orb de-a binele.
Le învãþasem ºi alfabetul ºi desigur îmi scriam în fiecare zi
ultimele pagini cu ochiul meu încã de vãzãtor. Revenirea la scris
mi-a fost salvarea soldatã cu publicarea volumului de poeme
Teama de scris, (2002). Adicã ar fi cã pentru mine scrisul este
un act accidental. Orice abatere de la scris îmi aduce o pacoste.
Iatã de ce prefer un accident al scrisului. Nu ºtiu ce mi s-ar
putea întâmpla dacã m-aº dezice de scris pentru a treia oarã.
Vai de cap ºi vai de picioare am avut. Acum vine rândul inimii. 

Camera în care scriu are în ungherul de sus, în partea
de rãsãrit, o icoanã. E chipul lui Isus Hristos aºa cum a fost
rãstignit. El priveºte þintã în foaia mea. De parcã îmi numãrã
literele. Le pune în cuvinte. Îmi pune mâna lui pe mâna mea ºi
mã învaþã sã scriu. Din litere face silabe. Din silabe — cuvinte.
Din cuvinte — propoziþii, fraze, texte ºi texte, dureri, picãturi,
virgule, puncte, puncte, puncte... de suspensie... [t] este o cruce,
[x] este o rãscruce de drumuri, [—] linia o punte peste o apã,
[(]paranteza este o lunã noua, [*] asteriscul e un fulg de zãpa-
da... A venit iarna... Ori poate zãpada mai e ºi altceva ºi nu
doar o metaforã a îmbãtrânirii. 

Acum hai sã descifrãm cele scrise de mâna mea cu mâna
Lui deasupra. Oare nu cumva virgula este o picãturã de sânge cãzând
din rana Lui. E poate imaginea graficã a acestei picãturi aºa cum
a vãzut-o omul. Virgula e ºi lacrima noastrã când alunecã încet pe
obraz, lãsând o urmã proaspãtã de apã sãratã pe suprafaþa
scorþoasã. Virgula e ºi stropul cel de ploaie, e ºi picãtura de sudoare
ce vine sã-þi încoroneze fruntea ºi sã te facã rege þie. Apoi tot El,
cel bãtut în cuie, îmi ajutã sã-mi trag respiraþia, ca mai apoi sã pot
inspira. Adicã El participã la Inspiraþie. Îmi toarnã gânduri ºi gân-
duri în cap cu o pâlnie mare. Le lasã sã-mi intre în sânge. Le îndeam-
nã sã se facã cuvinte ºi fraze. Le lasã sã fie texte scrise de mâna
mea cu mâna Lui deasupra. 

Primul meu contact cu cele sfinte s-a produs pe când nu aveam
nici cei ºapte ani de acasã împliniþi. Mama mã luase într-o duminicã
la bisericã sã primesc Sfânta împãrtãºanie. M-a dus în braþe dis-
tanþã de vreo 5 km în satul vecin Carahaºani, fiindcã biserica noas-
trã din Antonovca era pe atunci închisã. ªi cum la slujbã trebuie sã
fie liniºte, mama îmi satisfãcea toate dorinþele numai sã tac din gurã.
Cerui „bãþul“ cel aprins, aºa am vãzut iniþial lumânarea. Mama îmi
dete „bãþul“. Fu liniºte cât am admirat arderea misterioasã a lumânãrii
de cearã, dar când aceasta se fãcu micã de tot ºi mã ajunse flacãra
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celelalte sunt reale: computerul, ventilatorul, lampa de masã, hâr-
tia imaculatã, icoana din colþul de sus pusã în partea de rãsãrit.
STOP. Nimic despre icoanã. Nici un fel de intertextualitate la tema
credinþei. Nici chiar una aluzivã. Sã-l lãsãm pe Dumnezeu în pace
cu opera lui ºi sã revenim la scriitura noastrã. 

Oare chiar e posibil ca romanul sã fie cu un singur personaj
imaginar ºi încã de sex feminin. Nu sunt nici misogin ºi nici nu
împãrtãºesc miºcãrile masculiste, dar Inspiraþia este o femeie, poate
chiar cea mai frumoasã femeie din câte au fost vreodatã pe acest
pãmânt. Dacã apare la orizont femeia, deja se apropie primejdia,
intriga, discordia, marea iubire ºi, de ce nu, în cele din urmã, trã-
darea. ªi dacã Inspiraþia va trebui sã fie femeie, atunci Naratorul,
adicã eu, voi fi obligat sã fiu bãrbat. Voi face dragoste cu Inspiraþia
ºi vom fi fericiþi atât timp cât voi scrie. Din moment ce voi aban-
dona scrisul, ea mã va trãda ºi va pleca la altul. Voi pleca ºi eu la
altã femeie care se cheamã Singurãtatea. Va trebui sã vorbesc doar
cu oglinda. Apoi va veni un alt accident. Acum într-adevãr e rândul
inimii. Voi scrie o nouã carte care se va numi Motivul oglinzii. Aces-
ta va fi cel de-al treilea accident al scrisului meu. 

Parcã se calmase zarva de afarã. Personajele au fãcut o listã
care indicã ordinea de intrare în camera mea de scris ºi aºteptau
liniºtite. Deºi nu era timp real ºi nici timp logic, nu funcþiona noþiunea
de zi ºi de noapte, mã trecu prin tot corpul un fel de obosealã bol-
navã ºi somnolentã. De cum voi adormi, Inspiraþia va invita Singurã-
tatea în camera mea ºi aceste douã femei vor face dragoste pânã
dimineaþa care nu va veni niciodatã din simplul motiv cã am scos
din funcþiune noþiunea de timp. 

„BENTIÞA SACRÃ“

Violeta Ionescu

N-aº ºti sã spun de ce scriu. Scrisul e un dar, ºi calul de dar
nu se cautã la dinþi... 

Scriu pentru cã nu am încotro. Desfiinþez spaþiul ºi timpul, aces-
te arene de temut. Scriu bileþele de dragoste pentru cei care nu
mã cunosc. Fac declaraþii. Scriu grãbit, fãrã sã aºtept rãspuns. O
chemare în pustiu... Sfinxul e menit sã întrebe, iar piramida nu s-a
inventat încã. 
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cãm a trãi în afara timpului. Iatã de ce vom refuza noþiunea de timp.
Dacã va fi adusã în camera noastrã Inspiraþia, vom începe roma-
nul, fãrã sã-l punem în chingile timpului. Adicã romanul nu are un
început concret ºi nu va avea niciun sfârºit. Va fi un fragment din
viaþa noastrã cotidianã. Începutul formal al romanului meu este
sfârºitul unui alt roman scris de altcineva. Iar aºa-zisul sfârºit al roma-
nului meu, va fi un început pentru un roman al unui altcuiva care va
veni dupã mine. Unul care nici nu s-a nãscut. 

Bine, cu timpul parcã ne-am lãmurit. Dar vine o altã întrebare.
Romanul va avea personaje? Desigur. Ele deja stau la uºa camerei
de scris. Au fãcut un rând mare. Aºa cum se fãcea la magazinele
de produse alimentare pe când se da numai câte o pâine de cã-
ciulã ºi, desigur, de broboadã . Sper sã nu avem supãrare în rân-
dul sexului frumos. 

Aºa au fost timpurile. Pentru a cumpãra douã pâini, trebuia
sã stai de douã ori în rând. Personajele aºteaptã ora sã li se per-
mitã intrarea în camera mea de scris. ªi eu nu le voi da numai câte
o pâine ori numai câte un peºte. Dar nici nu le voi sãtura cu cei doi
peºti ºi cinci pâini ori cu cele cinci pâini ºi doi peºti, nu-mi mai amintesc
bine câtã pâine ºi cât peºte avuse Mântuitorul când hrãni mulþimea
înfometatã. Vor aºtepta la uºa camerei mele mult ºi bine. De unde
sã ºtie sãrmanele cã noi am scos formula timpul din funcþiune, dar
ºi din ficþiunea acestei scrieri. 

Vor sta la uºã, Dumnezeu ºtie cât, pânã îngheþate de frig ºi
pline de foame vor cãdea la pãmânt aºa ca frunzele, , , ca fulgii, , ,
ca lacrimile, , , pânã se vor transforma în virgule ori în puncte de
suspensie... ori în linii de dialog — - — , dupã care abia vor începe sã
aparã cuvintele. Desigur, dacã va veni în camera noastrã de scris
personajul principal — Inspiraþia. 

ªi atunci cum sã înþeleg eu, cititorul, când va începe cu ade-
vãrat romanul. La care tot eu, dar de data aceasta, în rol de nara-
tor, va trebui sã dau explicaþii. ªi desigur, voi încerca sã lãmuresc
dubla ipostazã în mãsura în care mâna Lui va fi pe mâna mea ºi
gura sfântã ºi femininã a personajului principal va fi pe gura mea
masculinã pãcãtoasã de narator ce sunt. 

Camera în care scriu nu are zi ºi nu are noapte odatã ce am
spus-o cã nu are timp. Adicã ferestrele ei sunt butaforice, sunt puse
aºa ca sã nu ne suspecteze vecinii cã am locui într-o casã plinã de
taine. ªi mai ales sã nu afle cã am scos timpul din funcþia lui. Ne
vor denunþa cât ai clipi din ochi. Patul este real fiindcã eu sunt viu
ºi dorm când obosesc. Masa e tot realã odatã ce scriu pe ea. Toate
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SUNT UN AUTOR CARE ÎNCEARCÃ SÃ
REPREZINTE CONTEMPORANEITATEA

DUPÃ PUTERILE PROPRII

Corneliu Vasile

Primul imbold este acela de împãrtãºi celor apropiaþi, adicã
uniþi prin aspiraþii comune, gândurile ºi trãirile tale. Mai existã do-
rinþa de a oferi celor fãrã experienþã sau fãrã aspiraþii asemãnã-
toare modele. Ar mai fi intenþia de a nu lãsa sã se piardã idei, imag-
ini, reflecþii ale timpului tãu, ale unei fiinþe gânditoare din acest timp
care nu se va repeta. 

Pentru cine scriu? Dacã ai în faþã titlurile cãrþilor, în gener-
al este simplu sã spui pentru cine scrie autorul. Eu scriu pentru copii,
ºi anume am o „cãrticicã pentru copii“ din clasele primare, cu ver-
suri ºi povestiri, ºi una de teste de limba englezã pentru clasele II-
IV. Mai scriu pentru elevi de gimnaziu ºi pentru adolescenþi (copii
de liceu), pentru care am cãrþi de teste de limba ºi literatura românã
ºi de limba englezã (cu atenþie deosebitã pentru performanþele la
concursuri ºi examenele de capacitate, de bacalaureat ºi de admitere
la facultate, dar am editat ºi o antologie cu versuri ale liceenilor).
Pentru adulþi, am scris cãrþi de versuri, roman, prozã scurtã, în mod
special pentru profesorii de limba românã o culegere de articole
despre reforma în educaþie. Odatã cu desfiinþarea sistemului de
difuzare a cãrþii ºi lipsind agenþii specializaþi în acest domeniu, devine
tot mai greu sã apreciezi pentru cine scrii, de fapt la cei pentru care
scrii de multe ori nu mai ajunge cartea. Contribuie la aceastã stare
de fapt legislaþia incompletã, coteriile formate la multe edituri ºi pub-
licaþii, astfel cã unii publicã pe banii publici, pe bazã de prietenii ºi
funcþii, alþii îºi plãtesc cãrþile, în loc sã fie plãtiþi pentru munca ºi
talentul lor. S-a ajuns ca autorii favorizaþi astfel sã se citeascã între
ei ºi sã se prezinte în periodice doar între ei. 

Din ce grupare fac parte? Absolvent al Facultãþii de Litere
a Universitãþii din Bucureºti în 1970, am mulþi colegi care scriu,
însã tot auzind cã existã“ generaþii literare“ din zece în zece ani mã
gândesc de ce sã nu considerãm cã acestea apar în fiecare an,
sau chiar de douã ori pe an în anii ploioºi…Nu cred cã un autor tre-
buie sã fie înghesuit cu de-a sila într-o aºa-zisã grupare, mai degrabã
cred cã existã afinitãþi între scriitori. Eu, spre exemplu, am fost influ-
enþat, la începuturi, de poezia modernistã a lui Ion Barbu, în care
abstracþiunea, neologismul ºi îndemnul cãtre cititor sã gândeascã
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ªi mai e povestea talantului: ce fac, îl îngrop sau îl fac util? E
o misie sacrã — zic eu, nemiºcându-mã de pe scaun ore în ºir, deºi
în timpul acesta aº putea salva pe cineva de la moarte. E o prostie
sã-þi pierzi timpul izolându-te în scris ºi ignorând realitatea imediatã.
Cei mai mulþi din jurul nostru sunt vii, trãiesc efectiv grija zilei de
mâine, comunicã direct, fac ceva important ºi sublim pentru ca
„mâinele“ sã fie posibil. Eu dacã m-aº gândi cã „mâine“ se scumpeºte
pâinea, aº cãdea ca somnambulii de pe acoperiº. 

ªi, la urma urmei, creez. 
Ei aºi! Cum poþi crea ceea ce a fost deja creat? Ce mai e de

spus dupã ce totul a fost spus? Mã autosugestionez cã sunt un nume
adãugat pe lista co-participanþilor la creaþie. În ce fel? În ce scop?
Asta nu ºtiu nici eu. Problema scrisului pentru mine este tainã — nu
ghicitoare! Rãspunsul ghicitorii, ca sã provoace râsul, trebuie sã fie
dat tot de autor, altfel, gãsit de alþii, nu are niciun haz. În cazul aces-
ta, de tainã râd doar nebunii. 

Dacã vreþi, scrisul e ca ºahul: partida continuã cât timp nu-i
rosteºti numele. Dacã-l numeºti, dispare. Cuvântul „scris“ ar trebui
evitat. Aºadar, sã folosim metafore. Sã-l privim în oglindã, sã-l defi-
nim prin reflexia lui, de obicei deformatã. Scrisul (meu) este ceea
ce mã împiedicã sã fiu. Aºa mai merge. 

Pentru a nu fi pierdere de timp ºi înºelãciune, îmi spun cã e
jertfã spre mântuire. Dar nu jertfã închinatã oricui, ci Celui Prea
Înalt, de la care el vine, ca dar ºi îngãduinþã. 

E sacrificiu creator. Romanii aveau „bentiþa sacrã“ — aceeaºi
pentru sacrificator ºi sacrificat, care îi implica pe amândoi în mod
egal în actul sacrificial ºi le împletea destinele pentru totdeauna. O
„bentiþã sacrã“ mã leagã de cãrþile mele — opere finite, ca ºi de cele
nedefinite încã, în co-participaþie la moarte sau la nemurire. Sper
ca „Diocleþian“ al meu sã trãiascã ºi dupã mine, deºi nu eu l-am
fãcut nemuritor. Eroii mei sunt cu mine „una“, întocmai cum pum-
nalul face corp comun cu rana… 

Aº îndrãzni sã cred cã aceeaºi “bentiþã“ va încinge ºi fruntea
cititorului meu, cel de acum sau din viitor, cãci, spune Goethe: „La
ce bun risipa asta de sori ºi stele pe firmament, dacã un om nu
este fericit?“

Iatã, îmi devãlui taina prin altã tainã. N-aº ºti sã spun cui
foloseºte aceastã trãdare. ªtiu însã cã pedeapsa ei e sisificã. Muntele
nu a sporit cu blovanul veºnic ridicat, dar fericirea lui Sisif a fost
asiguratã. 
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nasc o datã sau sã trãiesc în altã lume (deºi nu cred în teza reîn-
carnãrii!), tot cãtre aceastã profesie ingratã m-aº orienta! De ce
ingratã? Cã este o meserie prost plãtitã e deja un truism! Ca dascãl
de cuget ºi simþire româneascã, trebuie sã citeºti tot timpul, sã
te documentezi, desigur dacã vrei sã-þi onorezi meseria de forma-
tor de opinie. ªi dacã mai pui ºi suflet în ceea ce faci la ore ºi vezi
cã de la an la an cei atraºi de literaturã (în primul rând de lecturã)
sunt din ce în ce mai puþini, vorba lui Topârceanu — „Te cuprinde o
tristeþe iremediabilã“!

Eu le spun mereu elevilor mei cã literatura (mai cu seamã
poezia) trebuie cititã cu colþul inimii — ca sã mã exprim în termenii
lui Nichita Stãnescu… Pasiunea cititului cred cã mi-a fost insuflatã
de bunicul dinspre mamã. El avea obiceiul ca vara, în vacanþã, când
mergeam la þarã, în zona Vrancei, la vreo 15 km de Focºani, dupã-
amiezile sã-ºi strângã nepoþii ºi sã le povesteascã Aventurile lui
Nastradin Hogea (cum îi plãcea lui sã spunã) sau îºi însoþea cu
gesturi teatrale, dublate de mimicã, poveºtile lui Creangã. Înainte
de a învãþa sã citesc, ºtiam de la bunicul Costache poveºtile lui Crean-
gã ºi, trebuie sã vã mãrturisesc, faptul cã mã atrãgea spiritul justiþiar
al unora dintre aceste personaje. Indiscutabil, bunicul avea harul po-
vestirii. ªi acum, dupã atâþia ani, ori de câte ori recitesc aceste biju-
terii literare, îmi amintesc felul cum bunicul fãcea din fiecare poveste
în parte o microscenetã. 

Dar ºi sora tatãlui, mama Ica (o chema de fapt, Florica, însã
aflat la o vârstã fragedã, n-am putut sã-i pronunþ numele decât Ica
ºi toatã lumea aºa i-a spus), o femeie extraordinarã, a doua mamã
pentru mine, ºi ea ºi-a pus amprenta, augmentând pasiunea de care
vorbeam. De la ea, am reþinut mai ales basmele lui Ispirescu, cele
ale lui Andersen, ca ºi cele ale fraþilor Grimm. Fie cã povestea, fie
cã citea, mama Ica îºi modula vocea, în funcþie de personaje: benefice
ori malefice. Ca ºi bunicul Costache ºi mama Ica îºi însoþea lectura
cu gesticã. Poate de aceea, multã vreme am crezut în existenþa
unor asemenea personaje! Seara, înainte de culcare, aveam porþia
de poveºti. Biata femeie, uneori adormea, iar eu o trezeam, repro-
ºându-i: Iar ai adormit ºi nu mi-ai spus cum a scãpat Fãt-Fru-
mos de Cãpcãun! ªi chiar dacã mã certa mama cã nu las lumea
sã doarmã, eu tot insistam: Parcã nu ºtiu cã era de faþã! Nu
trebuie sã mai citeascã, doar sã-mi spunã!

Când eram clasa a V-a, s-a organizat în ºcoalã concursul Cel
mai bun povestitor. Încurajat de colega de bancã, am participat
ºi eu ºi m-am bucurat de premiul obþinut, pentru cã era cel mare.
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sunt bine reprezentate. Detest scrierile impregnate cu trivialitãþi,
pornind de la premisa cã frumuseþea, inclusiv a limbajului reflectã
sufletul curat ºi caracterul. Se zice cã Zalmoxe l-a învãþat pe Socrate
cã tãmãduirea sufletului se produce prin cuvintele frumoase. Cred
însã într-o solidaritate a autorilor nu într-o cuºcã a anilor cronologici,
biologici, istorici, ci într-o comuniune de idei ºi imagini artistice
predilecte, de filosofie asupra universului lãuntric dar ºi înconjurãtor. 

Ce autori români sau strãini au pecetluit creaþia mea?
Aº putea, mai degrabã, sã spun în stilul cãror autori mi-ar plãcea
sã scriu. Sunt scriitori geniali, dar nu toþi putem fi geniali, nu toþi
putem face lectorul sã evadeze în lumea pe care i-o oferim, aºa cum
au fãcut Dante, Cervantes, William Shakespeare, Eminescu, Vasile
Voiculescu, Mircea Eliade, Stendhal, Tolstoi, John Steinbeck, Theodor
Dreiser, Faulkner, Dickens, Joyce. În diferite etape, cred cã i-am admi-
rat ºi m-au influenþat Jacques Prevert, George Bacovia, Ion Barbu.
Într-un articol publicat în revista Contemporanul, prin anii 80, poe-
tul Ion Potopin descifra, într-o poezie a mea, ecouri argheziene. S-ar
putea. 

Cartea mea cea mai importantã, care va învia în viitor.
Încã nu am o carte de o asemenea forþã sau vitalitate, dar sunt
sigur cã am s-o scriu în anii urmãtori. Va fi un roman despre minþile
ºi sufletele elevate care existã printre noi ºi care vor dãinui peste
epoci. 

Cine sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc? Sunt
un autor care încearcã sã reprezinte contemporaneitatea dupã put-
erile proprii, în tot ce aceasta are specific: gândire, aspiraþie spre
frumuseþe, adevãr, bine (la fel ca anticii), atitudine faþã de schim-
bãri (poluarea, Internetul, globalizarea), evoluþia omului, raporturile
lui cu natura, cu cosmosul, cu trecutul ºi cu viitorul. Scãpând de
întunecata perioadã comunistã, prevãd un luminos viitor omului liber,
dedicat ºtiinþelor, artelor ºi armoniei universale. 

SCRIITORUL DIN PROVINCIE ESTE UN
„MARE SINGURATIC“

Prof. dr. Const. Miu

Discutând cu elevii mei, la ora de dirigenþie despre profesiuni,
am fost întrebat de ce am ales profesia de dascãl ? Rãspunsul
meu a avut mai întâi o afirmaþie categoricã: dacã ar fi sã mã mai
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Cu mâini de grãdinar de soi
ªi-ai dat din suflet un altoi. 
Iar dacã azi sunt flamã vie
Sã ºtii cã-þi datorez ºi þie. 

Activitatea publicisticã mi-am început-o în 1984, când redac-
torii de la revista clujeanã, Steaua, mi-au solicitat un eseu despre
proza lui V. Voiculescu. În vara aceluiaºi an, îl cunoscusem, la Terebeºti
(jud. Sau Mare), prin fostul meu coleg de facultate — Cornel Munten
— pe dl Nae Antonescu, vechi colaborator la Steaua. Dupã un schimb
de misive, la un moment dat, mi-a scris cã a discutat cu cei din
redacþie, cu domnii Aurel Rãu ºi Constantin Cubleºan, ºi mi-a trans-
mis solicitarea lor — eseul de care am amintit. Aºa a început cola-
borarea mea cu gruparea literarã de la Steaua. 

Între 1982-1989, obiºnuiam sã discut cu un coleg, de la alt
liceu din Medgidia, despre prozele fiecãruia. Profesorul de rusã, Boris
ªoseanu, mã þinea la curent cu producþiile literare apãrute în Lite-
raturnaia Gazeta. Perestroika lui Gorby se fãcea resimþitã ºi în pro-
ducþiile literare ruseºti. Ceea ce m-a frapat era maniera de abordare
a subiectelor, foarte apropiatã de cea a scrierilor noastre: erau fapte
banale, surprinse în registru absurd, susþinute prin paradox ºi ironie.
Singura deosebire era cã în cazul nostru prozele nu puteau fi încã
publicate…

În 1988, am trimis câteva proze la Concursul literar „Tudor
Arghezi“, ediþia a VII-a, obþinând Premiul I ºi Premiul revistei Ramuri
din Craiova. Spre sfârºitul aceluiaºi an, am participat la concursul
literar iniþiat de Editura „Scrisul românesc“, preºedintele juriului fiind
poetul Marin Sorescu. În acea perioadã, nu puteai debuta editorial,
pânã nu treceai de proba debutului colectiv. Din volumul trimis la
concurs, mi-au fost selectate, fãrã a fi fost consultat, trei proze.
Asta n-ar fi mare pagubã, însã redactorul de carte (cãruia nu me-
ritã sã-i dau numele!) mi-a modificat în mod grosolan finalul uneia
dintre ele, fãrã a mã preveni, spre a fi în ton cu „iepoca de aur“,
deºi nu avea nicio legãturã, finalul fiind unul în absurd! Nici mãcar
nu s-a sinchisit sã revinã asupra textului, cu varianta originalã, având
în vedere cã volumul a vãzut lumina tiparului în ianuarie 1990…

*
În ceea ce mã priveºte, e pretenþios sã vorbim de carierã

scriitoriceascã. De ce? Pentru cã aceasta ar presupune cã din lite-
raturã îmi câºtig existenþa. Sã nu uitãm cã în România zilelor noastre,
scriitorul ºi îndeletnicirea sa — scrisul — nu sunt cuprinºi în nomen-
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Aici se cuvine sã precizez cã naraþiunea trebuia sã fie ineditã. Mi-am
amintit de douã basme, pe care le auzisem de la mama Ica, dar
din pãcate nu mai ºtiam la unul incipit-ul, iar la celãlalt partea finalã.
Am întrebat pãrinþii, dacã-ºi amintesc autorul, relatându-le ce ºtiam.
Am cãutat apoi, în colecþiile aflate în biblioteca de acasã, dar n-am
gãsit. Atunci, m-am decis: am reþinut din fiecare basm spiritul de
aventurã ºi pentru secvenþele cu înclinaþii spre horror, contracarate
de personaje justiþiare, am nãscocit eu altele. Aºa a ieºit prima mea
„prozã“, pe care, din pãcate, am rãtãcit-o. 

Scriitorul nu trebuie sã aibã studii filologice, însã acest aspect,
dupã umila mea pãrere, devine obligatoriu pentru istoricul ºi criti-
cul literar. Model pentru mine este G. Cãlinescu, pe care-l admir nu
numai pentru monumentala sa Istorie a literaturii române…, dar
ºi pentru cã ºi-a încercat talentul ºi în poezia de tip clasicist, ci ºi
pentru cã a lãsat ºi câteva romane care nu pot fi ignorate: Enig-
ma Otiliei, Cartea nunþii, Scrinul negru ºi Bietul Ioanide. Pe Cãli-
nescu l-am descoperit de la fostul meu profesor din liceu, Costicã
Buºtiuc, domnia sa apreciindu-l în termeni superlativi, pentru for-
maþia sa intelectualã. Acelaºi lucru pot spune ºi eu despre pãrin-
tele meu spiritual — desigur, pãstrând proporþiile — acest om fiind
licenþiat în litere, teologie ºi drept. De altfel, înclinaþia spre teologie
(dupã Revoluþia din decembrie 1989, mi-am trecut Masteratul, la
Geneva, Colegiul Ecole du Maître, cu teza Les Dons du Saint
Esprit) are douã aspecte spirituale: exemplul domnului Buºtiuc ºi
cel al unchilor ºi verilor mamei, toþi teologi, din zona Vrancei, care
au fãcut închisoare pentru ideologia legionarã, îmbrãþiºatã mai mult
sau mai puþin tranºant. Cred cã e momentul sã fac publicã o poezie
închinatã dascãlului meu de cuget ºi simþire româneascã, scrisã cu
ocazia revederii dupã 20 de ani de la terminarea studiilor liceale:

RECUNOªTINÞÃ
Pãrintelui meu spiritual, Costicã Buºtiuc

ªi chiar de nu mai am pãrinþi
De carne ºi de sânge, 
Cãci au plecat printre cei sfinþi, 
Iar inima-mi îi plânge, 
Te am pe tine-acum, pãrinte, 
Iar eu pe veci te-oi þine minte. 
În faþa ta mã plec smerit, 
Pentru iubirea ce-ai sãdit
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Dupã umila mea pãrere, cariera literarã — ca de altfel oricare
altã carierã profesionalã — n-ar trebui sã depindã de locul unde
vieþuieºte „practicantul“! ªi asta pentru simplul motiv cã Omul sfin-
þeºte locul! Bunãoarã bojdeuca din Þicãu a fost ridicatã la rangul
de Panteon literar de cãtre Creangã ºi cu siguranþã el n-a avut
complexe de provincial. Însã, în zilele noastre situaþia e cu totul alta.
ªi aici, se cuvine sã exemplific… Cu un alt prilej, am relatat într-un
articol publicat de revista craioveanã Mileniu împrejurãrile în care
l-am cunoscut pe poetul Marin Sorescu. Din 1986, când l-am cunos-
cut la Braºov, cu ocazia colocviilor de criticã literarã, organizate de
redacþia revistei Astra, pânã în 1996, când a murit Sorescu, am
avut cu acesta o colaborare asiduã, ºi pe vremea când era redac-
tor ºef la Ramuri ºi dupã „revolta lupilor tineri“ de la revista craio-
veanã, când poetul de la Bulzeºti a reînfiinþat Literatorul. Ei bine,
când l-am sunat într-o searã, sã-l întreb dacã eseul trimis e pe mãsura
exigenþelor sale, Sorescu m-a rugat sã-l mai trimit o datã, cãci i se
spusese cã „s-a rãtãcit“ în redacþie! Era furios: mi-a zis cã a fost
întrebat „Cine este acest Miu din provincie, pe care dumneata îl tot
publici în Literatorul?“

Scriitorul din provincie, mai cu seamã cel din localitãþile mici,
cum e cazul oraºului meu, Medgidia, este un solitar. Nu existã
aºa-zise cafenele literare, unde sã se schimbe idei, ori sã se co-
menteze vreo carte recent apãrutã sau sã se citeascã din producþiile
literare proprii. Pe la sfârºitul anilor ’70, fiinþa la Medgidia un cena-
clu literar, condus de inginerul Marcel Moldoveanu. Acolo, fiecare
membru citea din creaþiile proprii — poezie sau prozã — ºi se discu-
ta pe marginea lor. De asemenea, cel puþin o datã pe lunã, se fãceau
descinderi la instituþiile ºi fabricile din oraº, unde cu acordul con-
ducerilor aveau loc ºezãtori literare: recitalurile de poezie erau
însoþite ºi de muzicã folck — în vogã în acei ani, ca urmare a „mo-
delului“ Cenaclului Flacãra, condus de Adrian Pãunescu. 

FRAGMENTARISMUL CA TOTALITATE

Ana Dobre

De ce gândim într-un fel sau altul într-o situaþie sau alta, de
ce suntem aºa cum suntem ºi nu altfel, de ce reducem totul sau
aproape totul la universul nostru (limitat) de cuprindere — sunt o parte
dintre fragmentele, dintre frânturile gândurilor care transpar la
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clatorul „agenþilor“ ºi al meseriilor remunerate… E drept cã în perioa-
da proletcultistã, o poezie sau un articol apãrute pe prima paginã
de ziar, în care se preamãreau cuceririle revoluþionare ale clasei
muncitoare, aduceau autorilor beneficii pecuniare exorbitante. Au
trecut acele vremuri ºi de mult nu se mai scrie literaturã angajatã…

Dreptul de autor, chiar dacã e recunoscut prin lege, este —
de cele mai multe ori — fie ignorat, fie la discreþia editorului. La primele
trei cãrþi, dreptul de autor mi-a fost stabilit (ca sã nu spun impus!)
la 5 %, iar mai apoi la 7, 10, ca sã ajungã, cu chiu cu vai, la 15
%. Când am îndrãznit sã solicit mai mult, argumentând valoarea cãrþii
(sprijinindu-mã pe aprecierile din cronicile de întâmpinare —
amintesc aici douã cãrþi: V. Voiculescu — poet isihast ºi Tipologia
personajelor feminine în proza lui Marin Preda) ºi, prin urmare,
o suplimentare de tiraj, „tratamentul“ aplicat a fost „politica pum-
nului în gurã“, replicându-mi-se: „Dacã nu-þi convine, mergi dumnea-
ta în altã parte!“

Am sã dau un exemplu, ca sã se înþeleagã pânã unde a coborât
moralitatea unora dintre editori. Acum zece ani, am vãzut la TVR1
o emisiune moderatã de Vartan Arachelian. Participau Sabina Mãduþa
ºi Ioan Papuc — doi editori, buni cunoscãtori ai operei scriitorului nãs-
cut la Pârscov — V. Voiculescu. Peste vreo douã sãptãmâni, am gãsit
la o librãrie din Constanþa o carte, la sfârºitul cãreia editorul — sus
numita doamnã — anunþa un concurs de receptare a operei lui
Voiculescu. Tocmai terminasem cartea despre poezia religioasã a
lui V. Voiculescu… Pe scurt, am luat legãtura cu editorul ºi între
timp am fãcut rost ºi de trei milioane (cu toate cã în anunþul pen-
tru concurs se menþiona cã editura suportã cheltuielile de tipãrire
a volumului câºtigãtor), bani împrumutaþi de la preotul paroh din
Medgidia. Când a apãrut exemplarul de semnal, acesta mi-a spus
sã-i comunic doamnei Mãduþa cã nu mai vrea banii din vânzarea cãrþii,
ci atâtea cãrþi câþi bani mi-a împrumutat, cãci le va vinde el la câþi-
va seminariºti de la facultãþile de teologie din Constanþa ºi Galaþi.
Tirajul a fost de 1000 de exemplare. Restul de 700 le-a oprit edi-
torul. Eu doar am vãzut cartea tipãritã! A se reþine cã i-am adus
doamnei respective cãrþile, de la tipografie, la ea acasã. Altul sã fi
fost în locul meu ar fi plecat cu ele! Douã lucruri bune a fãcut totuºi
aceastã femeie: a obþinut de la Ministerul Culturii alte douã milioane
de lei, ca sprijin pentru editarea acestei cãrþi ºi a lãsat câteva exem-
plare la Casa memorialã a poetului, precum ºi la Biblioteca judeþeanã
din Buzãu, ca ºi la Biblioteca Naþionalã. ªi încã ceva: nici pânã în
ziua de azi nu am vãzut vreun leu ca drept de autor!
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în esenþial asemenea visului romantic care deschidea poarta unei
lumi fantastice, lumea spiritului, a totalitãþii. Iar pentru a vedea tre-
buie sã ºtii unde sã te plasezi. În punctul de confluenþã a relativului
cu absolutul, a timpului cu clipa lumea nu mai e fragment. Fragmen-
tul se confundã cu totalitatea. Plenitudinea provine din dezmãrginire
ºi detemporalizare. Iar omul îl regãseºte pe Dumnezeu în propria
fiinþã, nu prizonier încãtuºat, ci-l regãseºte în dorul lui de totalitate. 

În faþa sufletului, e proba onestitãþii tale, a capacitãþii de a te
integra lumii prin empatie. Cuvântul numeºte, comentariul, povestea
clarificã. A-mi povesti lumea înseamnã a o recrea ºi recreând-o, a
o avea aºa cum o doresc — imaginea fragmentarã a sufletului meu
bolnav de totalitate. În mijlocul tuturor intemperiilor lumii, sunt o
fãrâmã din marele arbore, un ram respirând aerul eternitãþii. Mã
confund cu marele tot, cu marele suflet al lumii prin vraja cuvântu-
lui, prin puterea de a crea lumea pentru mine prin cuvânt. ªi în
aceastã minune care mã redã fragmentar, mã regãsesc plenar în
identitatea cu dumnezeirea. Îmi spun: nu e un pãcat sã cunoºti, sã
doreºti sã cunoºti, sã fii curios; pãcat e sã te separi de Dumnezeu,
sã gândeºti cã se poate ºi aºa, sã trãieºti în afara ritmului eter-
nitãþii, a existenþei plenitudinare. 

Sunt un fragment dintr-o totalitate. Mã regãsesc în firul de
iarbã, în tãria pietrei, în fragilitatea clipei care trece, în cuvântul care
reveleazã, care creeazã o lume ºi care mã creeazã. 

octombrie 2003 

ªI TOT ZIDESC DIN CUVINTE O BISERICÃ

N. N. Negulescu

Adevãrata ºi inegalabila învãþãturã prin care am fost iniþiat ca
scriitor — ºi nu numai, mi-a fost dãruitã într-o Academie Cosmicã,
de unde izvorãºte Lumina Iubirii Divine. 

Acolo, în nemãrginire, cântã Îngerii Domnului „din chinvale ºi
din alãute“. 

ªi, tot de acolo, m-au proiectat pe o razã — înzestrat cu acel
har, Seniorii Ierarhiilor, prin voia Tatãlui, în templul matern al maicii
mele nãscãtoare Tudora-Viorica. 

Nu am ieºit oricum, întru acestã (a câta?) lume, ci guvernat
de cifra sacrã 7, a anului 1949: “/M-am nãscut/de ºapte ori câte
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suprafaþa conºtiinþei. Altele, poate cele mai profunde, cele mai în-
tregi ºi cu adevãrat autentice, rãmân în fibrele fiinþei noastre fãrã
a putea trece linia de demarcaþie dintre virtual ºi real, dintre conºtient
ºi inconºtient. 

A nu putea gândi generalizator, în totalitate, plenar e o limitã
a condiþiei noastre. A rãmâne în fragment, în frânturã poate fi o
soluþie salvatoare. ªi, poate, cum spune A. Pleºu, „cea mai adec-
vatã expresie scrisã a efortului spiritual“ este fragmentul, acel frag-
ment revelator care-þi poate deschide accesul spre totalitate, spre
înþelegerea sensului ordonator ºi coagulant care menþine armonia,
echilibrul, proporþia dintre bine ºi rãu. Altfel, te poþi întreba ca N.
Iorga — oare unde-ºi þin oamenii rãi gândurile bune care au murit?

Trãim în fragment dar aspirãm la totalitate. Asociem totali-
tatea cu perfecþiunea. Ne repliem ori de câte ori ni se refuzã re-
velaþia, ori de câte ori ni se închide o uºã, uºa speranþelor noas-
tre, a orizontului de aºteptare, a bucuriilor noastre. 

A gândi fragmentar, intermitent echivaleazã cu dependenþa
noastrã de clipã, cu teama de timp. ªi teama de timp este teama
de moarte. Cum viaþa e un fragment din eternitatea ce ni s-a dat,
tot aºa fragmentul e revelaþia marelui în mic. Timpul se regãseºte
în clipã prin condensare. Paradoxal, macro- ºi microcosmul coincid
în sacralitatea fragmentului revelator. „A fi creaturã înseamnã a fi
fragment“ (º.a.) susþine A. Pleºu, ºi-n peiorativul creaturã în opo-
ziþie cu gravul creaþie, se regãseºte ceva din condiþia precarã a omu-
lui, condiþie ce porneºte din greºeala primordialã, aceea de a nu fi
ascultat Cuvântul ºi interdicþia Domnului. E greºeala de a nu-þi fi apro-
priat un loc, de a nu þi-l fi însuºit cãci nu þi l-ai povestit, ignorând
capacitatea enormã de cuprindere a cuvântului. Ignoranþã din
inocenþã. Totul existã prin/în cuvânt. O realitate nu existã pânã nu
o povesteºti þie însuþi, fãcând-o inteligibilã, încãrcând-o de afectivi-
tatea, de simbolismele tale, dându-i ceva din fiinþa ta. Un loc, o fiinþã
devin ale tale, atât de ale tale, când þi le aproprii ºi þi le apropii prin
cuvânt. Le percepi fragmentar ºi ele îþi dau impresia totalitãþii. Le
iei în totalitate ºi ele sunt fragmente de/din tine, fãcute sã-þi încon-
joare obsesiile ºi sã te clarifice, punându-te în acord cu fragranþa
originarã a primului cuvânt, care a fost ºi prima poezie a lumii. 

Eminescu îºi aduna gândurile într-un Fragmentarium. Prin
cumul, acele fragmente, însemnãri fulgurante care consemneazã
clipe pasagere dau imaginea universului de gânduri, sugerând tota-
litatea gândirii sale demiurgice. Aceasta poate fi o cale tainicã ducând
în realitatea profundã a eului; poate releva ºi revela, poate conduce
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În regiile SF se preconizeazã ca în viitor cartea scrisã va fi
interzisã ºi cei ce o deþin pedepsiþi (poate doar pânã pãdurile vor
cãpãta densitatea primordialã). Sã sãdim copaci pânã nu-i prea tar-
div pentru superba Terrã albastrã. 

Bucureºti, 05 iunie 2008

ACEASTÃ STRÃLUCITOARE
COROANÃ DE SPINI

Nastasia Maniu

De unde vine scrisul meu? Iatã o întrebare care cred ca s-a
nãscut în mine odatã cu scrisul. ªi iatã o întrebare care naºte alte
întrebãri: Când s-a nãscut scrisul în mine? Cine l-a nãscut ºi de ce?
Cui foloseºte? Pentru cine scriu? ªi, la urma urmei, ce este scrisul?
Câte întrebãri, Doamne, ºi câte tãceri în loc de rãspuns! Întrebãri
care, recunosc, m-au frecventat de nenumãrate ori ºi tot de atâtea
ori le-am alungat ca pe niºte oaspeþi nepoftiþi, chit cã pe aceia nu-i
alungãm niciodatã noi, cei cu educaþie creºtinã, doar dacã nu cumva
sunt hoþi deghizaþi în oaspeþi. Nu de puþine ori am avut sentimen-
tul cã scrisul e un fel de hoþ care calcã tiptil, îmi intrã în suflet, mi-l
rãpeºte ºi mi-l împarte celorlalþi. Iar ceilalþi pot sã-l primeascã sau
nu. Pot sã se bucure sau nu. Pot sã-l huleascã, sã-l rãneascã, sã-l
rãstigneascã, dar nu pot sã-l ucidã definitiv, cãci el va învia de fiecare
datã mai puternic ºi mai strãlucitor. Cred asta cu toatã convingerea
mea, altfel n-aº fi scris niciodatã niciun rând. Cred asta pentru cã
acum ºtiu de unde vine scrisul meu ºi unde se duce. Vine de la Dum-
nezeu ºi se întoarce la Dumnezeu. Scrisul autentic este coborâtor
din Logos ºi nu mã jenez sã spun asta, pentru cã ºtiu. El vine din
Cuvântul cel viu. Toþi am primit darul Cuvântului, numai cã unii i-au
întors spatele, L-au batjocorit. ªi vai de cei ce L-au respins, deoarece
nimic nu existã în afara Lui. ªi chiar dacã toate ar pieri, El va rãmâne,
dupã cum Însuºi a spus: „Cerul ºi pãmântul vor trece, dar Cuvân-
tul Meu va rãmâne în veac“. De aceea, cei ce suntem în El, dupã
cum El este în noi, suntem nemuritori. Doamne, simt nemurirea Ta
în mine atât de vie ºi atât de strãlucitoare, încât nici un spin pe frun-
tea mea, care este a Ta, nici un cui în mâinile ºi tãlpile mele, care
sunt ale Tale, nici un cuvânt rãu, care vine de la cel rãu, nu mã mai
doare, pentru cã Tu mi-ai luat durerea ºi mi-ai purtat-o. ªi iatã cum
toate întrebãrile care mã vizitau ºi pe care de atâtea ori le-am alun-
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ºapte/într-o grotã/cu Biserica în ferestre/“ — cum mãrturiseam eu,
mult mai târziu, într-un poem. 

Aºa a fost fraþilor, adevãrat spun. Într-un demisol închiriat,
mi-au vãzut bunicile — Ioana ºi Alexandra, pentru întâia oarã, chipul.
ªi în ferestre, se reflecta de peste drum, Duhul Bisericii cu hramul
Sfântul Nicolae. 

Nu îi e dat oricãrui prunc sã creascã pe sunetele clopotelor... 
În semnul crucii cardinale a dimensiunilor terestre — în perioa-

da junã, am gravitat literar — sub Zodia Sãgetãtorului, în jurul con-
stelaþiilor astrale Stãnesciene ºi Soresciene; dar, în timp, am avut
ºi alte evoluþii ciclice, polarizate de reflexele altor galaxii lirice uni-
versale, cum ar fi: Lorca, Seferis, Ungareti, Tagore. 

De ce scriu? Din dorul de Eternitate ºi tot zidesc din cuvinte
o Bisericã, la altarul cãreia, îl slãvesc pe Dumnezeul meu. 

O voi lãsa moºtenire generaþiilor viitoare, fiindcã este vie mereu
Biserica neamului. 

Pentru cine scriu? Pentru toatã creaþia divinã din care fac parte. 

„SÃ SCRII: O EXORCIZARE BENEFICÃ“

Gabriela Zavalas Anghel

De ce mai scriu într-un veac pragmatic, în aceastã acutã crizã
de timp ce se deruleazã ameþitor? Semenii de abia supravieþuiesc
vicisitudinilor existenþiale, galopului dupã pâinea zilnicã, rãzboiului cu
surmenajul, când sã se mai aplece asupra cãrþii ce a fost devansatã
de tehnicã? Câþi gustã intimitatea calmã, contactul cu fila care-i suflet,
este un copac martirizat, sau cu revistele electronice? ªi totuºi eu
scriu pentru cã este terapeutic în dezastre sufleteºti mi-a amelio-
rat plãgile generate de prieteni, oameni ce mi-au înfipt stiletul în omo-
plaþi ºi au muºcat mâna ce le-a oferit hranã ºi viaþã. E o exorcizare
sã scrii mai beneficã ºi infinit mai nenocivã decât sângerosul rãzboi,
drogurile, alcoolul, tabacul, suicidul. 

Scrieþi dacã în clipa cea repede, secunda din ora cosmicã ce
am primit-o cadou tranzitoriu ce trebuie returnat, nu vã depistaþi
leacul sfâºierilor, nefericirilor, bolilor ce ne marcheazã destinul. ªi
pentru cã sacrificam pãduri deºi nu sunt resurse inepuizabile ne
rãmâne alternativã tehnica, iatã cã frica ºi angoasele noastre pot
fi tratate generos cu Internetul, un terapeut ce þine de contempo-
raneitate. 
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dar totul mi se pare un abis... în care mã tot afund ºi oricât aº încer-
ca sã mã înalþ, simt cã nu mai am scãpare...

Sunt o picãturã de ploaie strivitã între pleoapele tale grele de
visuri. Sunt un gând hoinar, rãtãcit în pãrul tãu, roua dimineþii târzii
incendiate de soare, secunda boabã de nisip cãzutã în clepsidra fãrã
de sfârºit.

Am privit cerul ce mi-a dãruit din lumina razelor sale …am
privit lumina ºi am simþit cã mã înalþ spre puritatea sufletului pier-
dut cândva demult…în tumultul simþirilor de îndrãgostit. 

Am ridicat de la pãmânt o frunzã ºi am privit-o în «ochii»
lãcrimând de durerea neputinþei...am simþit cã ceva se rupe din mine
….era atât de fragilã …atât de singurã ….am mângâiat-o ºi i-am
spus cât de mult îi înþeleg suspinul cã nu mai este acolo sus …dar
i-am promis cã o voi pãstra în suflet ºi o voi trimite cu prima adiere
de vânt cãtre lumea ei …cãtre copacul care a zãmislit-o …. 

Parcã mi-a zâmbit fericitã ….se poate oare ca frunza aceea
de un galben imaculat sã îmi fi înþeles suspinul? sã fi înþeles cã vibrez
alãturi de ea la durerea ce îi copleºeºte naturaleþea ºi vârsta care
apune puþin câte puþin? 

Am luat-o în mâna mea caldã ºi i-am rãspuns cu tandreþea
sufletului …m-am plimbat pe aleile parcului vieþii pustiu de suflete,
dar plin de frunze triste, care alcãtuiau un covor de naturã încã «vie»
….dacã aº fi putut, le-aº fi luat pe toate, sã le pot mângâia ºi sã le
pot oferi protecþia singurãtãþii sufletului meu ….am pãºit printre ele
…de teamã sã nu le calc ….ºi le-am promis cã voi reveni ….sã le
spun ºi povestea mea … 

Am simþit atunci cã povestea acelei frunze seamãnã atât de
mult cu povestea mea ….cu speranþa cã ºi eu poate …într-o zi …mã
voi înãlþa cu adierea vântului VIEÞII spre copacul acela care îmi va
dãrui seva eternitãþii! 

12.03.2008

LITERATURA, O EXPERIENÞÃ
FUNDAMENTALÃ

Gheorghe Postelnicu

„Sã nu punem tristeþii vechile întrebãri. Sã spunem ce avem
de spus numai cu un singur cuvânt. Cei care ne-au iubit dorm unde-
va în urmã. Unul a trecut pe acolo, altul pe dincolo, încãrcaþi de
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gat, fãrã sã le dau mãcar o bucatã de rãspuns cu care sã-ºi
potoleascã foamea, au primit acum rãspunsul întreg, prin Tine. Firesc
ar fi ca eu sã-Þi promit cã n-am sã mã mai împotrivesc, când cei
pentru care scriu mã rãstignesc, ºi n-am sã mai refuz aceastã strãlu-
citoare coroanã de spini care este scrisul pe care Tu mi l-ai dat,
cuvintele mele coborâtoare din Cuvântul Tãu, strãlucitoare precum
coroana Ta de spini pusã pe capul meu. Crucea pe care mi-ai dat-o
este cu adevãrat un dar dumnezeiesc. 

FÃRÃ TINE, POEZIE, MÃ SIMT PE UN
DRUM FÃRÃ SFÂRªIT

Liana Icobeþ 

Tãcerea vorbeºte prin mine ºi pentru mine… suntem îngeri
ºi demoni în strigãtul de necuprins al universului…ne contopim în
tumultul vieþii ºi sperãm sã reînviem într-o lume necontrolabilã,
într-o lume în care sã nu ne stãpâneascã minþile ºi trupurile… 

Prin intermediul sufletului cãpãtãm profunzimea ºi forþa nece-
sarã pentru a merge mai departe, pe un drum pe care-l dorim plin
de frumos…dar el e plin de contradicþii pe care nu le putem învinge
decât prin puritate ºi iubire…Se spune cã „iubirea este forþa care
uneºte la un loc acele lucruri care prin natura lor sunt contrare“.
Privitã din perspectiva afectivitãþii, viaþa se contureazã prin trãirile
sufletului, prin împlinirea sentimentelor profunde, prin realitatea obiec-
tivã a lumii acestuia. 

Sentiment, judecatã, mânie, urã, dragoste, iubire, destin… le
împlinim prin forþa sufletului, mai puternicã decât cea a trupului… 

Încerc sã lupt pentru ca iubirea, compasiunea, curajul, iubirea,
sã înfrunte ºi sã învingã frica, mânia, ura, emoþiile…

Vântul îmi furã o lacrimã,... e lumina trecutului, iar ochii mei
ca douã licãriri de stele... cãldura mâinilor... O clipã ºi apoi, nu mai
conteazã...Marea îngânã cuvintele mele rostite odatã care acum
s-au dispersat în negura uitãrii...Vântul bate, primii fulgi de nea îmi
mângâie faþa, mã simt tot mai slãbitã când te ºtiu departe de mine,
POEZIE! ... Luna îngânã ºi ea cuvinte magice, parcã rupte de rea-
litate, cuvinte ce se regãsesc parcã în adâncul sufletului meu...

Fãrã tine POEZIE mã simt pe un drum fãrã sfârºit,... Un drum
care parcã nu se mai terminã niciodatã...Încerc sã merg mai departe,
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sau virtualã, dar puternicã, deoarece scapã oricãrui control. La inter-
vale de timp, marginile ei se strâng ºi orele intrã unele în altele.
Adãugând ceva la existenþa ta invizibilã, ea te învaþã sã fii singur, cu
toate cã aici întâlneºti fiinþele pe care le doreºti, cãrþile pe care ai
vrea sã le scrii. În acest teritoriu poþi sã plângi sau sã râzi. E doar
al tãu. 

Vreau sã spun, dar nu ºtiu dacã va reieºi clar, cã existã niºte
coordonate ale scrisului meu în prozã ºi în cronica literarã. Una poate
fi cãderea în adâncul fiinþei care cuprinde o zonã largã a trãirilor, o
scoatere la luminã a lumii întunecate. Prin urmare, ceea ce mã intere-
seazã pe mine este aducerea în realitate a tãrâmului ascuns al fiinþei
umane. Dar dincolo de acest tãrâm? Acolo existã paradisul, auro-
ra borealã a eului, poate demonii omului. Menirea mea este sã merg
mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet… În acelaºi timp,
trãind într-un spaþiu istoric ºi geografic, autorul se electrizeazã de
acesta. În Pîrscov ploaia cade într-un fel anume, vântul îºi schimbã
direcþia sau nu. Copacii nu sunt aceiaºi în Piatra Albã, Cocora,
Bãlãceanu. Dacã personajul merge pe o ºosea sau intrã în pãdure,
trebuie sã spun câteva cuvinte despre ºosea ºi despre pãdure, despre
o anume ºosea ºi despre o anume pãdure. 

Sub aspect stilistic nu experimentez nimic. Pânã la urmã,
experimentul este un eºec, dacã nu se umple cu conþinut uman.
Pentru o tehnicã experimentalã trebuie ºi o pregãtire teoreticã de
un anumit nivel. Am scris 600 de pagini de prozã ºi sunt din ce în
ce mai uluit de plasticitatea ºi blândeþea limbii române, de cuvintele
care se alãturã, se topesc, se coaguleazã în construcþii sintactice
neaºteptate, ca un fagure de miere. Un loc important l-am acordat
emoþiei ca o victorie moralã împotriva cenzurãrii sentimentelor. Emoþia
este idealul meu artistic, o reacþie faþã de regulile sociale care
mãsoarã succesul individului dupã realizãrile materiale, dupã aspec-
tul fizic, dupã vârstã. 

LA ÎNCEPUT A FOST IUBIREA…

Daniela Gîfu

De câte ori se apropie noaptea, mã nãpãdesc regretele… Of,
iar m-am iubit doar pe mine însãmi! 

Trãim într-o societate a iubirii sinelui ºi nu a iubirii celorlalþi.
Este una dintre piedicile pe care puþini o depãºesc, dãruindu-se de
bunãvoie vremelniciei. 
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emoþii sau de revelaþii, de rãsãrituri ºi apusuri. Ai poftit, ai pipãit,
þi-ai pus pofta-n cui. Tot ce vor gãsi urmaºii va semãna cu rahatul
de muscã.“ Finalul povestirii „Ecaterina“ aratã cã a scrie e un risc
asumat de fiecare în parte: sã fie primit cu indiferenþã, pentru cã
astãzi se scrie mult, dar nu se citeºte deloc. Se rãsfoieºte puþin.
În numele unei generaþii tãcute ºi resemnate avem acum datoria
de a spune adevãrul despre fapte, atitudini ºi întâmplãri la care am
fost martori. Memoria noastrã, rãnitã sau luminatã, poate fi izvorul
cu apã vie pentru posteritatea care, învioratã, ne va dãrui numele,
în prezent ignorate, vreunei ºcoli sau biblioteci obscure. Pentru noi
literatura constituie o experienþã fundamentalã, o ficþiune contro-
latã de reguli, având în centrul nucleic noþiuni grave, ca dragoste,
moarte, trãdare, singurãtate. ªi ele sunt eterne. 

Dar eu, Gheorghe Postelnicu, de ce am scris în patru ani
romanele „Vâsla de sare“ ºi „Tânãrul Veronel“ ºi volumul intitu-
lat „14 povestiri“, vãzând cã e greu sã scrii astãzi, întrebându-mã
mereu dacã are nevoie cineva de mine ºi dacã cei din jur nu vãd în
mine un caraghios? Munca mea este importantã sau trezeºte zâm-
bete încurcate?

Cãrþile mele sunt rãspunsul potrivit dat oportunismului ºi
laºitãþii dinainte de 1990 ºi unei pãrþi a lumii de astãzi, devenitã
imbecilã prin indiferenþa faþã de culturã, fapt care dezvoltã, ca în
locurile neaerisite, o entitate monstruoasã, numitã limbaj dezacor-
dat ºi cacofonic. Eu scriu pentru a-mi privi chipul în apa curatã a
morfologiei ºi a sintaxei. Scriind, nu caut nimic; vreau sã pãstrez
ce am dobândit: miezul viu al limbii române. Fiecare specie în prozã
are regulile ei. Romanul e o construcþie completã, una din mani-
festãrile spectaculoase ale spiritului creator. În roman, autorul îºi
conduce personajele în situaþii tipice, în relaþii conflictuale. În poves-
tire, personajul este mai independent, îl ia de mânã pe autor ºi îl
pofteºte în sufletul sãu, în trãirile sale. În roman este importantã
materia epicã, în genul scurt este mai important ce laºi nespus, ce
rãmâne pe dinafarã, la dispoziþia cititorului. La un moment dat, per-
sonajul are tendinþa sã ducã povestirea spre episod ºi din aceastã
cauzã cartea sã devinã o carte de episoade. Eu am vrut sã evit asta
ºi personajele sã fie libere sã punã întrebãri care sã nu fie numai
ale lor, ci ale cititorilor. Nu ºtiu cât de departe am putut merge pe
acest drum. Dar personajul nechemat, simbolic, cel care îþi vine în
ajutor ca un înger bun? Ce rol joacã el în opera unui prozator? În
general, fiecare dintre noi are o viaþã care se vede ºi este a ochilor
tuturora, ºi alta care ne aparþine întrutotul ºi din care arãtãm numai
ce ne face plãcere. Cea de a doua poate fi moralã sau imoralã, realã
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sufletului meu, în consens cu valorile moral-creºtine — exprimate cu
fermitate, dar ºi multã iubire, de cãlugãrul stareþ. Mã cãzneam —
atât cât îmi permitea propriul meu nivel spiritual — sã vibrez cu audi-
toriul, solicitându-i tacit, dar rãspicat afectiv, sã urmeze ADEVÃRUL
mântuirii noastre: iubirea. Îi priveam ºi dintr-o datã am auzit, ºoptin-
du-mi-se de o boare de vânt, cuvintele lui Iisus: „Cã unde sunt doi
sau trei adunaþi întru numele Meu, acolo sunt ºi Eu în mijlocul lor“
(Matei 18, 20). Înþelesul acestor sacre ºi de mult prea puþini desluºite
învãþãturi, în acel înãlþãtor ºi încãrcat context spiritual, devenea, pen-
tru mine ºi ceilalþi, unirea puterilor sufleteºti pe tãrâmul iubirii, cãci
numai ea ne adunase în acel ales ºi tainic adãpost. Iar acea iubire
cerea cunoaºtere ºi îndrumare de la cel pus în slujba lui Dumnezeu.
Desigur, rugãciunea colectivã era încã pervertitã de gândurile mate-
riale, venite nãvalã atât din interiorul nostru, cât ºi cu sprijinul out-
siderilor imateriali, de joasã frecvenþã.

Vorbim mult de iubirea necondiþionatã faþã de semeni, mai ales
în momentele de meditaþie colectivã, când toþi par preocupaþi cu
adevãrat de vigoarea evlavioasã a comuniunii. Este necinstit însã sã
aºteptãm semnalele divine pentru ceea ce numim sacrificii în numele
credinþei. Vorbim mult, dar împlinim puþin. Poate o facem de frica
singurãtãþii, deºi prin ea — fãrã sã exagerãm — putem sã ne autora-
diografiem cel mai bine ºi fãrã pãrtinire evoluþia spiritualã. Singurã-
tatea nu ne-o poate alunga cel de lângã noi, ci tot la Dumnezeu se
aflã speranþa, la Cel care poate pune în golul sufletesc împlinirea
iubirii…

Când Mântuitorul Iisus Hristos a spus: „Sã iubeºti pe aproapele
tãu ca pe tine însuþi“ (Matei, 5, 43) nu limita semnificaþia aproapelui.
Raportarea noastrã — din punct de vedere social —, vizavi de aproapele,
are drept sens iubirea umanã care — în cele din urmã — înseamnã
respectarea semenului, indiferent de religie, de opinie, de statut socio-
profesional. Poate interveni însã o barierã de comunicare, aceea
ca aproapele sã nu înþeleagã ce este iubirea. Iubirea nu înseamnã
numai starea de bine a sinelui, de confort, adesea ea are ca fun-
dament sacrificiul. Iubirea însemnã curãþie, rânduialã, predanie, bunã-
tate, temelia binelui ºi a dreptãþii, cãrora li se alãturã inspiraþia, fires-
cul ºi mãsura, simplitatea, cuminþenia cugetului, socotinþei. Sunt ºi
necazuri, înfruntãri, poate ºi cãderi de lungã duratã. Dar când fac
parte din mersul rectiliniu al lucrurilor — niciodatã dincolo de suporta-
bilitate, atunci ele trebuie înþelese doar ca o dojanã divinã pentru
necumpãnirea noastrã.
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Cum sã aflãm liniºtea în Luminã? Calea este sã deschidem
ochii ºi inima la spusele Mântuitorului: „Dacã voieºte cineva sã vinã
dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea în fiecare zi ºi
sã-Mi urmeze Mie“ (Luca 9, 23).

Configurând simbolic un spaþiu istoric al iubirii — marcat înainte
de toate de iubirea lui Dumnezeu faþã de propria Sa creaþie, OMUL,
urmatã de iubirea dintre om ºi om ºi dintre om ºi oameni — textul
biblic este întâiul care aminteºte vrerea lui Dumnezeu de a împlini
ceea ce numim azi COMUNIUNE UMANÃ: „Nu este bine sã fie omul
singur, sã-i facem ajutor potrivit pentru el.“ (Geneza, 2, 18). Comu-
niunea umanã înlesneºte acel transfer de gânduri, posibil uneori ºi
la indivizi ce aparent nu au nimic în comun, dar mai ales de emoþii,
ce pot modela caractere dintre cele mai dure. 

Parcurgând ºi interpretând textul biblic deducem cã starea
de armonie deplinã defineºte comuniunea umanã, bazatã — în primul
rând — pe iubire. Fiindcã iubirea o regãsim în toate. Tema nu este
desigur nouã. Dar inedit, miºcãtor ºi cuceritor este modul în care
o interpretãm, tonul obiectiv, neidilic, cu nuanþe moderniste care —
pentru mulþi — vor pãrea amare. Cãci dacã lumea ar fi privatã de
iubire, partea spiritualã din noi ar fi moartã. Dacã am fost zãmis-
liþi cu trup ºi suflet, a fost doar în numele iubirii. 

A vorbi despre iubire înseamnã a nu o fi întâlnit încã…, fiindcã
acest prim ºi definitoriu sentiment al desãvârºirii nu poate fi povestit.
E un curaj sau o nebunie sã te avânþi a scrie despre iubire. La început
nu a fost CUVÂNTUL, ci a fost IUBIREA sau, altfel spus, a fost CUVÂN-
TUL pornit din IUBIRE. Valoarea iubirii echivaleazã pentru Creator
cu armonia ºi puterea de a te dãrui fãrã a aºtepta recunoºtinþã.
Afirmaþia este susþinutã de întreg textul biblic, trebuie doar sã ne
facem timp în programul nostru — adesea încãrcat cu mofturi ºi bana-
litãþi — sã-l parcurgem ºi sã-i decodificãm misterioaselor mesaje. 

Tocmai o atare raþiune m-a îndemnat — dupã multe nopþi nedor-
mite — sã-mi intitulez eseul „La început a fost IUBIREA…”, un gând
problematizat pe cunoaºterea semnelor iubirii, de unde se naºte
comuniunea umanã. Iubirea este acel sentiment care ne adunã ºi
solidificã relaþiile interumane. Ea graviteazã în centrul tuturor sen-
timentelor omeneºti.

Aflându-mã — oare a câta oarã — în mijlocul unei mase impre-
sionante de mireni, ca pelerin în cãutarea esenþei spirituale într-unul
dintre primitoarele ºi tainicele lãcaºuri sfinte româneºti, mã strã-
duiam sã le înþeleg aºteptãrile, sã pãtrund sensul feþelor lor flãmânde
ºi disperate — la mulþi dintre ei — ºi sã le insuflu ceva magic din vrerea
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Cred în transcendere prin artã spre culmi revelatorii ºi mys-
terice a scriitorului, ridicat ºi înãlþat prin cuvânt „deasupra”.

Cred în pasiunea de a reda viaþa interioarã autenticã ºi în pati-
ma aducerii esenþialului uman la lumina solarã dinamicã.

Cred în realitatea subiectivã descrisã ºi în individ ca om unic
ºi diferit, ieºind întotdeauna distinct în trãiri ºi gânduri singulare.

Cred într-o uniune mixtã, dar coerentã a subiectului cu obiec-
tul, în definirea universului sintetic al relaþiei dintre cele douã cu acui-
tate ºi minuþiozitate în crâmpeie de scriiturã.

Cred în cãutarea sensurilor ºi semnificaþiilor intens umane,
în estetica lor vie ºi tensiunea lor internã.

Cred în puterea adevãrului literar ºi filozofic care, deºi deþin
instrumente diferite ºi cãi diverse de pãtrundere în esenþe, pot pro-
duce viziuni concordante ºi pot descoperi profunzimi mai adânci
împreunã ºi pot induce lãrgimi de perspective nebãnuite împreunã.

Cred în simplitatea ºi originalitatea esenþelor prime, ele tre-
buie cãutate ºi delimitate, ele trebuie aduse în faþã ºi descrise minþilor
ºi sensibilitãþii cititorilor.

Cred în forþa de înnobilare ºi comunicare a literaturii ºi filo-
zofiei, în tãria de a transgresa a omului prin lecturã ºi/sau prin arta
cuvântului.

Cred în magia literaturii ºi a filozofiei, în farmecul încântãtor
al formelor, în frumuseþea discretã a discursului, cred în schimbarea
imanentã ce se produce prin lecturã. Am convingerea cã se poate
dobândi nativ ºi educat cunoaºterea formelor cele mai potrivite pen-
tru expunerea sensurilor ºi redarea esenþelor ºi cauzelor prime.

CÂTE CEVA DESPRE ARHETIPURI,
POPOARE, CONªTIINÞÃ ªI
„MARGINEA IMPERIULUI“

Aurelia Satcãu (Australia)

Este acum, mai mult decât oricând, necesarã o integrare într-o
teorie mai largã asupra valorilor (ºtiinþific) sociale ale Arhetipurilor…
mai cu seama cã Jung a lãsat lucrurile abia începute, ºi, deci,
conectarea acestora la „cultural“, dar mai ales la „psiho-social“. În
acelaºi timp, meritã contemplatã folosirea Arhetipurilor ca amen-
dament în faþa „tentaþiilor“ hegemonice la dis-unitate a „politicului“
(în ideea cã suntem, arhetipal, atât de „asemenea“, încât teorii ale
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Putem iubi în multe feluri. O primã manifestare a iubirii semenu-
lui este iubirea socialã, întrajutorarea, adicã sã slujim prin cuvânt,
prin faptã, prin gând binele comunitãþii. Fiecare o poate face în felul
sãu, important este sã se fereascã în a face rãu. Este primul pas
al iubirii ca act filantropic, sau ca act de caritate ºi de milostenie.
Desigur, aici nu luãm în considerare trândãvia, pentru cã atunci am
deveni pãrtaºi la pãcatul lenei. Ar fi — în cele din urmã — încurajarea
unei forme a hoþiei. Da, facem un act filantropic acolo unde într-adevãr
este nevoie de el. Apostolul Pavel spunea clar: „Cine nu lucreazã,
nici sã nu mãnânce“.

Un alt mod de a iubi este iubirea duhovniceascã, dar este cale
lungã, anevoioasã ºi plinã de încercãri pânã a-i simþi beneficiile. Pen-
tru noi toþi, ordinea fireascã aceasta este: dovedim iubirea faþã de
semeni ca sã tindem la iubirea lui Dumnezeu. E un proces natural,
simplu, bazat pe trei principii: uman, sufletesc ºi dumnezeiesc. 

Luând ca punct de plecare principiul cã trebuie sã fii OM ca
sã poþi iubi, înseamnã cã trebuie sã trãim, aºa cum l-a conceput
Dumnezeu pe om, întru puritate ºi devotament. Creatorul aºteap-
tã de la noi sã ne implicãm cu toatã zestrea fiinþei noastre în actul
iubirii, nu doar sã spunem vorbe frumoase despre ea.

Parafrazându-l pe Marin Preda, „Dacã iubire nu e, nimic nu
e…“, prin extrapolare, nici Univers nu e…, nici Dumnezeu nu e…!
Cercetându-ne lumea interioarã vom afla în timp iubirea adevãratã
ºi — în final — iubirea lui Dumnezeu. Mulþumindu-ne doar cu suro-
gate ale iubirii nu avem dreptul sã ne lamentãm cu traiul nostru mizer
ºi nefericit. Iubirea — deºi pare un cliºeu învechit — este o tainã care
înnobileazã firea omeneascã, gata sã se manifeste, gata sã rezoneze
între sufletele pereche, care devin prin îngemãnare UNUL. 

Într-o lume în care schimbul faptelor, al trãirilor, al gândurilor,
ajutorarea cerºetorilor, promisiunile gratuite ºi multe, multe altele
devin în mentalul colectiv dovada învederatã a iubirii semenilor, Vocea
Divinã va fi pentru totdeauna stinsã.

CREZ LITERAR

Anca Negru

Cred în pasiunea de a scrie, în acel tumult de inspiraþie pãti-
maº ce se revarsã din înþelepciunea divinã peste om.

Cred în meditaþie ºi în contemplare a omului unic, a creaþiei
ºi a Dumnezeirii ca model paideic ºi ca paradigmã a creaþiei umane.
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odatã…cãci, deºi existent, acesta trebuie perpetuu „dovedit“, aceas-
ta rãmânând în exact aceeaºi paradigmã a „hegemoniei politicului“,
a rasismului, a drepturilor „asumate“ acolo unde acestea ar trebui,
din contrã, considerate a exista de la sine.

„A fi“ nu trebuie privit ca „ceva de excepþie“ în lume….mã gân-
desc la o „sociologie“ a arhetipurilor, ºi, de aici, la o validare a „drep-
turilor“ la existenþã, arãtând cã, la asemenea nivel, lucrurile nu trebuie
nici mãcar „dovedite“, ele existã de la sine…nu trebuie, cu alte cuvinte
sã „dovedim“ cã am continuat sã existãm, ºi sã comparãm, deci sã
apelãm la inevitabila cãdere în hegemonizare. Este uriaºã durerea
cu care asist la nevoia aproape bolnavã a românilor, spre exemplu,
de a-ºi dovedi pre-existenþialitatea faþã de fenomene ºi entitãþi istorice
ce-ºi asumã, iatã, o supremaþie asupra „locului“ ºi a „caracterului“
autohton.. .Câtã risipã de energie în aceastã luptã de „a dovedi“ ceea
ce de la sine se proiecteazã pe cerul înstelat al istoriei, ºi unde fiecare
stea, odatã ce sclipeºte, îºi are locul ei bine precizat. 

Iatã, deci, nevoia de arhetip, ca instrumentalã în a arãta cã
suntem „egali“ (sic) suficient pentru ca istoria, substanþa adicã din
containerele arhetipale, sã poatã oferi, caleidoscopic, evenimente
care conferã „culoare“, particularitate, o anume identitate etc.
Popoarele, astãzi, se vãd nevoite sã se apere de disoluþia în nean-
tul magmei nediferenþierii în care le aruncã globalizarea (citeºte neanti-
zarea) lumii noastre.

Într-un concert de asemenea proporþii, în care capacitatea uni-
versalã pentru a „susþine“ viaþa în „orice condiþii“, sau de a o re-
începe, iarãºi ºi iarãºi, devin redundante cu însãºi „dreptul de a exista“
al fiinþei umane, esenþialul se aflã în arhetipalitatea lumii, matricea
speciei, ºi sub care cu toþii stãm, am stat ºi vom continua sã o facem.

Când se vorbeºte despre trãsãturi arhetipale în cultura unui
popor (luaþi spre exemplu poporul român) aceasta nu se referã la
faptul cã noi, iatã, vrem compulsiv sã coborâm la „rãdãcini“, pe când
alþii nu au asemenea capacitate, cã noi suntem „vechi, domnilor“
(vorba lui nea Iancu), cã noi, ºi numai noi marcãm primordialitatea
lumii…Tentativele la „originarea“ datelor care fac, anthropologic,
poporul român, sunt adesea condamnate la asemenea reducþionism.
NU doar greºeala ci ºi o incredibilã strategie se aflã, însã, în aseme-
nea „condamnãri“. Iatã cum stau lucrurile: ceea ce la unele popoare
„discardabile“, neînsemnate pe harta lumii, se trece cu vederea, se
oblitereazã cu bunã ºtiinþã, este tocmai conºtiinþa vie prin care aces-
te entitãþi vitregite la masa „resurselor“ lumii, popoarele în ceea ce
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rasismului, patriarhalismului etc. vor deveni imediat invalidabile)…
ªtiu cã sunt vremuri, ºi vom înainta vertiginos în aceastã direcþie,
când nevoia de poziþionare hegemonicã va fi sporitã, dacã se mai
poate astfel (sic), datã fiind acum ºi exacerbarea unei anume sete
de rãzbunare, iar radicalismul mai cu seama politic va considera
cel puþin „pueril“ asemenea tentativã de a „aduce lucrurile la un acelaºi
numitor“, prin arhetip, pentru a ne salva…

Voi încerca, însã, sã arãt, cã ceea ce au propus unii prin for-
mula „rezistenþã prin culturã“ nu este decât o „amânare“, mai
degrabã, decât un „pact“, o strategie care sã devieze avansul actu-
lui politic în imediatul istoric. „Act politic“ nemaiînsemnând, clasic,
fapta socialã sângeroasã, revoluþiile fumegând carnea ºi sângele viu
al istoriei.

Arhetipalitatea însãºi rãspunde la faptul cã „matematica“ de
alcãtuire a speciei fãcând lucrurile „asemenea“ la acest nivel, toc-
mai atitudinea politicã în marginea culturalului va „face istorie“ — deci
cum sã „rezistãm“ prin culturã când suntem fãcuþi sã „rezistãm“
oricum, doar cã în modalitãþi diferite faþã de cultura ºi socialul ºi,
mai ales, de conºtiinþa politicã a „timpului“ ºi a configuraþiei care
face carnea ºi sângele „arhetipal“…Cultura nu cere „rezistenþã“, ea
nu cere nimic, ea se „întâmplã“ în actul însuºi de umplere a arheti-
palitãþii cu substanþã social-istoricã. Politica este o dimensiune
decizionalã în acest sens, politicul nici nu ar trebui sã existe, dupã
pãrerea mea, este ca ºi când ai cere continuu „îndreptarea“ lucrurilor,
ca ºi cum te-ai naºte mereu într-o lume „incorectã“ care trebuie reca-
libratã (prin politic)…dar arhetipurile spun (ºi aici vine ºtiinþa, imbata-
bilã!) cã este posibil, armonia este posibilã, convieþuirea este posibilã,
fericirea, dacã am putea doar înþelege ºi accepta moartea, este ºi
ea posibilã!..

Fãrã carnea istoriei, însã, aceste containere imuabile
(arhetipurile) ar fi doar goale, veºnic goale, iar noi nu am avea „na-
rativ“ istoric, situaþie…. Este, deci, o capcanã, aceastã „rezistenþã
prin culturã“…foarte bine gânditã. .cãci în cultura „eºti“, oricum, nu
trebuie sã te zbaþi „sã reziºti“…

În ceea ce priveºte Artur Silvestri ºi înþelegerea acestuia faþã
de caracterul „arhetipal“, mi se pare cã, în incredibila intuire a aspec-
tului „socio-politic“ al istoriei care face substanþã arhetipurilor, acest
autor încearcã sã demonteze, fie aceasta ºi într-un mod lipsit, voit,
de radicalitate, mecanisme dupã care un popor, spre exemplu, se
vede nevoit sã-ºi afirme „dreptul de a fi existat“, încã odatã ºi încã
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LUPTÃ PENTRU ÎNVIEREA
NEAMULUI TÃU!

Gheorghe Constantin Nistoroiu

Prima motivaþie de a gândi, de a scrie este aceea cã ne aflãm
geneza în CUVÂNT, în LOGOSUL — DUMNEZEU. Motivaþia este de
fapt condiþia sine qua non a persoanei. Lumina LOGOSULUI în cei
care o primesc este transfiguratoare. Luminãtorii fideli care au rãmas
în lumina Cuvântului ºi i-au mãrturisit mireasma au fost denigraþi,
profanaþi sau uciºi, începând cu Patimile Mântuitorului ºi pânã în
zilele noastre, sub „abuzarea“ cã au adus „sabia“ CUVÂNTULUI —
Adevãrul, uzurpând „pacea“ existentã. 

A doua motivaþie constã în responsabilitatea sacrã de a cer-
tifica actul naþiunii Thraco-Daco- Române (Pelasgã), ca o Naþiune
religioasã — atribut suprem de a fundamenta o Europã creºtinã, având
ca temei principiul hristologic «unitate în diversitate». 

Al treilea motiv egal cu prima motivaþie este Ortodoxia com-
ponentã consubstanþialã Naþiunii Thraco-Daco-Române, care a pro-
movat permanent îmbrãþiºarea iubirii de Dumnezeu pentru toate
popoarele. 

Cunoaºterea strãveche a Naþiunii noastre a devenit un impe-
rativ absolut în înþelegerea „perturbaþiilor istorice“, cotiturilor ºi
curbelor provocate sistematic de cãtre cei care s-au dorit „stãpânii“
lumii, pentru a le delimita Adevãrul de Minciunã ºi a ne feri de înºelare,
de Marea înºelare. 

Imperativul cunoaºterii libere a istoriei noastre strãvechi este
însãºi descoperirea în sinele nostru a celor trei entitãþi fundamen-
tale: Dumnezeu, Naþiunea, Patria (comunitatea prezentã). 

Nu din necesitate trebuie sã ºtim trecutul nostru istoric, ci
din Adevãr pentru a zidi viitorul. Numai libertatea în conlucrare cu
harul conduce la Adevãr. 

Un alt motiv ar fi deci, Adevãr ºi Libertate. 
Creºtinul autentic numai prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos,

stabileºte ºi restabileºte Adevãrul ca expresie a Libertãþii. Toate aces-
tea conduc spre o cunoaºtere specialã ºi anume,aceea de Persoanã.
Numai creºtinismul Apostolic — Ortodoxia defineºte persoana în esenþa
sa. Persoana se distinge de cele douã noþiuni: cea de individ ºi cea
de personalitate (individualitate).

Insul, individul este o monadã care poate fi conceputã în sine
ca un tot separat. 
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are mai „clasic“ acest concept, nu duc lipsã de istorie, ºi nici de o
prezenþã impresionantã în lumea adâncã ºi verticalã a timpului istoric. 

Popoarele sunt astãzi o specie pe cale de dispariþie; entitãþi
condamnate la autismul cras, prinse cum sunt în malaxorul globa-
lismului. „Lichidarea unui popor“ — ce imagine atroce, ce peisaj
sângeros în care infanþi ºi mame se zbat tragic sub sabia celui ce
a venit sã taie în douã, ludic, lumea noastrã: infantul nu cu mama
sa va sta, ci cu o alta, surogat, vitregã ºi amarã în falsa îmbrãþiºare
a înstrãinãrii; iar mama, despletitã ºi îmbujoratã de lupta supremã,
aceea în care „instinctul matern“ e tot ce mai gãseºte sã punã la
bãtaie, atunci când cel scos din carnea ºi sângele ei îi este acum
renegat, locul lui luându-l pruncul strãin al limbilor încruciºate babilonic. 

Dar dacã descãrcam de politic aceastã imagine? Vom vedea
atunci strãlucirea infinitã a „aceleiaºi“ matrici, cea opusã acelei Matrix
segregaþionistã ºi criminalã. Lucrurile se vor integra în teorii arheti-
pale care au o matematicã vie, cãci sunt ºtiinþa vie, ca ºi ADN-ul.

Facinant ar fi acum o aplicare a arhetipurilor la nivel socio-
cultural, nu ca sã creãm „diferenþe“ ºi hegemonie, dar ºi pentru a
testa nivelul de aperturã, de deschidere a conºtiinþei la acest „fond
al popoarelor“ care þine lumea în însãºi adevãrul ºi culoarea sa
orbitoare. Mai mult, orice discuþie, orice „poziþionare“ ºi calificare
pe care am dobândi-o în disputa istoricã, deci în aceea a hegemo-
niilor „în timp“ (eu am fost „acolo“, ºi am fost „înaintea“ ta etc), se
invalideazã în faþa faptului cã istoria este marca „narativã“ a TOT,
toþi avem ºi am fãcut istoria…ceea ce ne separã, însã, este conºtiinþa
faþã de aceasta, ºi aici, abia, începe cultura, dar ºi aici nu este nevoie
de biciul raporturilor de valori (mai „bun„, mai „rãu„), ci doar de o
demonstraþie a felului, diferit, prin care anume configuraþii psiho-
sociale ale istoriei, numite popoare s-au poziþionat mai în proximi-
tatea sau mai la periferia conºtiinþei faþã de asemenea arhetipali-
tate a lumii…Iar popoarele cotropitoare (faptul istoric e valid, dovedi-
tor) au întotdeauna o ridicol de micã aperturã la asemenea chemare
— aceea de a înþelege cã suntem voci ale aceluiaºi concert. „Un con-
cert în care „diferenþele“ nu sunt decât o altã faþã a „unitãþii“. Aceas-
ta, însã, scãpând comprehensiei lor opace, lasã din cutia Pandorei,
peste noi, însãºi speranþa“.

Melbourne 2006, Australia
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suferinþa ca jertfã, suferinþa ca iubire. Se poate spune cu certitu-
dine cã suferinþa este destinul pãmântesc al Naþiunii noastre mult
milenare. Dar în aceeaºi mãsurã se poate afirma cã suferinþa- jert-
fa Neamului, jertfa celui care ºi-o asumã este destinul ceresc. 

Toate persoanele istoriei noastre, de la origini pânã în prezent
(dascãlii, preoþii, eroii, geniile, monahii, martirii ºi sfinþii) au avut ca
destin, ca virtuþi supreme suferinþa ºi iubirea. Numai împreunã sunt
desãvârºite. 

În relaþia de iubire se creeazã o mutaþie transcedentalã.
«Ego-ul», devenit

«Tu» apare ca «Noi» (EL — TU — EU), nu ca ierarhie ci ca ega-
litate de trãire, de relaþie, de existenþã. 

Lupta noastrã în cunoaºtere constã în asumarea lui CARE?
ºi CÂT?

CARE este obiectul iubirii? 
CÂT vom iubii?
Iubirea este Dumnezeu, Neamul sau Naþiunea ºi Poporul (comu-

nitatea prezentã).
Mãsura iubirii este infinitul. 
Cunoaºterea — persoana este crucea proprie. Elita — recu-

noaºterea este crucea lui Hristos. 
ELITA ARE INTOTDEAUNA O DIMENSIUNE INAINTEMERGATOARE.

*

M-am nãscut în þara lui Litovoi, Tara Loviºtei, a doua zi, dupã
sãrbãtoarea Sf. M.Mc. Gheorghe, în vinerea Sfintei Rãstigniri,
într-o zi de post negru „parfumat“ de mireasma cozonacilor, sar-
malelor, ouãlelor roºii, pâinii fãcute în cuptor însemnatã cu pristol,
a fripturii ºi a tuturor bunãtãþilor prin care creºtinii cinstesc cea mai
mare sãrbãtoare a lumii. M-am nãscut în casa pãrinteascã, la
þarã,într-o zonã de deal, de urcuº deci, împodobit cu pomi feluriþi,
viþã-de-vie, cu pãduri de salcâm, fag ºi stejar. Mama se afla în toiul
pregãtirilor pentru Paºti când a bãtut ceasul venirii mele …Prima
atingere a fost a Moaºei mele, Maria Vânãtoru, o þãrancã frumoasã,
înstãritã, demnã ºi cucernicã … A rãmas vãduvã pânã în treizeci
de ani ºi traieºte ºi astãzi, la cei peste optzeci de ani adunaþi deja
…Si-a pierdut puþin din frumuseþea fizicã dar ºi-a adãugat ca într-o
ramã o frumuseþe de icoanã …

M-am nãscut aºadar în casã, la câteva ceasuri dupã prânz,
pe la chindie. 
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Personalitatea se contureazã pe însuºirile ºi particularitãþile
individului. 

Persoana, ºi aceasta ar fi o altã motivaþie deosebitã, nu este
niciodatã conceputã doar în sine, ci în comuniune trinitarã, cu Dum-
nezeu, cu Aproapele ºi apoi cu Sine. 

Persoana la plural înseamnã ELITA unei Naþiuni. Elita aleasã
de Dumnezeu trebuie sã conºtientizeze chemarea pentru care a fost
destinatã, fiindcã de Ea depinde mântuirea sau destrãmarea Naþi-
unii ca entitate divino-umanã. 

Persoana creºtinã nu este „eu, tu, el“ ci «Noi», dar raportul
— relaþia — comuniunea este axiologic aºezat în CRUCE †: vertical =
El — Dumnezeu ; orizontal cu braþele egale: TU ºi EU. 

Când persoana devine suma însuºirilor fãrã lucrarea harului
atunci se pierde unicitatea ºi se pierde ontologic libertatea. Persoana
se desãvârºeºte numai trinitar, cu Dumnezeu prin Dumnezeu, cu
Neamul prin Dumnezeu, cu Apropele prin Neam. 

Drama orbirii, surzeniei ºi muþeniei apãrutã în plinã efervescenþã
post revoluþionarã înfrânt rezistenþa oricãrei posibilitãþi de afirmare
a Elitei. Auzul spiritual s-a acutizat afectând cronic vorbirea (liber-
tatea de exprimare ca expresie cultã). 

Vederea revelatã s-a înceþoºat într-o disperare copleºitoare
prin politicianismul veros ºi venal, care ºi-a întins tentacolele peste
istorie, proiectându-ne un destin din nou în agonie, paralizând pro-
funzimea sufletului daco-român.

În acest început de mileniu trei, noile sisteme aparþinând struc-
turilor experimentate de ieri ºi din totdeauna, au permis o «mutaþie»
a tineretului debusolat, chircindu-l în tenebroasele tentaþii elaborate
cu migalã în laboratoarele ateismului sau sectarismului visceral.
Aceastã «grijã paternã» a îndepãrtat pericolul, vigilenþa ºi lupta Ge-
neraþiei împotriva puterii politice, permiþându-i celei din urmã abuzurile,
corupþia, demagogia, carierismul, parvenitismul, ciocoismul, imora-
litatea, ateismul … care sunt tot atâtea cutremure moral-religios
materiale nãpustite spre distrugerea INTREGULUI PATRIMONIU CUL-
TURAL-RELIGIOS-MATERIAL AL NAÞIUNII THRACO-DACO-ROMÂNE. 

ªi aceste drame sociale sunt un motiv de a gândi, de a scrie
ºi de a înfãptuii un deziderat cu responsabilitatea de refacere a Elitei
naþionale. De gradul în care persoana se asumã Naþiunii, ca o relaþie
de renaºtere, de acest grad depinde sentimentul nostru naþional,
euforia naþionalistã ºi lirismul patriotic. 

Un motiv la fel de întemeiat de a scrie este suferinþa ca vir-
tute ortodoxã, suferinþa ca înnobilare, suferinþa ca ºi cunoaºtere,
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Semnificaþia cred cã este: luptã pentru învierea Neamului tãu
ºi vei biruii !

SINTAGMA TÃCERII

Mirela Nicoleta Hîncianu (Irlanda)

Cine sunt? De ce scriu? Întrebãri în jurul cãrora se construieºte
monologul lui „a fi“ pentru un suflet pe care Pãmântul l-a primit
sã-ºi scrie efemeritatea paºilor de om lângã valurile Dunãrii, pe dru-
mul ei „fãrã pulbere“.

Sunt un trup omenesc care încãlzeºte viu un suflet ce simte
cu fiecare puls de inimã viaþa în „tãcerea“ înconjurãtoare ºi percepe
un interior într-un clocot asurzitor de la începutul anilor numãraþi
pãmânteºte, cronologic.

Sensibilitatea cuibãritã în faliile sufletului s-a sedimentat con-
cret încã de cand desluºeam cu ochi miraþi literele alfabetului, sonori-
tatea cuvintelor, înþelesul, fascinaþia ºi bucuria trecerii în lumea lor.
De altfel, carþile au adus vieþii mele comoara învãþãmintelor, dezgolind
suflete de oameni ce-au fost trup ºi au ramas cuvinte, pline de harul
înþelepciunii...

Tãcerea sufletului introvertit a fost ºi este poartã cãtre tumul-
tul vieþii, cãtre universul interior atât de complex pentru mine ºi plin
de hatisuri de sentimente pe care unii dintre noi au curajul ºi harul
de a le aduce cãtre suprafaþa lumii, cãtre alte suflete.

Într-un moment de rãscruce din viaþa mea, apãsãtor prin strigã-
tul asurzitor a erupt tãcerea într-un vulcan de cuvinte, rostogolite
într-o efervescenþã copleºitoare dincolo de marginile între care se
cuibãrise sufletul ca o crisalida în coconul sãu.

Declicul s-a produs...niciodatã nu scrisesem versuri, deºi
veleitãþile literar-artistice se întrezãriserã, timid, încã din copilãrie fãrã
a fi însã concretizate în creaþii propriu-zise asternute pe hârtie.

Am crescut la umbra lor...Eminescu, poetul de cãpãtâi al
românului, mi-a fost clipa florii de tei ºi nufãrul pe lacul vieþii.

Minulescu a fost semnul de carte al paginilor adolescenþei,
marcând-o cu ultima lui orã, Nichita a deschis porþile poeziei trecând
de porþile sufletului cu poemul lui fãrã egal:

„Spune-mi, daca te-aº prinde-ntr-o zi
ºi þi-aº sãruta talpa piciorului,
nu-i aºa cã ai ºchiopata puþin, dupã aceea,
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În casã era mireasma bucatelor, afarã parfumul florilor de li-
liac, de zambile, de bujor, de mãrgãritar ºi corul rândunelelor care-mi
urau „Bine ai venit!“

Albinele þineu isonul cucului ºi calofirului, care doineau, iscusiþi
rapsozi ai codrului aflat la câþiva paºi de casã …

La porþile mari ºi mici,de loviºteni înstãriþi,fluturau crengile de
fag — flamurã a biruinþei în cinstea Sf. M. Mc. Gheorghe. 

Totul, iarba, pomii, florile, copacii, pasãrile, întreaga lume vie
fremãta de emoþia praznicului Invierii Domnului. 

Oamenii gospodari încetaserã munca la câmp, se salutau mai
cald, îºi cereau iertare ºi chiar îºi strângeau mâna invitându-se în
ziua de Paºti la un ou roºu si la un pahar de vin la fel. Cu toþii se
îmbãiau cu iarbã mare, îºi puneau haine negre, sobre ºi plecau la
Bisericã, la Prohodul Domnului. Dupã slujba care dura câteva cea-
suri o parte din ei se spovedeau, alþii rãmâneau pentru sâmbãtã…Toþi
se întorceau acasã cu flori ºi cu lumina aprinsã. Pãrinþii mei,
Gheorghiþa ºi Constantin, trãiau o dublã fericire: naºterea mea ºi
Invierea Domnului. 

Bunica Maria, o femeie înaltã ºi mândrã, mi-a zis mai târziu,
când ajunsesem deja ucenicul ei, cã din mulþimea de obiecte aºezate
pe talerul dãtãtor de ursitã, am pus mâna dreaptã pe Sf. Scripturã.
Ce îmi puteam dorii mai mult?!

În Sf. Scripturã îºi au izvorul toate darurile date de Dumnezeu:
poezia, istorie, filozofie, pedagogie, geografie, sociologie, traditie, cre-
dinþã, nãdejde, iubire. 

Se pare cã, fãrã a avea vreun merit Dumnezeu mi-a dãruit
toate darurile sale. 

ªtim cu toþii, cã nimic nu este întâmplãtor: nici naºterea, nici
ziua, nici locul, nici mediul, nici tradiþia, nici împlinirile sau neîmplini-
rile pãrinþilor, nici împlinirile sau neîmplinirile Neamului, nici aura Sfân-
tului sub care te naºti. 

Fiecare copil are o Dumbravã a copilãriei sale asemãnãtoare,
dar nãzuinþele, tristeþile, bucuriile ºi împlinirile sunt diferite. 

În ziua Domnului, de Inviere toþi gospodarii mergeau la bise-
ricã îmbrãcaþi în costume naþionale. Gospodinele îºi etalau iile ºi
maramele cusute iarna. Ele duceau coºul încãrcat cu prinoase,iar
bãrbaþii duceau pâinea, vinul ºi florile. 

Aºadar, la naºterea mea, în tinda Domnului, m-au binecuvân-
tat Dumnezeu, Mãicuþa Domnului, Ingerii ºi Sfinþii, Natura, Cântãrile
bisericeºti cu vestea Învierii: Hristos a Inviat ! Adevãrat a Inviat !
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rãtãcind in lumea lor am scris prima mea poveste. Apoi, în timp,
alte ºi alte plãsmuiri ale minþii mele s-au întrupat chiar dacã a fost
vorba despre iubire, deznãdejde, pasiune, tandreþe sau pur si sim-
plu despre emoþiile pierdute ale copilãriei. Trebuie doar sã le-o cer,
sã le rog. Atingerea mea le dã puterea de a se metamorfoza, adap-
tându-se la nevoile mele de a transmite altora patima aceasta a mea.
Au darul acesta de a se transforma cameleonic, înfiorându-se odatã
cu mine, iubind si urând, au darul acesta de a transmite tot ceea
ce simt. Frânturi din vieþile altora, din viaþa mea iau fiinþã ºi se înºiruie
pe colile albe.

Arta se naºte din ele ºi lumea mea este datoritã lor altfel,
diferitã, plinã de savoare..

„Cuvintele cresc, descresc ºi mor. Locuiesc pe insule ºi munþi,
pe ºesuri, cãlatoresc pe ape. Existã o civilizaþie a cuvintelor, aºa cum
existã o civilizaþie a materiei organizate in cristale“ (Nichita Stãnes-
cu. — Despre cuvinte ºi limbaj). 

ªi în toatã aceastã dulce nebunie a scrisului îmi amintesc mereu
de prima mea cãlãtorie.

Sunt binecuvântatã.

CRIPTOGRAMA 

Marcel Turcu

Profesiune de credinþã
Într-o recentã întrunire, cu prilejul prezentãrii volumului de ver-

suri intitulat „Picãturi“ al poetei Monica Rohan, a produs rumoare
afirmaþia prin care susþineam cã autograful unui autor nu e doar o
grefã intimã ci aparþine operei în calitate de criptogramã, fiind — cu
tot senzualismul potenþial al vocabulei — un serpens (tenebros) al
scriiturii ... 

1. Pentru scriitor — ca ºi pentru cititor — semnãtura celui din-
tâi — cu tot arabescul ei literal — face paidee în mãsura în care acelaºi
lucru ºi cu aceeaºi onestitate îl continuã; îl realizeazã ºi opera. Sig-
naturã, criptograma este o „pedeapsã“ ezotericã; aceeaºi trecere
pe sub jug precum ºi zborul pe deasupra, dupã cum afirma ºi marele
cãrturar, confesor ºi preot deopotrivã:

Autografa pare îndeobºte a fi „bine primitã“ fiind cu mândrie
sau discreþie o „pedeapsã“ asumatã (Ieromonahul Rafail Noica: „Cul-
tura Duhului“)…bine primitã, fiind totodatã ºi un consemn spiritual,
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de teamã sã nu-mi striveºti sãrutul?“,
lãsându-mã sã-l privesc ºi acum, nostalgic de la margine de orã...
Am adunat poezia lui Blaga într-o singurã întrebare:
„Nu ºtii cã numa-n lacuri cu noroi în fund cresc nuferi?“ lãsând-o

sã alunece în trupul lacrimii atunci când chipul se închide în oglinda ei.
Iar Bacovia a adus spre mine, tristeþea lacustrã, ducându-mã

spre hãul versurilor sensibile ca ploaia toamnei.
Eliade, Creangã dar ºi Alecsandri sau Sadoveanu ºi încã mulþi

necuprinºi aici au lãsat câte o scânteie din opera lor în sufletul meu,
de român ca ºi ei.

Biografia omului scrisã pãm?ntului cu urmele paºilor se va înãlþa
dincolo de porþile firii omeneºti c?nd ceasul care ne mãsoarã destrã-
marea, cum spunea Blaga, într-un context uºor diferit îºi va fi irosit
secundele vieþii...ceea ce dãinuie însã este sufletul închis în cuvinte
sau poate eliberat de cuvinte.

Dacã aº rãspunde la întrebarea: „de ce scriu?“, aº spune...cã
vreau sã-i ofer sufletului o clipã din eternitatea vieþii, de dincolo de
secundã.

Restul întrebãrilor curg cu rãspunsurile aferente, conturân-
du-se tot mai apãsat monologul de la începutul scrierii.

Pentru cine scriu? Pentru suflete care ºtiu a citi cu inima.
Ce scriu? Scriu poeme în versuri, poeme în prozã, scriu sufle-

tul cu cerneala sângelui, scriu versuri albe izbucnite roºu din mine,
cu palme de cuvinte.

Visul meu? Dincolo de colaborarea cu diferite site-uri, con-
cretizarea într-un volum a versurilor ºi a poemelor în prozã, atunci
când timpul va ºti cã este momentul. 

Cuvintele scriu biografia mea în versuri ºi prozã.
Dincolo de ele se revarsã lumescul, omul.
Debutul în ale tiparului este aici unde aºez un minuscul va urma,

cu speranþa urmãrii, într-adevãr.
Recunostinþa vouã, oamenilor care dãruiþi o clipã din trecerea

voastrã prinos limbii române.

SUNT BINECUVÂNTATÃ

Loredana A. ªtirbu

Aveam 8 ani când am fãcut prima cãlãtorie în Regatul Cuvin-
telor. Atunci am descoperit prima datã universul lor miraculos si
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(acelaºi în „Carte de Înþelepciune“). Or am putea rãspunde sau nu?!
„Îndrãznirea“ a luat-o razna: ea este a raznei de-acum!

9 iunie 2008, Timiºoara

DE CE SCRIU?!
Vasile I. Zãrnescu

Mãrturisesc cã mi-am pus ºi eu, adeseori, aceastã întrebare,
dar nu mi-am gãsit rãgazul sã rãspund la ea. Acum rãspund, deºi
cred cã o fac doar pentru a figura printre autorii urmãtorului volum
pe aceastã temã, ?Mãrturisirea de credinþã literarã“. 

Nevoia interioarã de a scrie am resimþit-o de mic copil. Încã
din clasa a cincea am început sã þin, intermitent, un jurnal. Nece-
sitatea de a scrie s-a accentuat pe mãsurã ce am avansat cu stu-
diile. În liceu — am absolvit Liceul teoretic, secþia realã, din Lehliu-
Garã —, am avut o primã confirmare a talentului meu. Dupã ce pro-
fesorul de limba românã, Ion Zafiu, mi-a dat sã fac o analizã lite-
rarã a fragmentului existent în manual din romanul Desculþ al lui
Zaharia Stancu, a adus lucrãrile ºi, de la catedrã, m-a privit sever
— ceea ce m-a fãcut sã mã pregãtesc pentru un reproº din partea
lui, deºi eu mã aºteptam sã fi scris bine! — ºi mi-a zis: „Mãi
Zãrrrnescule, tu zorrrnãi bine, mãi!“ Era felul lui de a mã lãuda ºi,
în plus, îmi dãduse nota zece! Ceea ce m-a flatat, desigur ºi, în plus,
mi-a întãrit convingerea cã scriu bine, sonor! — cãci aceasta era sem-
nificaþia pronunþãrii sonore, a consoanei „r“ din numele meu, pro-
nunþie iteratã în cuvântul „zorrrnãi“. Ulterior, mi se pare cam în acelaºi
an de studiu, profesorul de istorie George G. Potra — aflat la începutul
carierei lui de profesorat, cãci îl deosebeau opt ani ca vârstã de
noi, elevii — ne-a dat un extemporal la lecþia despre Petru cel Mare.
Din pãcate, din nu mai ºtiu ce motive, eu nu citisem nici mãcar lecþia
din manual ºi îmi rãmãsese în minte doar ceea ce ne spusese dum-
nealui la lecþie. Am scris ºi eu ceva, dar, când ne-a adus lucrãrile,
aveam inima cât un purice fiindcã eram conºtient cã nu meritam o
notã mare pentru „compoziþia“ mea; dimpotrivã, îmi ziceam cã dacã
îmi dã mãcar un cinci — ca sã nu fie nota patru ºi sã-mi strice prea
tare vitrina de note frumoase, cãci eram printre primii elevi ai liceu-
lui —, ar fi fost bine. Spre deosebire de profesorul Zafiu, profesorul
Potra m-a chemat la catedrã, lângã el, ºi m-a întrebat cu zâmbe-
tul lui superior-ironic, dar în aºa fel încât sã audã ºi clasa, deºi fap-
tul cã mã chemase lângã el presupunea (dupã mine!) cã voia o anu-
mitã discreþie: „Dupã pãrerea ta, ce notã crezi cã meriþi pentru
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pe dimensiunea scriitorului, consemn în ordinea lui: dulcis; affabilis
atque suavi / v. ºi Toma d’Aquino cu ale sale „librum sententiorum“.
Deci, criptograma, pedeapsã e „un lucru care ne revine“, fiind celuilalt
ºi „povãþuire“ (v. Rafail Noica, op.cit.)… iar tu — autor — eºti „fiul risi-
pitor“ semnând: grafiindu-te! …iar când — în ceea ce întreprinzi — ai
putut „atinge“ ºi un „cititor cu insomnie idealã“ ( v. ºi U Eco — Inter-
pretare ºi suprainterpretare — eseu critic).

Atunci eºti de-a dreptul fericit …chiar dacã „cititorii/specta-
torii pot fi uneori ficþiuni“ (Borges ). În fond, orice replicã precum
autograful: autografa — îºi are virtuþile ei recognoscibile … 

2. Observ, de asemeni, de la un timp cã nu îmi mai ajunge
metafora. Alternativele îmi erau douã: puteam sã scriu în continuare
Murdar (prostituant) sau — dimpotrivã: grotesc — dupã cum ºi scriu:
„scriu ca sã mã parcurg“ (Michaux). Mai ales cã presiunea socialã
durã augmentã echivocul …ºtiind de asemeni cã „a lua propria dis-
tanþã faþã de sistem e un lux“ (v. ºi Th Adorno: Minima Moralia —
reflecþii dintr-o viaþã mutilatã —) ºi mai ºtiam cã nu-mi puteam per-
mite „sã locuiesc în cuvânt“ oricum, ca sã reamintim ºi cuvintele
unui mare filosof german …În situaþia în care ºi zeul se aflã in otium,
am ales soluþia moralã: îngerii: calmul ºi insurgenþa lor, invocând în
acest scop ofiþerul meu superior: îngerul. (v. Platon — Legile —) Aveam
acum o imagine care însã trebuia „ratificatã“ (vorba lui Breton!...)
Astfel mi-a apãrut în vara aceasta volumul de versuri intitulat: „Ofiþerul
stãrilor de spirit“ — ed. Mirton — Timiºoara. 

3…aºadar, din cele de mai sus — ca ºi din cele ce vor urma
în interiorul profesiunii mele de credinþã — s-a putut constitui aceastã
carte care nu e „grozavã“ decât poate pentru a mã salva: sã-mi pot
pãstra pentru mine mãcar o trãire; o secvenþã auroralã …evadând
— îmi ziceam eu — din perplexitatea zonei gri (v. poemul — post-co-
pertã) din care — probabil; dacã nu chiar mã ºi hotãrãsc sã citez
doar un „frison“: „aruna cineva prin jur? / Aruna! …“ Aveam, deci,
o imagine! „Esenþa îngerilor este privirea ºi/sau: esenþa se retrage
în privire“! Augustin! Dela „Cartea lui Enoh“ … de la Augustin pânã
la Rilke, am înþeles acest lucru dar — oare — mi-am ºi asumat cu
bunã cuviinþã interioritatea; greutatea I m a g i n i?!

Atenþie, însã: azi, aici, acum în România, când începi a scrie
conducându-þi larii, tocmai în momentul acela vântul se poate opri
— ori se opreºte de-a binelea — în braþele clopotarului ºi … tace! Ca
urmare, poþi rãmâne o bunã bucatã, suspendat. ªi atunci — „Gute
Nacht, Abis!“ dupã cum ºi gloseazã patern marele filosof Constan-
tin Noica (v. — „Jurnal de idei“). Bine dar atunci „unde ne e îndrãznirea?“
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Desigur, mã încânta faptul cã, de exemplu, dacã un chinez citea
articolul meu ºi alþi zece îl ascultau, tot se chema cã eram ?citit“
mãcar de zece milioane de chinezi. Voiam, însã, sã fiu publicat mai
mult în limba românã, pentru românaºii mei. Dar era greu sã pu-
blici, în acea vreme, în ziarele din România. Pe lângã problemele
de cenzurã, mai era ºi existenþa unor clici în presã. D-l G. G. Potra
a fãcut chiar mai mult: m-a trimis cu articolele mele la diverºi redac-
tori ºefi, cãrora mã recomanda, telefonic, de exemplu: „Vã trimit
un colaborator de-al meu, Vasile Zãrnescu, cu un material de presã,
cu rugãmintea sã-l vedeþi ºi sã-i faceþi loc în paginile revistei dvs.,
dacã consideraþi cã e bun“. Era vorba de Mihai Ungheanu, care, pe
atunci, era redactor ºef-adjunct la Luceafãrul. Aveam sã merg ºi la
Tudor Octavian, adjunctul lui Adrian Pãunescu la Flacãra, precum
ºi la alþii. Dar nu m-a mai publicat nimeni.

De exemplu, odatã, la o emisiune a TVR, parcã prin 1987,
se transmisese un reportaj fãcut de Mihai Tatulici la o discotecã.
Pentru a ridiculiza participarea tinerilor la acele manifestãri, Tatu-
lici a intervievat o tânãrã, cu nasul cam cârn ºi cu pãrul lung, ºaten.
Ca sã o compromitã, a întrebat-o a cui e muzica dupã care tocmai
dansa respectiva tânãrã. Evident, o muzicã strãinã, occidentalã.
Tânãra nu a ºtiut, dar, isteaþã, a încercat sã pareze intenþia eviden-
tã a lui Tatulici de a o ridiculiza într-un reportaj difuzat la televizor
ºi a zis, cam ironic, e-adevãrat, dupã o micã pauzã de gândire: „…Am
un lapsus!“. Surprins de replica hoaþã a tinerei ºi de faptul cã ea
ºtia de cuvântul lapsus, Mihai Tatulici ºi-a pierdut controlul ºi i-a trân-
tit-o cu autoritatea lui de reporter socialist, situat ferm pe linia
ideologicã a partidului, care trebuia sã combatã manifestãrile prooc-
cidentale ale tineretului ºi, totodatã, sã-l apere de tarele capitalis-
mului: „Îþi spun eu ce ai: ai un lapsus calami!“ Comentând fatuitatea
ºi ignoranþa dovedite public de Mihai Tatulici, am compus un arti-
col critic în care-l fãceam praf pe omniprezentul Tatulici. Am arãtat
articolul d-lui Potra ºi i-am cerut opinia dacã sã-l prezint altor ºefi
de redacþie, la care mai fusesem trimis de el. Mi-a spus cã mate-
rialul este foarte bun ºi cã pot sã încerc. Am încercat, dar, fireºte,
nu l-a acceptat nici unul. Cum era sã dea ceilalþi ºefi de revistã într-
unul de-al lor ºi, mai ales, în „tov. Tatulici“, nelipsit — ºi atunci, ca ºi
acum — de pe sticla televizoarelor?!

Totuºi, aveam ceva de spus. Important pentru mine ºi pen-
tru ceilalþi. Ca sociolog prin pregãtire profesionalã ºi creºtin prin edu-
caþia pãrinteascã, dovedeam empatie pentru ceilalþi semeni. Ca absol-
vent al Facultãþii de filozofie (e prea pretenþios ºi chiar inadecvat sã
spun „ca filosof“), sunt un dialectician — sunt tentat sã analizez,
îndeosebi, contradicþiile, paradoxurile ºi consecinþele lor. Mai mult,
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lucrarea fãcutã?!“ „Mi-e greu sã vã zic. Oricum, nu prea mare!“ „Nu
prea mare?!“, repetã el, la fel de ironic. „Ei, bine, þi-am dat nota
zece!“ Vãzând surpriza mea — ºi ºtia cã am motive sã fiu surprins,
mi-a explicat, la fel, sã audã ºi ceilalþi, mãcar cei din primele bãnci:
„Þi-am dat nota zece fiindcã ai bãtut apa-n piuã în mod inteligent!...
(ªi a pronunþat mai accentuat cuvintele subliniate de mine cu aldine).
Dar, desigur, sã nu se mai întâmple!. Sã fii serios ºi sã înveþi cum
trebuie. Tehnica asta o sã te ajute o datã, de douã ori, dar dupã
aceea lumea se lãmureºte cã nu ai fond.“

Dacã profesorul de limba românã — care era foarte exigent —
Ion Zafiu atestase cã scriu „sonor“, profesorul de istorie George Potra
confirmase cã pot sã scriu ºi foarte convingãtor! ªi, mai ales, cã
pot face o peroraþie aproape din nimic! Deci, eram bun! Aºa cã am
continuat sã scriu în jurnalul meu, în care, de fapt, mã conversam
cu mine însumi ºi încercam sã-mi explic problemele vieþii ºi societãþii,
jurnal pe care l-am continuat ºi în anii de facultate. Apoi, l-am între-
rupt fiindcã mi-am dat seama cã eram prea neînsemnat ca individ
ca, ulterior, jurnalul meu sã intereseze pe cineva. Acum, probabil,
mai existã, pe undeva, pe la þarã, la pãrinþii mei, deºi mã îndoiesc
de acest lucru.

Oricum, aceastã practicã a þinerii unui jurnal mã antrenase
în a scrie ceva coerent ºi, implicit, în a vorbi fluent ºi logic, în even-
tualitatea cã se va ivi ocazia sã þin cuvântãri în public, în afara celor
practicate la seminarii sau purtate cu colegii mei. Dar, vorba aceea,
la ce mi-a folosit?!

Totuºi... La începutul anilor ‘80, fostul meu profesor de isto-
rie din liceu, George G. Potra, ajunsese redactor ºef al Redacþiei
Revistelor pentru Strãinãtate. ªi, pentru a mã ajuta sã public, mi-
a cerut sã scriu recenzii ale unor cãrþi pe care mi le recomanda
sau pe care i le propuneam eu, spre a fi publicate în revistele respec-
tive; iar, ulterior, dupã ce mã ?rodam“ sã trec la diverse analize,
studii etc. Aºa am început sã public în Revue Roumaine, în Roma-
nian Review, în Loumania (în limba chinezã) etc. Am avut satisfacþia
sã constat cã materialele mele erau bune din ?prima mânã“, redac-
torii revistelor nefiind nevoiþi sã intervinã cu creionul pe ele, spre
ale corecta; doar în douã-trei cazuri mi s-a schimbat o conjuncþie
sau prepoziþie cu alta. Pentru recenzia unei cãrþi a fostului nostru
profesor de sociologie H. H. Stahl, apãrutã cu titlul „La vérité de
l’histoire et la sociologie“, în Revue Roumaine, nr. 11/1980, avea
sã mã felicite în faþa redacþiei — ceea ce m-a bucurat foarte mult
ºi, totodatã, m-a încurajat.
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muri de foame. Cât de mult le place aceastã libertate respectivilor
dezmoºteniþi de Retrovoluþie?! ªi cine le dã respectivilor manipula-
tori legitimitatea de a impune libertatea „lor“, ajustatã, de exemplu,
cu directivele F.M.I.-ului?!

Spiritul meu dialectician, critic, mã face, uneori, sã alunec pe
panta pamfletului (chiar vitriolat) — temperat, oarecum, de strãda-
nia mea de a rãmâne obiectiv, în limite ºtiinþifice. Dar nici ºtiinþa nu
este lipsitã de erori, cel puþin temporare. Or, în cazul în care indi-
vizi ca Haº-eR Patapievici, Vladimir Tismãneanu, Stejãrel Olaru,
Marius Oprea, Mircea Dinescu, Adrian Iorgulescu, Adrian Cioroianu,
Elie Wiesel ºi alþii de aceeaºi teapã sar calul, atunci trebuie sã le
dai la moacã, cu toatã forþa obiectivitãþii ºtiinþifice ºi a deontologiei! 

Ca român, mã subsumez curentului istoric al dacoromânis-
mului, generat de Dacia Preistoricã a lui Nicolae Densuºianu ºi susþi-
nut, printre altele, de lucrãrile regretatului preot profesor Dumitru
Bãlaºa, curent care susþine cã românii nu au fost corciþi cu romanii,
ci, dimpotrivã, cã românii sunt urmaºii autentici, puri ai traco-daco-
geþilor, iar limba românã este strãvechea limbã latinã vulgarã, cu
mult anterioarã latinei literare, clasice.

În urmã cu patru ani am încheiat ºi o lucrare de sociologie
politicã, Devalorizarea leului, reprezentând volumul I al unei lucrãri
mai mari, Ubicuitatea rãzboiului axiologic contra României. Dar nu
am avut bani sã o tipãresc. Acum trebuie sã o aduc la zi ºi sã caut
un editor. Între timp, am strâns o mare parte a articolelor mele pu-
blicate — cele mai multe de facturã politologicã — într-o carte ºi, la
fel, încerc sã o tipãresc. Poate voi putea, de data aceasta. Dupã
ce voi reuºi, mã pot denumi ºi eu, cât de cât, scriitor.

ÎN FAÞA UªII… ªI DINCOLO DE EA

Ecaterina Þarãlungã

Cultural vorbind, ne aflãm în faþa unei uºi. Dincoace de ea sun-
tem chiar noi, cu toþii, cu toate opþiunile noastre culturale diverse,
cu împlinirile ºi frustrãrile noastre, cu „prietenii“ ºi „duºmanii“ noºtri
de ieri ºi de azi, cu „ideologiile“ ºi ideile noastre, provenite din acu-
mulãri diverse, care se raporteazã la ultima jumãtate de veac, la
ultimul veac, la toate veacurile culturii române. Este cultura celui
mai numeros astãzi popor din zona balcanicã, aºezat în mod com-
pact în România, Republica Moldova, o parte din Voivodina. Dincolo
de aceastã uºã simbolicã se aflã lumea unitã (mai mult sau mai puþin)
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la lucrarea de licenþã îmi alesesem drept conducãtor pe cel mai mare
politolog al acelor vremuri, regretatul profesor Ovidiu Trãsnea. De
fapt, în cei 5-6 ani cât existase secþia de sociologie a Facultãþii de
filosofie, fusesem doar trei studenþi care avuseserã curajul sã-ºi ia
o temã de licenþã la profesorul Ovidiu Trãsnea! Ca politolog în devenire,
înþelegeam ºi mai bine interacþiunea inextricabilã dintre mine ºi ceilalþi:
cã de binele lor depindea binele meu. Cã, invers, de militantismul
meu depindea participarea lor la treburile obºtii. Cã de înþelegerea,
dezvãluirea ºi explicarea contradicþiilor sociale ºi politice depin-
dea mersul societãþii spre mai bine. De altfel, una dintre cãrþile pe
care m-am bazat în conceperea lucrãrii mele de diplomã a fost cartea
— hegelianã în fond ºi româneascã în formã — a lui Imre Tóth, Ahile.
Paradoxele eleate în fenomenologia spiritului (Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1969). ªi consider cã este una dintre cãrþile cele mai
frumoase scrise în limba românã, care îi dezvãluie ºi virtuþile de limbã
filozoficã (calitate care îi era contestatã de mulþi). De aceea, era
necesar sã mã manifest în agora, în lupta publicã. ªi cea mai facilã
pentru mine era publicistica.

Dupã Retrovoluþia din decembrie 1989, am reuºit sã public
în diverse reviste. ªi am avut impresia cã sunt ºi citit. Am avut chiar
certitudinea cã ceea ce spun este corect ºi, mai mult, chiar aºtep-
tat! Deci, fapt important, nu scriu degeaba. De aceea, am conti-
nuat sã scriu. Ca sociolog ºi politolog — specializat în acest dome-
niu în virtutea lucrãrii mele de licenþã — ºi, apoi, ca polemolog —
îndeosebi practician, în virtutea celor 11 ani de activitate pe „fron-
tul nevãzut“ — mi s-a impus necesitatea luptei acerbe pentru apãrarea
Limbii Române, a Istoriei Naþionale, a Patrimoniului Naþional, a Nea-
mului Românesc, a Patriei. Faptul cã acestea sunt agresate din toate
direcþiile nu mai este un secret pentru nimeni — cu excepþia, evi-
dent, a naivilor ºi a rãu-voitorilor, unii dintre aceºtia mascaþi chiar
în „parteneri“. 

Dacã ar fi sã mã subsumez unui curent literar, m-aº defini ca
paradoxist, în sensul relevat de Florentin Smarandache, cu precizarea
cã eu mi-am susþinut în decembrie 1974 lucrarea de stat, a cãrei
esenþã o constituie evidenþierea contradicþiilor (paradoxurilor) — fiind,
deci, un analist-sintezist al problemei contradicþiei în societate. Chiar
în primele pagini ale acesteia am analizat un paradox din Contrac-
tul social al lui J.-J. Rousseau: „Individul trebuie sã fie silit sã fie
liber!“ Aþi auzit?! ?Trebuie silit sã fie liber!“ Nu este frumos spus?!
Dar dacã individul nu vrea sã fie liber? Dacã respectiva libertate nu
îi convine?! De exemplu, prin Retrovoluþia din decembrie 1989, mani-
pulatorii de atunci ºi/sau de azi le-au dat multora libertatea de a
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ºi sã facem ceva. Sã înþelegem cã toþi suntem parte a unui proces
ºi nimeni nu deþine, pentru el însuºi ca ºi pentru ceilalþi, cheia ade-
vãrului. Pentru cã aceastã identitate culturalã româneascã este —
aºa ºi trebuie sã fie — multiplãºi diversã. Cu cât mai diversã, cu atât
mai bine pentru situaþiile multiple ºi diverse la care va trebui sã cupleze
spiritul românesc în variata lume europeanã. Nu fac decât sã mãsor
în rândurile care urmeazã ceea ce cred despre starea culturii române
ºi despre drumurile care i se deschid ori i se închid acestei culturi
dincolo de uºa despre care vorbeam. În cea mai mare parte chiar
noi, cei de aici ºi de acum, voci mai puternice ori mai puþin puter-
nice ale culturii române, suntem cauza ºi þinta tuturor deschiderilor
ori închiderilor care-i lasã pe interlocutorii lumii largi sã ne vadãaºa
cum ne vãd. ªi mi se pare cã premisa oricãrei judecãþi este sã
conºtientizãm acest lucru.

Cel mai important lucru care trebuie amintit, repetat, conºtien-
tizat permanent, este faptul cã spaþiul cultural românesc riscã sã
intre în Europa fãrã veacul XX. Doar cu unica lui permananþã numitã
folclor, singura care a rezistat tuturor intemperiilor istoriei, nefiind
atinsã de fluctuaþiile politice. Fiindcã perioada de dupã al doilea rãzboi
mondial a însemnat prãbuºirea valorilor interbelice din cauza vira-
jului politic al României spre socialismul de tip sovietic. „Recupera-
rea“ lor înceatã, lentãºi fragmentatã, vreme de aproape o jumãtate
de veac, încã nu se sfârºise în 1989. Asta se întâmpla exact în dece-
niile în care lumea occidentalã stabilea contacte - cultural vorbind,
dar nu numai cultural — cu sistemul socialist, cu centrul însuºi al
sistemului, nu cu maginile, adicã direct cu URSS-ul. Aºa cã, în vreme
ce ªolohov era aniversat la Paris, Simonov ºi Gorki traduºi acolo,
mari „voci“ sovietice vizitau SUA, iar noi nu fãceam decât — citind
doar presa de stânga francezã (singura care venea aici) ºi impul-
sionaþi direct de cultura sovieticã — „sãþinem pasul“ dialogului inter-
sistemic, acum, dupã 1989, suntem singurii ºi deplin vinovaþii
acestui tip de dialog, iar creaþia perioadei socialiste din România,
vocile ei autorizate — cultural vorbind — sunt singurele vinovate pen-
tru perioada socialistã (comunistã, sups acuzator, ca ºi când Româ-
nia ar fi inventat-o!), pentru aceastã turnurã europeanã a celei de-a
doua jumãtãtþi a veacului XX. Astfel, o parte a lumii culturale româ-
neºti este acum aruncatã contra alteia, care propune restaurarea
epocii intebelice, fãrã nici o punte de trecere cãtre prezent, fãrã
nici o cale care sã admitã valorile culturale ale perioadei socialiste.
Redescoperim noi înºine anii ’20-’30 ºi pierdem din vedere (adicã
negãm) anii ’60-’70, care au afirmat, nu de puþine ori, identitãþi pu-
ternice, au fãcut coloana vertebralã a culturii române din a doua
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a Europei, în orice caz o lume care nu se defineºte atât prin graniþe
geografice, cât prin identitãþi culturale. Aºadar miza noastrã, a celor
care sunt gata sã apese pe clanþã ºi sã intre, este exact identitatea
culturalã. În lumea mare a Europei ea va da diferenþa specificã a
românilor, ea va fi marca spiritualã a acestui popor care se va inte-
gra economic, politic, social... ªi, nu în ultimul rând, cultural. Numai
cã, în acest caz, integrare înseamnã marcarea identitãþii de sine,
a diferenþei specifice. Marca spiritului românesc.

Imitaþia este, fireºte — a fost întotdeauna — prima treaptã a
unui lung proces de sincronizare, dar nu de identificare cu spiritua-
litatea lumii de azi. Aºa a fost în veacul al XIX-lea, când forþajul mo-
dernizator adus de revoluþiile de la 1848 a scuturat inclusiv lumea
româneascãºi a dus la apariþia însãºi a statului român. De la „scrieþi
bãieþi, numai scrieþi“ a început totul. Aºa pare sã fie ºi acum, când
ideea însãºi de stat îºi schimbã parametrii.

Momentul în care ne aflãm este al unui nou „scrieþi bãieþi, numai
scrieþi“. Dar lipseºte încã discernãmântul scrisului, abordarea chestiu-
nilor care fac diferenþa noastrã specificã în plan cultural. Traduceri
de toate felurile, de la volume care nu vizeazã decât profitul mate-
rial al editorului, la altele, care sunt cu adevãrat „voci“ ale prezen-
tului, dar aduc prãbuºirea materialã a editorilor lor, totul, orice poate
fi vãzut prin librãriile româneºti. Demersuri ºi ele foarte diferite prin
þintãºi conþinut atestã însã conºtiinþa faptului cã acest moment de
traversare nu este unul simplu ºi cã trebuie fãcut ceva. Am vãzut
adevãrate repertorieri ale inventarului cultural românesc, un fel de
„punere în sac“ împreunã, a valorilor trecutului, pentru ca un purtã-
tor nenumit ºi incert — cititorul — sã-l ducã mai departe, în viitor.
Asceasta este situaþia marilor colecþii de clasici români, a lucrãrilor
fundamentale — gramatici ºi dicþionare — ºi a traducerilor din clasicii
literaturii universale. Am vãzut apoi „reþele de comunicare“ ale unor
grupuri de generaþie (mai ales ale celor din ultimele generaþii) care
încearcã sã se racordeze direct la lumea europeanãºi la problema-
tica ei, îºi gãsesc corespondenþe, afirmând „voci“ care plutesc ca
duhul pe deasupra apelor, fãrã nici o rãdãcinã în profunzimile spi-
rituale ale culturii din care provin ºi fãrã nici o ºansã de implant în
solul de adopþie, cel european.

Ce suntem noi? Pe cine reprezentãm? De unde venim ºi unde
ne ducem? Ce luãm cu noi ºi ce nu? De ce? Cum rãspund, cum îºi
corespund valorile noastre cu ale lumii a cãrei parte vom fi? ªi cum
va fi pertinentã identitatea spiritualã româneascã prin intermediul
lor? Acum, aflaþi în faþa uºii, gata sã apãsãm pe clanþã ºi „sã intrãm
în Europa“, ar fi vremea, în sfârºit, sã ne întrebãm toate acestea
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a comite… „neobrãzarea“! Nebunul de mine ºi acum mai crede cã
ºi cu un singur vers mai pot vindeca Lumea de bube…

La „Marea Confruntare“ puþini rezistã (mulþi chemaþi, puþini
aleºi!) iar „blestemul“ Sfintei Poezii este ucigãtor ºi nu-i uºor de dus
ca dulce „povarã“ a sufletului! În clipa în care am simþit cã Dum-
nezeu mã împinge pe acest drum nu m-am împotrivit deloc! Era în
toamna lui 1970 când am debutat publicistic cu poezia „Euforie“,
în ziarul „Teleormanul literar“. Aveam doar 16 ani… De-atunci mã
aflu în mâna sorþii! Iar ca mâine împlinesc 54! Timpul, vãd, are rãb-
dare cu mine! Oricum, nimeni nu scapã viu! Dar asta e regula jocu-
lui ºi cred cã meritã! Mi-e fricã doar sã nu mi se termine între timp…
„carburantul liric“! Eu, unul, care n-am stofã de prozator, lipsindu-mi
rãbdarea de a sta legat de masa de scris 15 ore pe zi, am simþit
cã e mai uºor sã tragi în vrãbiile neantului cu gloanþe de pãpãdie
decât sã mã îmbulzesc pe sute de pagini cu un final în cap ºi pe
care nu ºtiu dacã sunt în stare sã-l sugrum în somn, cu petale de
trandafir noptatic! Sã mã ierte damnaþii Prozei! Recunosc, de multe
ori mi-a lipsit curajul înfãptuirii! Mai apoi, m-au ispitit alte fantasme!
Într-unele mai cred ºi astãzi… Îngândurat sunt ºi acum, nu ºtiu sigur
dacã am ales corect, cãci sunt un senzitiv în Poezie ºi un „homo
faber“ în meserie! Dualismul acesta mã þine în viaþã, dar cu câtã
suferinþã, numai eu ºtiu… De aceea m-am jurat sã rãmân credin-
cios Poeziei pânã voi muri!... Cum nu cunosc Trãdarea, ºi cum Poezia
am iubit-o de la început, rãmân statornic primei iubiri… Aºa s-au
nãscut între timp: „Hohotul apelor“ (Editura „Albatros“, în „Caietul
debutanþilor“, 1975); „Privind în ochii patriei“ (Editura „Cartea Româ-
nescã“, redactor de carte — Mircea Ciobanu; comentat de Nichita
Stãnescu pe coperta a patra, 1986); „Aºa cum sunt“ (Editura
„Eminescu“, redactor de carte — Nelu Oancea, 1989); „Hotarul de
foc“ (Editura „Europa“ — Craiova, cu prezentãri de Nichita Stãnescu
ºi Gheorghe Tomozei, 1991); „La umbra cuvântului“ (Editura
„Semne“, 1995); „Schimbarea la faþã“ (Editura „Semne“, 2001);
„Taurul lui Falaris“ — „Mãrturisitorul“ — „Jurnal de Poet“ (editu-
ra „Semne“, 2003); „Muzeul de pãstrãvi“ — „Scrisori din lazaret“ (Edi-
tura „Semne“, 2004); „Poºtalionul de searã“ — „File din jurnalul
unui heruvim“ (Editura „Semne“, 2005) ºi, nu ºtiu cât de curând,
„Dincolo de tãcere“ (tot la Editura „Semne“, sper!). Precizez cã
ultimele trei cãrþi sunt „poeme în prozã“, toate ilustrate de genialul
grafician Damian Petrescu, teleormãnean pur-sânge, trãitor de-o viaþã
la Paris… Cam mulþi „copii“, prea mulþi! În opinia mea, cãrþile nu
trebuie sã fie multe, ci… adânci! Dar cum Poezia este o împuºcãturã,
jur cã degetul nu mi-a împietrit pe trãgaci… În plus, în tangoul cu
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parte a veacului XX ºi au constituit rãspunsurile ºi tendinþele de sin-
cronizare europeanã ale spiritelor româneºti chiar dincolo de impera-
tivele „sistemice“ despre care vorbeam. Singurele valori nedisputate
par sã fie cele apãrute dupã 1989, în condiþiile în care acestea nu
ºi-au putut accesa propriul trecut, iar el nu constituie referinþe pen-
tru aceste voci tinere. Cu ce va þine deci piept cultura românã marilor
valori dintotdeauna ale lumii europene? Rãmase valori indiferent de
fluctuaþiile puterii politice? Nu cu vocile veacului XX, evident. Fiindcã
încã „recuperãm“ perioada interbelicã pentru noi înºine, ea n-a devenit
motiv de referniþã (ºi, în bunã parte, acel model este depãºit de timp)
ºi încã n-am început sã „recuperãm“ perioada socialistã (ale cãrei
voci, unele „de rezistenþã“, ar putea fi încã modele active pentru noile
generaþii). Ce mai rãmâne? Generaþia care acum deschide ochii cãtre
lumea culturii, nu ºtie încã bine de unde vine ºi priveºte] deja prin
crãpãtura uºii lumea cãtre care aspirã. A, mai rãmâne ceva! Fol-
corul! Nu vã miraþi deci cã, la toate manifestãrile internaþionale unde
spaþiul românesc trebuie sã-ºi afirme identitatea, de la New York ºi
Paris pânã la Tokio, o sã vedeþi fete ºi bãieþi în costume naþionale,
dansând, adesea cu simbolica „tzuica“ româneascã agitatã în mânã,
alãturi de drapelul tricolor. Fiindcã fotbalul ºi gimnastica, alte valori
„culturale“, nu mai par sã fie pertinente. Cui prodest aceastã stare
de lucruri? Ce-ar fi sã ne gândim cã aºa ºi nu altfel aºteptãm noi,
intelectualii români, în faþa unei uºi care se va deschide, în sfârºit,
ºi pentru România. ªi cã asta facem, atât ºi doar atât vedem din
ceea ce ni se întâmplã. Personal, am sentimentul cã trebuie sã facem
ºi altceva. ªi încerc sã transmit acest sentiment ºi cititorilor, de orice
fel ar fi ei.

septembrie 2007

„EU SCRIU FÃRÃ VESTÃ ANTIGLONÞ!“ 

Theodor Rãpan

La întrebarea, fireascã de altfel, „de ce scriu?“ rãspund franc:
nu pot rãspunde! Nu pentru cã n-aº vrea, dar nu ºtiu! În Poezie
te naºti, ea te vieþuieºte cu ferocitate, important e sã-i supravieþuieºti
ºi sã nu-þi toceºti prea devreme streaºina sufletului, cãci nu-i totu-
na sã vrei, ºi sã nu poþi, sau sã poþi ºi sã n-ai curajul sã te înhami
la o asemenea nebunie! Cel mai greu e atunci când te hotãrãºti dacã
te dai pe mâna cititorului! Pânã atunci nici nu exiºti! Dar fãrã aceastã
frumoasã inconºtienþã, ce-am fi?... Trebuie sã ai mult curaj pentru
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CREZUL MEU LITERAR:
FAPTELE VORBESC

Lucian Marina

Literatura de limba românã din Serbia ºi miºcarea literarã a
românilor din Banatul care, acum, aparþine Serbiei, a fost aprecia-
tã drept „un microcosmos literar“ (Prof. Dr. Radu Flora, „Panorama
unui sfert de veac 1946-1970“, Editurã „Libertatea“, Panciova,
1971, 175 pag). Dar din punct de vedere al valorilor artistice ºi
educative, al mesajului umanitar, ea este ºi un compartiment privi-
legiat, situat la confluenþa dintre douã literaturi europene de valoare:
cea româneascã ºi cea a popoarelor ºi minoritãþilor noastre naþionale,
ca o punte de legãturã. În acest cadru încerc sã mã manifest ºi eu. 

Referitor la raportul dintre limba vorbitã în România ºi aceea
în care se exprimã românii din Voivodina, este clar cã este vorba
despre una ºi aceeaºi limbã. Despre acest fapt s-a scris (Prof. dr.
Lia Magdu, „Aspecte ale cultivãrii limbii române în Voivodina“,
Panciova, Editura „Libertatea“, 1980, p. 12) dar meritã sã fie su-
bliniate unele particularitãþi care individualizeazã idiomul voivodinean.
În linii mari, este vorba despre urmãtoarele particularitãþi: 1. Influen-
þa graiului bãnãþean (deosebit de puternicã datoritã faptului cã po-
pulaþia este preponderent ruralã); 2. Pregnanta interferenþã cu limba
sârbã (care în mediul urban conduce la bilingvism); 3. Aspectul ar-
haic al limbii (ca rezultat al absenþei neologismelor romanice, deosebit
de frecvente în unele stiluri ale limbii literare din România.

Plecând de la premisa intercondiþionãrii dintre limbã ºi literaturã,
trebuie spus cã, în spaþiul nostru voivodinean, în perioada imediat
postbelicã, s-a înfiripat o miºcare literarã de expresie româneascã,
grupatã în jurul revistei de literaturã, artã ºi culturã „Lumina“, miºcare
care în anul 2007 a aniversat 60 de ani de dãinuire. 

Acest fenomen literar, care a izvorât din realitatea cotidianã
a naþionalitãþii române din Serbia, cu timpul s-a dezvoltat ºi a cres-
cut valoric, transformându-se într-o literaturã care astãzi însumeazã
zeci de volume de poezie, prozã, literaturã pentru copii, teatru. Iar
graþie calitãþilor artistice ºi specificului naþional, aceste creaþii lite-
rare au reuºit sã se afirme nu numai în mediul propriu ci au fost
traduse ºi în limbile altor popoare ºi naþionalitãþi din Iugoslavia, pre-
cum ºi în limbi de circulaþie mondialã, fiind remarcate, totodatã, ºi
de critica literarã din România.

Când vorbim despre propãºirea limbii, literaturii ºi,în genere,
a manifestãrilor culturale desfãºurate în sânul comunitãþii române
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Poezia nici nu se ºtie cine e sluga, cine împãratul… Dacã vã spun
cã eu scriu fãrã vestã antiglonþ, mã credeþi? Dar nici nu-mi cereþi
sã vã arãt cicatricele sufletului… Rãnile ºi bolile cãrnii nu mã intere-
seazã. Cele ale inimii sunt fundamentale! Dar inima nu are oase ºi,
totuºi, doare! Ea provoacã rãul Poetului, focul ei mistuie ºi distruge,
dar tot ea, culmea, îl reanimã! De-aia îi stã bine Poetului sã fie ori
îndrãgostit, ori nefericit! De fapt, ºi una ºi alta! Când se aflã în mijlocul
unei ape liniºtite, nu se petrece nimic! ªi Poezia pândeºte sã-þi rupã
ºira spinãrii, sã-þi vindece Melanholia ºi sã devii, dacã ai suficient
noroc, robul sau amantul ei, ori, în cel mai fericit caz, elixir vindecã-
tor! Explicaþia e simplã: în inima mea Disperarea a trãit ºi trãieºte
în simbiozã cu idilismul moromeþian (Atenþie! Eu sunt de profesie
„român!“) ºi nu-mi e ruºine sã spun cã, deºi sunt un bãrbat încer-
cat de persiile fiorului mut, în grãdina vieþii mele se sãvârºesc ºi
acum meduzele dorului, deopotrivã îndrãgostit ºi disperat, astfel cã
în mine nu are ºi nici nu cred cã va avea loc… Prozatorul! Sunt însã
fericit cã încã pot scrie cu patimã ascunsã, cu ochi lacom ºi suflet
viclean! Bolnav de îndurare, încã mai nãdãjduiesc sã smulg din bezna
inimii mele câteva versuri miºcãtoare, ca apoi, sã rãmânã Cuvân-
tul, biruitor, într-o „stampã-cenotaf“ a simþirii! Cu rãni sângerânde
ºi cumpãnã grea! Cu lacrimi ºi nesomn, cu tristeþi binefãcãtoare,
cu disperãri prinse la butoniera Destinului! Pe furiº, uneori! Cine sã
vrea o asemenea viaþã, vorba lui Nichita, „unica de murit!“… Poe-
tul? Omul de carne ºi sânge?

Ajuns la finalul acestei confesiuni, cine îºi asumã acum povara
Clipei? Dar lacrimile Uitãrii? Dar cerneala Visului? Îmi e clar: nenorocul
vieþii mele, noroc se numeºte, iar durerea cãrnii, dezdurerare se
numeºte! Între nebunie ºi fricã, între crimã ºi tandreþe, între ridi-
col ºi glorie — pagina albã! În rest, deºertãciunea deºertãciunilor!
Fum ºi boalã fãrã scãpare! Timid, bat la uºa Neantului! Mã aude
cineva? Poate Câmpia! Poate Femeia! Poate Cuvântul! Prietenul-
Nimeni! Sã mi se fi culcat ºi mie Moartea pe inimã? Sã nu-mi mai
doresc sã adulmec în Limba românã „Muzeul de pãstrãvi“? „Poºta-
lionul de searã“? Sau cavalcada melcilor? Învierea? Desfrâul cuvin-
telor?...

ªi mã aºez sã tac. Altceva, n-am a vã dãrui mai mult decât
inima mea, toatã! Bunãstare sufleteascã! 

Bucureºti, 13 iunie 2008
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Societãþii de Limba Românã din Voivodina“ dar ºi cele ºase vol-
ume cuprinzând actele simpozioanelor româno-iugoslave, cele patru
volume intitulate „Contribuþii la istoria culturalã a românilor din
Voivodina“, precum ºi cele douã volume de folclor literar bãnãþean,
„Foaie verde, spic de grâu“, Vol. I, Poezia liricã, 1979 ºi „Foaie
verde, lãmâiþã“, Vol. II, Strigãturi, cântece epice, genuri minore,
1982. Însã odatã cu plecarea în eternitate a celui care a fost Radu
Flora, s-a stins flacãra iar încetul cu încetul, a slãbit din intensitate
ºi entuziasmul celor mai apropiaþi colaboratori ai marelui erudit. Abia
la începutul deceniului nouã al secolului trecut, odatã cu alegerea
unei conduceri mai tinere a Societãþii în frunte cu subsemnatul, începe
sã se înlãture lâncezeala provincialã ce domina viaþa cultural-ºtiin-
þificã, inclusiv cea editorialã.

Perspicacitatea ºi entuziasmul tinerei generaþii împreunã cu
experienþa membrilor mai în vârstã a asigurat o adevãratã înflorire
a activitãþii care este evidentã ºi din reluarea activitãþii filialelor, a
activelor ºi comisiilor de specialitate a S.L.R., concomitent cu insti-
tuirea unor noi forme de activitate ºi de animare a activitãþilor crea-
toare ºi în genere a vieþii cultural-ºtiinþifice. 

Dupã o pauzã în activitatea editorialã a S.L.R., noua condu-
cere a Societãþii, în frunte cu mine, a instituit o nouã publicaþie „Caie-
tele S.L.R.“ cu menirea de a substitui, pe mãsura posibilitãþilor,
„Analele S.L.R.“. Publicaþia s-a bucurat de un mare interes. „Sã ai
vânt bun la pânza de corabie a entuziasmului „marinarule“ Lucian“
(Slavco Almãjan „Caietele pasiunii“, „Libertatea“, 21 decembrie
1991, pag. 9). Au fost publicate mai multe numere ale acestei pu-
blicaþii ºi anume din seria „Limbã ºi literaturã“, „Patrimoniul cul-
tural“, „Învãþãmânt“, „Folclor“ etc.

Dupã cum am reliefat în prealabil, în vederea stimulãrii creaþiei
ºi criticii literare de la noi, Societatea de Limba Românã din Voivo-
dina a organizat tabãra de creaþie supranumitã „Colonia literarã“. 

În Voivodina, creaþia literarã originalã a scriitorilor de limbã
românã a luat avânt paralel cu extinderea activitãþii culturale în ge-
neral ºi a Societãþii de Limba Românã din Voivodina, în mod spe-
cial. În urma celui de al Doilea Rãzboi Mondial creatia literarã de
limba românã din Voivodina — Serbia mergea pe linia tradiþionalis-
mului, respectiv dupã cum au sesizat deja criticii literari de renume
„pe un mimetism ce decurgea din epigonismul marilor clasici români“
(Prof. univ. dr. ªtefan N. Popa, „Poezia româneascã din Voivo-
dina“, revista „Lumina“, Panciova, 1996, nr. 4, pag. 5). „Poezia pu-
blicatã de poeþii români din Iugoslavia se situeazã la un nivel
remarcabil. (…) Proza care s-a scris pânã acum prezintã, cu foarte
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din aceastã zonã, incontestabil, un rol de frunte revine Casei de Presã
ºi Editurã „Libertatea“ din Panciova. 

Este cert cã sub egida acestei instituþii au vãzut lumina tiparu-
lui cele patru publicaþii de importanþã vitalã pentru pãstrarea fiinþei
naþionale a românilor de pe aceste meleaguri ºi anume revista de
literaturã, artã ºi culturã „Lumina“, revista pentru tineret „Tribuna
tineretului“ (acum „Tinereþea“), revista „Bucuria copiilor“ ºi unicul
nostru heptomadar „Libertatea“. Totodatã, timp de jumãtate de secol,
Casa de Editurã ºi Presã „Libertatea“ s-a îngrijit ºi de tipãrirea mul-
tor manuscrise ieºite din pana membrilor comunitãþii româneºti din
Voivodina. În aceiaºi ordine de idei, trebuie spus cã, în aceastã zonã
lingvisticã, cultivarea cuvântului românesc scris ºi vorbit s-a inten-
sificat substanþial odatã cu înfiinþarea, în anul 1962, a Societãþii de
Limba Românã din Voivodina. (Lucian Marina, „Colonia Literarã
— Tabãra de creaþie a scriitorilor români din Voivodina-Serbia,
Contribuþii, vol. I,. 1973-1983), Editura S.L.R., Novi Sad, 1993).

Atunci au fost iniþiate numeroase procese benefice, respec-
tiv investigaþii ºtiinþifice ºi acþiuni organizate de cultivare a limbii române
literare ºi de stimulare a creaþiei literare în rândurile românilor din
Banatul iugoslav. Pânã atunci, la noi, limba românã nu a fost cer-
cetatã nici sistematic, nici exhaustiv. Dar, începând cu anul 1962,
cercetarea acestui idiom a fost încredinþatã unor organisme ale S.L.R.
cum sunt: Activul profesorilor, Activul scriitorilor, Activul
ziariºtilor ºi traducãtorilor, Comisia de terminologie, Cercul de
folclor. Rezultatele activitãþii desfãºurate de aceste organisme de
lucru ale Societãþii de Limba Românã din Voivodina au fost expuse
la simpozioane, sesiuni ºtiinþifice, mese rotunde ºi alte reuniuni con-
sacrate dezbaterii problemelor de limbã, literaturã, folclor. („Un dece-
niu de activitate 1962-1972“, Editura S.L.R., Zrenianin, 1972,
140 pag.). 

Amintim în mod deosebit numele marelui savant român, pro-
fesorul universitar dr. Radu Flora care a fost principalul fondator
al Societãþii de Limba Românã din Voivodina ºi, ajutat de mulþi
entuziaºti, a depus eforturi sporite în vederea asigurãrii unei acti-
vitãþi sporite a Societãþii ºi la pregãtirea ºi tipãrirea publicaþiilor S.L.R..
(„Douã decenii rodnice“, Analele Societãþii de Limba Românã din
Voivodina, nr.11-12, Zrenianin, 1983, 252 pag.) Cât timp a fost
în viaþã acest spiritus rector ºi spiritus movens al prestigioasei aso-
ciaþii de specialitate care se ocupã de cultivarea limbii române lite-
rare ºi de cercetãri ºtiinþifice, „Societatea de Limba Românã din
Voivodina“ a desfãºurat o bogatã activitate editorialã. Se cuvine sã
menþionãm cã principalele publicaþii editate de S.L.R. sunt „Analele

202



lumelor de versuri ale lui Slavco Almãjan, Miodrag Miloº, Petru
Cârdu, Ioan Flora ºi Mihai Avramescu, asupra volumului de prozã
a lui Ion Marcoviceanu ºi asupra romanelor lui Radu Flora, Slavco
Almãjan ºi Mihai Avramescu. În numai câþiva ani, membrii Activu-
lui Literar au participat la peste 30 de ºedinþe literare organizate
în localitãþile: Alibunar, Begheiþi, Coºtei, Ecica, Iancov Most, Locve,
Mesici, Nicolinþ, Panciova, Satu Nou, Straja, Uzdin, Vladimirovaþ,
Vârºeþ ºi Zrenjanin. Aceastã activitate bogatã, variatã, continuã ºi
tot mai bine organizatã a Activului Literar a contribuit cu timpul
ca membrii acestui organism literar sã devinã ºi mai ambiþioºi. În
anul 1973, Activul Literar al S.L.R. organizeazã, împreunã cu re-
dacþia revistei „Lumina“, prima ediþie a taberei de creaþie — „Colonia
literarã a creatorilor de literaturã românã“ — „Fântâna fetei ‘73“.

În cadrul acestor manifestãri culturale s-au organizat ºi
numeroase ºezãtori literare în mai multe localitãþi la care pe lângã
scriitorii amintiþi în prealabil au mai participat ºi: Felicia Marina
Munteanu, Simeon Drãguþa, Traian Doban, Miodrag Miloº, Cor-
nel Mata, Petru Cârdu ºi Olimpiu Baloº. Au participat de aseme-
nea ºi mânuitori ai condeiului din generaþia mai tânãrã cum sunt:
Mãrioara Baba, Ana Niculina Ursulescu, Ileana Ursu, Ioan Baba,
Pavel Gãtãianþu, Nicu Ciobanu, Simeon Lãzãreanu, Mariana Dan,
Mãrioara Þera-Sfera, Vasile Barbu, Ionel Stoiþ, Lazãr P.
Mãlaimare, Eugenia Bãlteanu etc. 

Din cauza schimbãrilor în rândurile conducerii Societãþii, în unii
ani „Colonia Literarã“ nu s-a organizat. Dar odatã cu venirea mea
în fruntea acesteia, a fost reluatã practica ºi am organizat cu suc-
ces cincisprezece ediþii ale acestei tabere de creaþie care a jucat
un rol important în viaþa noastrã culturalã.

În anul 1998, cu prilejul marcãrii mãreþului jubileu 25 de ani
de organizare a taberei de creaþie a scriitorilor români din Voivo-
dina, supranumitã „Colonia literarã“, am instituit ºi o nouã publi-
caþie, respectiv la început douã colecþii „Poesis“ ºi „Proza“, în care
se editeazã creaþiile literare ale scriitorilor noºtrii consacraþi de limbã
românã. Este aceasta o nouã acþiune nobilã a acestei instituþii cul-
tural-ºtiinþifice ºi culturale vizând stimularea ºi popularizarea
creaþiei literare. Pânã în prezent, lumina tiparului au vãzut, în colecþia
„Poesis“, cartea „Bulevardul Eroilor Naþionali“ a cãrui autor este
Pavel Gãtãianþu, respectiv, în colecþia „Prozã“, volumul „Soare, bunã
dimineaþa“, prozã pentru copii de Ana-Niculina Ursulescu. Cartea
de poezii „Dacã mã întrebi pe mine“ a poetei Felicia Marina-
Munteanu este cel ce al doilea volum de poezii care a apãrut în
nou instituita colecþie „Poesis“ ºi prin publicarea acestui volum, la
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puþine excepþii, doar un interes documentar. (Prof. univ. dr. Octav
Pãun, în Prefaþa la „Intrarea în casã“, Antologia poeziei româneºti
din Iugoslavia, Fundaþia Culturalã Românã, Bucureºti, 1995, p. VI).
„Spiritul vasko-popian s-a instituit ca unul tutelar care a influenþat
întreaga evoluþie a literaturii române diun Iugoslavia“ (Slavco Almã-
jan, „Versiunea posibilã“, Antologia poeziei româneºti din Iugoslavia,
Editura „Libertatea“, Panciova, 1987, pag. 3.)

Poezia scriitorilor de limba românã din Voivodina care gravi-
ta în jurul unor principii de marcã simbolistã, dupã anul 1960 a fost
fascinatã de modernism ºi descãtuºatã de dogmatismul ideologic
iar o nouã generaþie de scriitori, fãrã un program stabilit apriori,
începe sã scrie poezie modernã, grupându-se în jurul revistei „Lumi-
na“ din Panciova iar mai târziu, în cadrul Activului Literar, respec-
tiv în cadrul Cenaclului Literar „Radu Flora“ al Societãþii de Limba
Românã din Voivodina. (Lucian Marina, Nota editorului, F. Marina-
Munteanu, „Dacã mã întrebi pe mine“, Colecþia „Poesis“, Editura
S.L.R., Novi Sad, 1999, pag. 7-19)

Condiþiile oferite dezvoltãrii culturii tuturor naþionalitãþilor au
fost benefice ºi vieþii culturale a românilor din Banatul sârbesc. La
13 octombrie 1963, la Vârºeþ, a fost înfinþat Activul Literar, care
ºi-a propus sã sprijine activitatea tinerilor mânuitori ai condeiului ºi
sã contribuie la propãºirea creaþiei literare de limbã românã. În pri-
mii câþiva ani acesta nu a desfãºurat o activitate satisfãcãtoare, ast-
fel cã nu ºi-a îndeplinit sarcinile asumate. O adevãratã eflorescenþã
cunoaºte abia dupã ce în fruntea lui vine scriitorul Ion Bãlan (1969),
care imediat organizeazã conferinþe despre poezia tinerei generaþii,
despre expresia în versuri ºi prozã, întruniri cu discuþii purtate pe
marginea volumelor beletristice apãrute etc. 

Întrunirile Activului Literar al S.L.R., de obicei, se organizau
la Vârºeþ, cunoscut centru cultural al românilor din Banatul iugoslav,
oraº în care aceste întruniri se bucurau ºi de o largã asistenþã a
tineretului din ºcolile medii. Pe parcursul anilor, aceste întruniri lite-
rare se organizau ºi la Alibunar, Panciova, precum ºi în alte loca-
litãþi. Erau organizate ºi interesante ºezãtori literare, la care mai
mulþi scriitori consacraþi îºi citeau din lucrãrile lor: Mihai Avramescu,
Slavco Almãjan, Ion Bãlan, Cornel Bãlicã, Radu Flora, Ion
Marcoviceanu etc.

Cunoscutul nostru critic literar Emil Filip, cu un prilej, a pre-
cizat cã, de la întrunirea din 21 martie 1970 a Activului Literar
a S.L.R., se stabileºte tradiþia care va caracteriza toate acþiunile
urmãtoare ale acestui Activ. La ºedinþele Activului Literar au fost
luate în dezbatere toate volumele autorilor de limbã românã din Bana-
tul iugoslav. S-au organizat ºedinþe la care s-a dezbãtut asupra vo-
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cedat mai des ºi cu mai multã perseverenþã la traducerea creaþiei
noastre în limbi strãine. Avem nevoie de mai multe traduceri bine
lucrate ºi din opere bine alese. Astfel, în calitate de redactor al pu-
blicaþiilor S.L.R., în cadrul Colecþiei „Traduceri“,am publicat
capodoperele eminesciene („Luceafãrul“ ºi „Scrisorile“) traduse în
limba sârbã de Tanasie Iovanov ºi zilele acestea trebuie sã vadã
lumina zilei ºi volumul „ enski razgovori“ („Clubul femeilor“) o operã
a lui Duško Radoviæ tradusã de Ileana Ursu-Nenadiæ. În paran-
tezã fie spus, dupã punerea în scenã cu succes a unor piese ale
„teatrului absurdului“, precum „Aºteptându-l pe Godot“ de Beckett
sau „Artur osânditul“ de Viºniec, Trupa Româneascã de Teatru
Experimental „TALIA“ din Novi Sad a cãrui fondator ºi Coordona-
tor-ªef sunt, a pus în scenã ºi „Clubul femeilor“ ºi anume în con-
curenþã, la trecerea în revistã provincialã, la „Zilele de Teatru ale
Românilor din Voivodina“. 

Subsemnatul este ºi unul dintre coautorii cãrþii „Doloave“, con-
tribuþii la monografia acestui sat bãnãþean, volum tipãrit în Colecþia
„Monografii“.

De altfel, demnã de menþionat este ºi Colecþia „Patrimoniu
cultural“, care a fost instituitã în anul 2002, ºi în cadrul cãreia a
fost tipãritã lucrarea tânãrului istoric Mircea Mãran „Localitãþile
noastre — trecut istoric ºi cultural“.

În rãspunsul la ancheta pe tema „Cultura românã în circuitul
marilor valori“, Al. A. Philippide, printre altele, a spus: „În schimbul
literar internaþional, interesul faþã de un produs literar oarecare creºte
sau descreºte în raport cu notatea pe care acel produs o aduce
sau mãcar o sugereazã ca fiind posibilã. Nu e vorba aici de ceea
ce în chip foarte vag se numeºte originalitate, fiindcã nu existã o
unitate de mãsurã cu care originalitatea s-ar putea cântãri. Trebuie
sã ne gândim numai la elementul surprizã pe care îl oferã un punct
de vedere sau o atitudine (însã fãrã tezism autoritar) în transfigu-
rarea pe care arta o impune întotdeauna realitãþii ºi care, în lite-
raturã, se aratã îndeosebi în ce priveºte expresia.“ Iar, literatura
românilor din Serbia are, din belºug, însuºiri, trãsãturi adânci care
se desluºesc în dezvoltarea ei ºi care, prin permanenþa lor în
nenumãrate moduri de expresie, formeazã acel ton numai al ei care,
determinã o tradiþie ºi se face simþit atât în tezaurul de valori cla-
sice cât ºi în activitatea literarã contemporanã. Pentru noi, paralel
cu participarea literaturii minoritãþii noastre la schimbul literar inter-
naþional, probabil ºi mult mai importantã, respectiv prioritarã este
acþiunea permanentã ºi organizatã de prezentare a acestei litera-
turi pe tãrâmul României, publicului român. Ar fi binevenite chiar o
serie de serate literare ºi expoziþii de carte organizate în diferite cen-
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fel cum a fost cazul ºi cu volumul de prozã pentru copii al poetei
Ana Niculina Ursulescu, Societatea de Limba Românã din Voivo-
dina a contribuit ºi la îmbogãþirea literaturii române pentru copii de
la noi, literaturã care este, oarecum, deficitarã chiar dacã au fost
publicate importante cãrþi de acest gen ale scriitorilor noºtrii: Sla-
vco Almãjan, Cornel Bãlicã, Eugenia Ciobanu-Bãlteanu, Iulian
Bugariu, Radu Flora, Cornel Mata, Aurelia Penþa-Mândrea,
Miodrag Miloº, Teodor ªandru etc. 

În acelaºi an, 1998, a apãrut ºi prima publicaþie din Colecþia
„Istoria literaturii“. Subsemnatul, Lucian Marina a pregãtit publi-
caþia „COLONIA LITERARÃ - Tabãra de creaþie a scriitorilor
români din Voivodina — Serbia“, volumul I, Contribuþii, despre perioa-
da 1973-1983, de activitate a acestei tabere de creaþie. Rãmâ-
nem cu convingerea cã, aceastã publicaþie care, de fapt, este o
colecþie de texte din presa vremii ºi de fotografii-documente (pre-
cum ºi volumul II de Contribuþii despre perioada 1983-2003, redac-
tat de mine ºi care este în fazã de apariþie), vor contribui la alcã-
tuirea unei proxime lucrãri care se va intitula „Monografia Coloniei
Literare“ ºi ar trebui sã elucideze mult mai minuþios istoricul pres-
tigioasei tabãre de creaþie a scriitorilor români din Voivodina.

Creaþia literarã a scriitorilor români de pe meleagurile noas-
tre este oarecum specificã, printre altele, ºi graþie faptului cã noi,
Românii, suntem un popor cu o mare forþã de asimilare a valorilor
de pretutindeni. Aceste valori, oltoite pe fondul originar al culturii
autohtone ºi pe tradiþia clasicilor culturii române moderne, imprimã
literaturii române o personalitate distinctã. Astfel, în Colecþia „Poe-
sis“, pânã va fi publicat acest articol, lumina zilei deja va vedea Antolo-
gia de poezii alese ale poetei Mãrioara Baba iar, tot în Colecþia
„Poesis“ în curând trebuie sã aparã de sub tipar ºi Culegerea de
versuri bilingvã româno-sârbã a poetei Aurora Rotariu-Planjanin.
Dar indiferent de aceste eforturi, se face prezent un declaj între
opiniile privind tezaurul amintit anterior, respectiv gradul în care el
este cunoscut peste hotare, precum ºi relativ la modul în care el
pãtrunde în conºtiinþa consumatorilor de literaturã din centrele pu-
ternice ale lumii, inclusiv centrele culturale din România. În acest
sens, în momentul de faþã, grija noastrã trebuie sã se îndrepte în
direcþia cunoaºterii ºi în strãinãtate a literaturii noastre. Anume, în
cazul în care se poate constata cã, pe meleagurile noastre, scrii-
torii români au o continuitate în creaþia literarã care poate asigura
formarea unei tradiþii, menþinerea ºi înnoirea fecundã a literaturii
noastre, meritã apreciat ºi dacã ea este capabilã sã ia parte cu
rigoare la schimbul literar internaþional. În acest sens, trebuie pro-

206



nia — Filiala Timiºoara, Uniunea Sârbilor din România, Biblioteca
Judeþeanã Timiº etc. 

Manifestarea se bucurã de un ecou în rândurile creatorilor ºi
ale criticilor literari de ambele pãrþi ale frontierei soldându-se cu efecte
benefice pentru o mai bunã cunoaºtere ºi propãºire a creaþiei de
limbã românã din Voivodina. Acum, creaþia literarã a românilor din
Serbia e mult mai prezentã, mai bine reprezentatã, la reuniuni inter-
naþionale, congrese, manifestãri cultural-literare ºi expoziþii de carte
organizate în România. Dar decalajul amintit subzistã.

Am mai pregãtit pentru tipar si un volum masiv, de câteva sute
de pagini privind primele zece ediþii ale tradiþionalelor Întâlniri româno-
sârbe „Scriitorii la frontierã“, organizate în perioada anilor
1993-2003, culegere de documente despre prestigioasele mani-
festãri culturale transfrontaliere, cu toate cuvintele de deschidere
ºi cuvintele de salut rostite de oficialitãþile prezente inclusiv miniºtrii,
ambasadori, prefecþi… date biobliografice ºi creaþii ale participanþilor.
Din pãcate, volumul încã nu a vãzut lumina zilei, fiind doar încã una
din cãrþile din Biblioteca Virtualã (pe CD), instituitã tot de subsem-
natul ºi care va fi pusã ºi pe Internet. 

Este ºtiut cã relaþiile culturale pe plan interstatal implicã, pe
de o parte, un sistem bine articulat de acþiuni oficiale, organizate
iar, pe de altã parte, o þesãturã intimã, subtilã de relaþii personale,
de afinitãþi, prietenii, între scriitori ºi personalitãþi culturale, critici,
editori, etc. Pe ambele planuri, noi, ºi în special România, mai avem
multe de fãcut, multe inerþii ºi deprinderi învechite, depãºite, de învins,
pentru a putea pãtrunde ºi creaþia literarã a românilor din Serbia
în circuitul universal ºi românesc, în adevãratul sens al cuvântului. 

TRÃIRI...
Ana Moldovan 

M-am tot gândit: oare de ce scriu? Nici eu nu îmi dau seama
prea bine, probabil din nevoia de a mã împãca  cu mine însãmi. 

Când scriu mã regãsesc pe mine cea sensibilã, senzualã, plinã
de viaþã, plinã de dorinþa de a trai, de a putea sã îmi exteriorizez
trãirile; am scris ceea ce am simþit în momentele mele de fericire
ºi de-aceea ºtiu cã scriu straniu, împrãºtiat.

Întotdeauna am cãutat în oameni sensibilitatea, mãreþia sufle-
tului, împãcarea cu sine însuºi. 

De ce scriu? Din nevoia de a mã apropia de sufletul meu cel
rãtãcit. De fapt, am fost o visãtoare întreaga mea viaþã chiar dacã
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tre culturale din România oferind astfel posibilitatea publicului larg
ºi criticii literare sã punã, mai sever, sub lupã creaþia scriitorilor români
din Iugoslavia. Bineînþeles cã, aceste manifestãri trebuie neapãrat
precedate ºi însoþite de articole despre creaþia literarã a scriitorilor
noºtrii ºi de studii serioase, bine scrise care s-ar publica în reviste
literare din România. În anul 2000, în Colecþia „Criticã literarã“ a
fost tipãritã ampla (400 de pagini) ºi deosebit de valoroasa lucrare
a scriitorului, publicistului ºi criticului literar Vasile Barbu iar, zilele
acestea, în aceiaºi colecþie trebuie sã aparã ºi volumul bilingv româno-
sârb „Tentaþii livreºti“ a cãrui autor este Ofelia Meza. Între timp,
au fost instituite ºi Colecþia „Roman“, serie în care, post mortem,
a fost tipãrit manuscrisul romanului neterminat „Vizuina“ a cãrui
autor este Radu Flora (a scris 8 romane) ºi romanul „Sfârºit de
varã“ a lui Iulian Ursulescu.

Nu o datã am constat relativ slaba cunoaºtere de cãtre românii
din România a creaþiei literare a românilor din Serbia. Am constatat
cu amãrãciune acest fapt ºi ne-am întrebat care sã fie adevãratele
motive respectiv, cãile ºi posibilitãþile de depãºire a acestei probleme.
S-au fãcut mulþi paºi dar, mãrunþi. Tabloul maladiei e cunoscut ºi
pânã la punerea în practicã a unui tratament total ºi eficace nu e
decât un pas — dar un pas gigantic. În acest sens, este deosebit
de importantã ºi activitatea Societãþii de Limba Românã din Voivo-
dina în ansamblu, precum ºi, la modul concret, activitatea Cenaclu-
lui Literar „Radu Flora“ pe care l-a înfiinþat tot subsemnatul ºi care
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul prestigioasei societãþi cultural-
ºtiinþifice care acþioneazã aidoma unei micro-academii de ºtiinþe ºi
arte a românilor din Serbia. Nu fãrã lipsã de modestie reliefãm ºi
aportul important pe care l-am reusit la întrepãtrunderea celor douã
culturi românã ºi sârbã ºi, înainte de toate, la o mai bunã cunoaºtere
în România (ºi în Ucraina, respectiv Republica Moldova) a literaturii
românilor din Serbia. Am asigurat aceasta în calitate de ºef al de-
legaþiei sau prin trimiterea mai multor delegaþii de scriitori ºi oameni
de condei la diferite congrese, saloane de carte, manifestãri cultu-
rale organizate la Timiºoara, Arad, Lugoj, Ploieºti, Giurgiu, Bucureºti,
Neptun, Iaºi, Huºi, Ipoteºti, Piatra Neamþ, Suceava, Putna, Brãila,
Turnu Severin, dar ºi la Cernãuþi, Crasna, Chiºinãu...

În mod deosebit, amintesc faptul cã am organizat 15 ediþii
ale manifestãrii culturale interstatale Întâlnirile „Scriitorii la fron-
tierã“. Societatea de Limba Românã din Voivodina organizeazã
aceastã întâlnire a oamenilor de condei din cele douã þãri începând
din anul 1993 ºi anume în colaborare cu mai mulþi coorganizatori
din Serbia ºi România, precum Comunitatea Cultural-Instructivã ºi
Adunarea comunei Seèanj, respectiv Uniunea Scriitorilor din Româ-
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de poeþi“ din ambele þãri îºi dãdeau întâlnire . De la poeþi indieni,
am strâns o corespondenþã din care dezvãlui câte ceva aici, dupã
ani, dacã nu ãsta le-o fi sorocul.

Mai apoi, parcurgând zile ºi sãptãmâni cu Yatindra Tiwari în
biroul meu de la Biblioteca Pedagogicã antologii poetice romîneºti,
pentru una în hindi, acesta a rãmas fascinat, în afarã de Emines-
cu, de Heliade, anume de eufonia stelarã a laptelui, în „Zburãtorul“
(o versiune de lucru tot voi încerca, doar a tradus Legile lui Manu
sau Tirukural). 

Cititorului aº avea sã-i împãtãºesc secrete pe care, de fapt,
le-am afla împreunã. Cum mi s-a întâmplat, transcriind „Copilul“ de
Tagore, sã cad pe gânduri amintindu-mi cã prin ’90 sau ’91, publi-
cat în „Luceafãrul“, eu fiind entuziasmat de pruncul din iesle, altce-
va vor fi intenþionat editorii sã punã în circulaþie, anume rãspunsul:
„victima“ la întrebarea „cine ne conduce“ (dupã asasinarea conducã-
torului).

Shamyana Bookfest
Adicã nu aula revelioanelor lui Vanghelie, ci corturi, fie atunci:

shamyana, de nuntã, asta ºi peroreazã malaric Adelina-Urmila (ea
ºtie cine) desp(e)re romanul marelui Amitav Ghosh, poate cel mai
mare scriitor indian în viaþã, dacã e pe aºa. Cum e sã ai malarie?
Scrii ºi acest roman în delirul respectiv, dar boala malariei e leac
sifilisului de-l ºi luase de la geishe calcuttane Murugan, iar subiec-
tul e cromozonul, descoperit pe neºtiute de Mangala (lecturã cu sau
fãrã micro), din memorie, nu-n panteonul celor 23 mendelieni, nu
în þesuturile reproducãtoare, ci ne-, în creier, în Calcutta lui Eliade-
Maytreyi, de nu al sãu Bucureºti-La-Þigãnci. Chiar a apãrut la Kolkata,
Codex, 2008: Profesor Mircea Eliade: Reminiscences, Edited by
Mihaela Gligor and Mac Linscott Ricketts, incluzând ºi contribuþia-
”cromozom“ Maytaye – My Mother de Mr. Priyadaeshi Sen.

Lansate comparaþii, dupã proiecþia colegialitãþii de Colegiu din-
tre ambasadorul Debashish, tot bengalez, ºi Amitav, scriitor indian-
universal: Ciuma, de Camus (Andru), Rushdie ºi Bulgakov (Colum-
beanu), D.H. Lawrence, cu Firenze a lui (Anca). Mai ales cu el însuºi,
de la cromozom la crestomaþie, la care lucreazã, The Ibis Chrestomaty.

Repede, criticii au vãzut în The Calcutta Chromosome. A Novel
of Fevers, Delirium &Discovery: thriller medical, sf, alternativã la
ºtiinþã, cubul lui Rubick, parabola aroganþei coloniale engleze, mân-
tuirea în tirania societãþii secrete ºi a liniºtii ei mistice, manipularea
stãpânului colonial de cãtre servitori, fler Borgesian, o capodoperã
condensatã.
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niciodatã nu s-a vãzut acest lucru în realitatea zilelor ce trec. Nu
este deloc uºor sã gãsesc cuvintele potrivite pentru a explica de ce
inima mea este legatã de  locurile unde am copilãrit, acolo unde
am întâlnit primii oameni care m-au îndreptat spre bibliotecã, unde
am ajuns sã citesc primele cãrþi  dar îmi amintesc dorinþa mea de
evadare din real în lumea poveºtilor ºi de atunci am învãþat sã cunosc
ºi sã încerc sã înþeleg lumea din jurul meu.

Pentru cine scriu? Nici eu nu ºtiu, uneori simþi însã nevoia sã
te refugiezi într-o lume miraculoasã, cea a trãirilor interioare. Am
început sã îmi scriu gândurile, dorinþele, trãirile foarte târziu,  pro-
babil dupã ce am devenit mai înþeleaptã, dupã ce am realizat  cã,
de fapt, viaþa este frumoasã. Nu mã pot considera o scriitoare pen-
tru cã nu am „experienþa scrisului“, sunt doar o femeie care uneori
uitã de lume ºi se retrage în aceastã lume irealã, frumoasã, capti-
vantã, uluitoare.

CROMOZOMUL CALCUTTA

George Anca

Târgoviºte-India
Mihai Stan venise, dryly, cu ideea unei antologii de poeþi din

Târgoviºte împreunã cu poeþi indieni tocmai când mã pregãteam,
invitat de Adelina Patrichi, pentru lansarea, la Bookfest, a romanu-
lui Cromozomul Calcutta de Amitav Ghosh, în traducere româneascã.
Nu c-avusesem malarie (cromozomul e altceva), dar, reîntors în India
lui Eliade, mã separam cumva, la mijloc de timp, printre mai multe
antologii poetice indiene pe viu, de sertar însã, din trecuþii ani ’80
(în delir, eram înspãimântat, contextual-comunist, de ce am scris ºi
am tradus în India ºi în... Târgoviºte). Sã spun, la lansare, de folosirea
sovieticã a literaturii indiene, la vremea lui Mitrea Cocor, pânã la
Avara/Vagabondul? Ce mult însemnaserã Gandhi ºi Tagore înainte
de rãzboi în româneºte? Ce va sã însemne însã (de) acum literatu-
ra Indiei ºi a diasporei sale? Sã spun de „Târgoviºte-India“?

Deocamdatã, semn de eliberare (?), scot la ivealã traduceri-
ritual de când eram în putere dar ºi de ieri-azi(-mâine?) tocmai spre
a versiona afin confraþii din vechea Capitalã în anglo-indianã. 

Ion Iuga a venit în 1981 cu manuscrise de la contemporani
ºi , prin disponibilitatea eroicã a lui Vinod Seth, le-am vãzut în hindi
ºi le-am publicat în revista „Latinitas“, acolo, în Delhi: câte „o sutã
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UNDE EXISTÃ ÎNTREBÃRI NU EXISTÃ
UN PUNCT FINAL

Ioan Baba

Ideile hoinãresc noaptea printre stele iar dimineaþa coboarã
în vârful degetelor. Odatã scrise, cuvintele trebuie sã rãspundã la o
stare, dar ºi sã emitã semne de întrebare pentru diferite moduri
de interpretare imintente diverselor sensibilitãþi, precum alarma
declanºatã cu amplitudinea oscilantã, alteori calmantã. Aceasta este
invitaþia ºi pentru plecarea cititorului pe drumurile deschise ale gân-
dului ºi ale cuvintelor în trupeasca lor întrupare.

Eºti plecat într-un pelerinaj poetic exprimat prin dimensiunea
magicã sau misticã a imediatului, într-o nonficþiune creatã. Rãmâi
convins cã aceastã lume nu este numai a ta, ci ºi lumea altora, care
poartã-n sine ºi-n propria raþiune zilnic compãtimiri ºi întrebãri faþã
de aerul pe care îl inspirã cu Lacrimi, Dor ºi cu Iubire.

În genere, filosofia, literatura, ºi în special poezia, sugereazã
ca lumea sã fie mai deschisã întrebãrilor ºi mai închisã în faþa rãu-
lui, sã fie adicã mai liberã.

Întrebarea este precum începutul, ca ºi sfârºitul continuu...
Într-o perioadã de timp (1986-1993, dar ºi ulterior) avusesem

deprinderea cãutãrilor de a pãtrunde în universal lãuntric al partene-
rilor mei de dialog, personalitãþi deosebite din cultura a douã popoare,
respectiv din spaþiul Ex-iugoslav, aceºtia fiind români din România ºi
Republica Moldova, sârbi din Serbia, personalitãþi care trãiesc în
Franþa, Malta, Suedia, Spania... fãcând aceasta pentru ai determi-
na sã-ºi dezvãluie crezul în ARS LONGA ºi evitând de fiecare datã
VITA BREVIS, pentru cã eram convins cã stau cu veºnicia la masã. 

„Dacã nu suntem orbi ºi surzi, arta ne oferã mult mai mult
decât credem în genere. În primul rând — o înstrãinare minimã, o
maturitate mai mare a culturii ºi mai multã libertate“.(Joze Ciuha
în filada & CD-ul „ARS LONGA... Atelier deschis“ de Ioan Baba, C.P.E.
Libertatea & Radio Novi Sad, 2004, p. 8). Alþii susþin cã literatura
nu poate înlocui viaþa – dar concomitent constatã cã în fond lite-
ratura este o continuare mare a vieþii, ea infulenþând înaintarea binelui
în lume. 

Just, fiindcã „puterea literaturii este puterea gândirii umane.
Dar dacã ne gândim cã primii oameni care au fãcut ºtiinþã, care au
fãcut literaturã, sunt de fapt primii ºi marii scriitori, ºi toþi marii isto-
rici ai lumii sunt mari scriitori, ºi toþi marii filozofi ai lumii — sunt mari,
dacã ne gândim cã ei s-au folosit de cuvânt ca o armã a raþiunii ºi
înþelegerii lumii — înseamnã cã toþi fiind literaþi ºi (acest orgoliu de
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Egipteanul Antar, new yorkez, ca ºi proiecþia-Murugan, ne-or
fi chemat în rol, Adelina era Sonali ºi mãtuºã-sa Gina, Ana-Maria
rãmasã la stand, parcã, Urmila, cea aleasã spre a-l salva ºi pe Mor-
gan, în fapt, cromozomul feminin. Adio, Tonnie Ross, Lakhan, Phul-
bony, noi vã suntem fantome de tîrg de carte, vã trãim pe cãldurã
mare, iar eu (v-)am avut malarie. ªi Eminescu a avut.

Alte cãrþi de Amitav, vide internet: The Circle of Reason, 1986,
(Satwa-Raþiune, Rajas-Pasiune, Tamas-Moarte); The Shadow Lines, 1988
(familia povestitorului în Calcutta ºi Dakha); In An Antique Land, 1992
(negustor evreu în Delta Nilului, secol XI); The Glass Palace, 2000.

Dear Amitav Ghosh, your book The Calcutta Chromosome, in
Romanian translation, has been launched today, 4th June 2008, in
a shamyana Bookfest, Bucharest, by your former colleague Debashish
Chakravarty, ambassador of India in Romania, Moldova and Albania.

Athos against Mehru 
În sfârºit, ai dreptate Adelina, ne pomenim în continentul lite-

rar indian. Sãrbãtorim o carte, un scriitor, nu tot pe Krishnamurty,
Osho, Nirmala, Maharishi. Chiar tu îþi lansezi volumul al patrulea din
Indoglinda: India Picantã. Pelerinaj la Mirodenii ºi Temple. Sã-i mai
coborâm pe români cu piciorele pe pãmântul Indiei. Vasile scrie tot
utopic, zice, ca Amitav, cât cã se smereºte în faþa aceluia. Gata cu
India sapianþialã, adicã ºi ea, dar haidem la literatura Indiei, s-o pri-
mim la sân.

Asta e, s-a smerit ºi dinaintea lui Paisie, la Muntele Athos, ºi
a lui Dalai Lama în Dharamshala, Himalaia-India. Un fel de fericire
ecumenicã.

Nu ca, vai, Dionysios Farasiotis, profanator mai dihai ca ruso-
securitatea noastrã a credinþelor indienilor, întoarse demonic, într-o
carte cu titlu înºelãtor: Marii iniþiaþi ai Indiei ºi Pãrintele Paisie, Edi-
tura Egumeniþa, Editura Cartea Ortodoxã, traducere din limba greacã
de Ieromonah Evloghie Munteanu, tipãritã cu binecuvântarea Prea
Sfinþitului Pãritnte Galaction, Episcopul Alexandriei ºi Teleormanului.

Binecuvântat fii, Cromozom Calcutta.
Exccelenþã, prin Eminescu-Brâncuºi-Blaga-Eliade, România e

mai indianistã în Europa Centralã ºi de Est, centrul cultural zonal,
între Tokyo ºi Londra, aici ºi-ar avea locul. Pânã nu se înmulþesc
traducerile antihinduse din ortodocºi, ca sub proletcultul din anii ’50,
cu luptã de clasã indianã, mai ales zamindari contra þãrani lipiþi pãmân-
tului, semãnatã aici via limba rusã.
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NOTE DESPRE AUTORI
Elena Buicã (Canada) • (n. 1933) Prozatoare, eseistã, exprimatã

în universul tradiþiei. Impresionantã operã de memorialist etnografic. Cãrþi
reprezentative: „Crâmpeie de viaþa“ (2005), „Gând purtat de dor“ (2006
), „Prin sita vremii“ (2007). 

Cleopatra Lorinþiu (n. 1957) • Poetã, prozatoare, jurnalist, „grand
reporter“, diplomat, autor cu o excepþionalã forþã de creaþie. Cãrþi reprezen-
tative: în poezie — „Regina cu paºi furaþi“, „Peisajul din care lipsesc“, „Terasa
cu oleandri“, „Aproape imaginarã“, „Veºti din Molidia“ (literaturã pentru copii),
în roman: „Iubirea nu trece“ ºi „Cineva din trecut“ (o carte într-o formulã
neobiºnuitã: poeme ºi prozã). Reportaje lirice în „Existã un limpede loc de
amintiri“.

Ion Mãldãrescu • (n. 1941) Eseist, cercetator din categoria „loca-
lismului creator“, jurnalist, cineast, promotor cultural regional. Cãrþi reprezen-
tative: „Iubire de Râmnic“.

Rodica Elena Lupu • (n. 1952) editor, poetã, romancierã („Glasul
inimii“, Timpul judecã ºi plãteºte“, „Eterna poveste“, „O umbrã din trecut“)
eseistã (practicând, în „Vacanþe, vacanþe“ ºi „Românie, plai de dor“ un tip
insolit de reportaj eseistic în linia lui Geo Bogza).

Gheorghe ªeitan • (n. 1949 ) Etnolog, prozator, istoric cu studii
de dacologie ce contureazã perspective noi. Cãrþi reprezentative: „Se-nvol-
bura cerul, departe“ (prozã), „Zalmoxis în cântecul bãtrânesc“ (important
studiu de hermeneuticã).

Marin Toma • (n. 1947) Prozator, poet, cercetãtor de „istorie localã“,
promotor cultural (prin revista „Dor de Dor“). Liricã tradiþionalistã, senti-
mentalã, romanticã, eseisticã de poligraf. Cãrþi reprezentative: „Zorii Pãmîn-
tului“ (prozã), „Cuscrele“ (roman), „Cartea Dorului Mãrunt“ (documentar),
„La Dor Mãrunt Eroii au venit acasã“ (documentar), Monografia comunei
Belciugatele, „Scãldat în lacrima câmpiei“, (memorii).

Angela-Monica Jucan • (n. 1952) Eseist, exeget, publicist, specia-
lizat în biblioteconomie. Cãrþi reprezentative: „Optimismul bacovian“ — eseuri
despre poezia lui George Bacovia, „«Patologia» lui Pãcalã sau Simptoma-
tologia sãnãtãþii“ – o exegezã a cãrþii lui Petre Dulfu.

Ionuþ Caragea (Canada) • (n.1975) supranumit „Poetul nãscut pe
Google“, poet,eseist, prezenþã remarcabilã în literatura românilor din Cana-
da. Cãrþi reprezentative: „Delirium Tremens, „M-am nãscut pe Google“, „Dona-
tor universal“, „Omul din cutia neagrã“, „33 bis“, (poezii) „Analfabetism literar“. 

Nicolae N. Tomoniu • (n. 1944) jurnalist, istoric în linia „regio-
nalismului creator“; studii despre Nicodim de la Tismana (biografie, operã,
influenþe etc.) ºi despre istoria þinutului ºi a Mânãstirii Tismana. Cãrþi reprezen-
tative: „Neamul întemeietor al lui Bãsãrabã“.

George Anca • (n.1944). Poet, eseist, specializat în indianisticã.
Operã vastã, de combinaþii pline de virtuozitate între originismul universal
ºi modernismul arhaizant. Cãrþi reprezentative: „Eres“ (1970), „Poemele
pãrinþilor“ (1976), „Mantre“ (1982), „Indoeminescology“ (1994), „Orientopo-
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ce sã nu-l avem), chiar dacã uneori s-au despãrþit în timp, filozofia
de literaturã, dar începuturile ei sunt ale cuvântului ºi ale literaturii
în fond.“ (ibidem, Dumitru Radu Popescu „Ieºirea din labirint“, p. 11). 

La întrebarea — dacã existã în România un izvor de cuvinte,
marele poet ºi academician Marin Sorescu (1936-1996) în septem-
brie 1991, la Peliºor — Sinaia, mi-a rãspuns: „Cred cã izvorul aces-
ta de cuvinte este chiar laptele pe care îl sugem ca prunc la sânul
mamei, ºi de aceea suntem atât de legaþi de cuvintele pe care le
învãþãm prima datã. Acesta este un izvor într-adevãr tulburãtor ºi
de care nu ne putem despãrþi niciodatã. Noi crescând, ne naºtem
ºi ne formãm cu toatã emoþia care existã în primele luni ale vieþuirii
noastre pe pâmânt. Aceastã emoþie de început revine în poezie. Atunci
când scrii poezie, eºti într-un fel copilul limbii în care scrii.“ (ibidem,
„Peste spiritul nostru sã pluteascã miracolul cuvântului“, p. 19). 

Rãspunsul poate sã fie diversificat iar întrebarea nu poate sã
fie falsã, în ea locuieºti, ca într-un triunghi, reprofilând ochiul cu Dorul,
Adevãrul, Dreptatea ºi Mila. Sau, ca într-un cerc reprezentând Soarele
care se aflã la originea a tot ce existã în jurul sãu, în mintea noastrã.

Revenind la filonul gândului am putea spune cã odatã scrisã
în forma coloanei verticale de pe hârtia imaculatã, poezia aminteºte
Omului de propria lui poziþie în lume, de raportul spaþiului faþã de
propriu-i trup.

„Bãtrânule tânãr / Mã dezmierda Gheorghe Tomozei / La
aceeaºi masã cu Vasile Tãrâþeanu / „Eu trebuie sã plec cu trenul
de Caransebeº / Fiindcã mâine / Mama aleargã vârsta nonage-
narã / ªi eu mã voi naºte din nou!“ // La numai trei zile / Dupã
dezvelirea chipului de bronz / A lui Nichita la Reºiþa / Dinspre
Bucureºti a fulgerat / ªoapta cã Bãtrânul Tom / Într-adevãr ar fi
plecat din oglinzile pãmântete / Cu cap încãlþat în piele de înger /
Sã plonjeze-n aerul elegiac // Incredibil spuneam / Poeþii nu pleacã
murind / Ei pleacã doar în mod himeric / Se micºoreazã ºi se nasc
din(n)ou / Într-o lume departe / Într-o lume aproape / În templul
miraculos al marelui Mister“ („Incredibilul mod de a pleca“ din volu-
mul ReversAvers, Editura Augusta, Timiºoara 1999). 

Atâta doar... fiindcã unde existã întrebãri nu existã un punct
final, mereu începe un nou episod, necesar, precum clipele durabile
din Zona D unde vor sã trãiascã poeþii ºi spiritul ReversAvers al lor.

Fiindcã la început a fost cuvântul — miracolul este ºi trebuie
sã facem totul sã rãmânã acelaºi, sã pluteascã peste spiritul nostru.

Novi Sad, Serbia
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logic), „Biblice“, volum antologic, „Psalmii“, „Ecclesiastul“, „Pildele ºi Rugã-
ciunea regelui Manase“, „Basme ºi povestiri feerice“, prozã (volum antologic).

Iulian Boldea • (n. 1963) Critic ºi istoric literar. Cãrþi reprezenta-
tive: poezie, „Carte de vise“; criticã literarã: „Faþa ºi reversul textului“, „Timp
ºi temporalitate în opera lui Eminescu“, „Scriitori români contemporani“,
„Poezia neomodernistã“, „Istoria didacticã a poeziei româneºti“.

Ilinca Nathanael • (n. 1971) Poetã, prozatoare, pictoriþã (Victoriþa
Duþu), reprezintã un post-bizantinism în picturã ºi un neo-romantism de
creºtinism decorativ în liricã; proza modernistã încã ne-exprimatã în volum.
Cãrþi: „Cuvintele“, „Vreau o altã lume“ (poezie). 

Mariana Gurza • (n. 1955) Poetã, editoare ºi eseistã creºtinã. Însem-
nãri ºi reflecþii „nobile ºi sentimentale“, versuri ce combinã un material
sufletesc neoromantic ºi metodologie imagistã în cãrþi reprezentative de
poezie cum sunt: „Paradox sentimental“, „Gânduri nocturne“, „Lumini ºi
Umbre“, „Nevoia de a sfida“, „Tãcerea-2002“, „Ultimul strigãt“, „ªoapte
gândite“.

Mihaela Stinga • (n. 1968) Scriitoare româncã din Germania, proza-
toare. Creaþie cu aspect de însemnãri de jurnal, pigmentate de un umor
amar. 

Radu Mihai Criºan • (n. 1968) Istoric literar, eminescolog, autor
de antologii comentate de texte eminesciene „Spre Eminescu. Rãspuns româ-
nesc la ameninþãrile prezentului ºi la provocãrile viitorului“, „Totul pentru Hris-
tos! Testamentul politic al lui Nicolae Iorga“, „Drumul Doinei. Arma cuvân-
tului la Mihai Eminescu“.

Dan Tanislav • (n. 1971) Prozator experimentalist în linia impusã
de „noul roman“ francez.

Mihai Merticaru • (n. 1938) Poet, eseist, autor de reflecþii morale.
Cãrþi reprezentative: „Vânãtoare princiarã“, „Catedralã de azur“, „Scriere
cuneiformã“, „Întâlnire pe pod“, „Imperiul lupului“ (versuri), „Repere literare
ºi stilistice“ (eseuri).

Marian Drumur • (n. 1943) Prozator. Cãrþi reprezentative: „Omul
dublu“, „Povestiri“, „Într-o singurã dimineaþã“ (prozã scurtã), „Soldatule, mergi
îndãrãt“ (roman).

Victor Martin • (n. 1954) Eseist, prozator, romancier de „science-
fiction“. Cãrþi reprezentative: „Arhitectura ºoaptei“ (poezii), „Teoria prazu-
lui“ (aforisme), „Frigiderul cu cãrþi“ (eseuri), „Partidul de export“ (roman SF).

Elena Solunca • (n. 1954) Eseist ºi hermeneut în linia Constantin
Noica ºi D. Stãniloae.

Dumitru Andrei • (n. 1951). Poet de înrâurire post-simbolistã, baco-
vian ºi arghezian în „Spasme ºi reverii“.

Aurel Pop • (n. 1949) Poet, critic literar. Cãrþi reprezentative: „Cal-
varul cuvintelor“, „Sonete din regatul disperãrii“ (poeme), „La Hanul Verbe-
lor“ (cronici literare).

Florin Þupu • (n. 1970) Poet în „Catapeteasma interogaþiei“, 2000,
autor de „poephilosofii“ în „Jertfa eutimicã“ ºi de „reflecþii“ în „Prinþesa Pasãre“,
2005.
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etica“ (2000), „Eminescu’s Luceafãrul în Sanskrit“ (1983), „Tangoul tigru-
lui“ (2005), „Gramatica sanscritã în versiunea lui Eminescu“ (2004), „Cenuºa
lui Eliade“ (2007).

Adrian Lesenciuc • (n. 1975) poet, critic literar de ºcoalã hermeneu-
ticã în linia româneascã a lui AI. Brumaru, cercetãtor dacolog; promotor
de poezie vizualã ºi teoretician al „literaturii verbo-iconice“ (autor al lucrãrii
de istorie literarã „Poezia vizualã“). Alte cãrþi reprezentative: „Antifilosofia“
(versuri), „Postmodernitatea. Un posibil model de structurare a mozaicului
a-valoric“.

Dumitru Buhai • (n. 1936). Scriitor creºtin, teolog, profesor, poet
ºi eseist român din SUA, o voce rarã ce ilustreazã o direcþie „devoþionistã“
creºtinã prin volume precum: „Bucuria mântuirii“ (versuri, vol. 1, 1990),
„Singurul meu drum (poezii, 1991), „Misterul sufletului“ (poezii, 1991), „Feri-
cirea divinã“ (versuri, 2004), „Bucuria mântuirii“ (poezii, 2005). 

ªtefan Doru Dãncuº • (n. 1968) Poet, eseist. Cãrþi reprezenta-
tive din categoria denumitã de autor „poezie-eseu“: „Dormi în pace, Doamne!
Antidiavolul“, „Lume de mântuialã. Amândoi“, „Apocalipsa dupã Dãncuº“, „Casa
memorialã Dãncuº“.

Loredana Cristea • (n. 1989) Poetã, eseistã. Lirism „cotidienist“
de atitudine în volumele: „Ciorapii mei negri de plasã“, „Româncã marcã
înregistratã“, „Simfonie despre pãsãri“. 

Octavian Sãrbãtoare • (n. 1952) scriitor român din Australia, eseist
în tematica de istoria culturii, specializat în „indianisticã“. Cãrþi reprezenta-
tive: Din înþelepciunea chinezã: „Tao-te Ching — Cartea Cãii ºi Puterii“,
„Gândeºte bine, vorbeºte frumos, fii drept — Cugetãri“, „În cãutarea lui Dum-
nezeu — India“ (3 vol.) „India puterilor magice“, „India nemuritoare“, „Spirit
ºi iubire în India“.

Mariana Eftimie Kabbout • (n. 1973) Poetã neo-romanticã. Vo-
lume reprezentative: „Sãrutul unui înger“, „Atingeri Divine“.

Adrian Botez • (n. 1955) Poet, critic literar, eseist, îndreptat ulte-
rior cãtre o doctrinã culturalã indigenistã. Cãrþi reprezentative: „Jurnal din
marea temniþã interioarã“ (poezie), „Prigoniþii cavaleri ai Mielului — despre
poezia cultã aromâneascã“, „Spirit ºi Logos, în poezia eminescianã“, „Loja
Iohanicã Româneascã“, „Cei Trei Magi ai prozei româneºti“, „Epoca Mihaelicã“,
„Ruguri – România sub asediu“. 

Doina Drãguþ • (n.1953) Poetã, eseistã, editor. Cãrþi reprezenta-
tive: „Ceasuri de îndoieli“, „Detaºare într-un spaþiu dens“, „Ochiul de luminã“
(poezie) „Arabescuri“, „Individualitatea destinului“ (eseuri), „Suferinþele unui
redactor“ (roman-jurnal).

Radu Botiº • (n. 1960) Poet ºi eseist de orientare creºtinã. Cãrþi
reprezentative: „Viaþa vie a unui mãnunchi de creºtini români“ (date mono-
grafice), „Ca tãmâia înaintea Ta“ (poezii creºtine).

Eugen Dorcescu • (n. 1942) Eseist, critic ºi istoric literar, poet,
prozator; personalitate constituitã estetic în universul cãrturãresc. Cãrþi
reprezentative: în eseu — „Metafora poeticã“, „Embleme ale realitãþii“; în poezie:
„Arhitectura visului“, „Culegãtorul de alge“, „Omul de cenuºã“ (volum anto-
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României. Autor a 50 de cãrþi (dicþionare, cursuri universitare, eseuri de
istorie ºi criticã literarã, traduceri de literaturã universalã).

Maria-Eugenia Olaru • (n. 1957) Poetã, prozatoare, sociolog; îndrep-
tatã recent cãtre „arta digitalã“. Cãrþi reprezentative: „Þipãtul înstelare sonorã“
(versuri), „Cortul de lânã“ (nuvele), „Golgota din vârful creionului“, „Moon-
light, album de artã digitalã“.

Florin Contrea • (n. 1942) Prozator ºi eseist, istoric literar, editor.
Cãrþi reprezentative: „Povestiri stranii de pe cealaltã câmpie“, „Portret în
gri minor“ (ambele — prozã scurtã), „Dimitrie Cantemir — Discurs narativ ºi
normã retoricã, istorie ºi teorie literarã“ (studiu), „Labirynth“ (roman).

Daniela Voiculescu • (n. 1969) Poetã, eseistã, în universul unui „ori-
ginism“ sincretic. Cãrþi reprezentative: „Anahata“, „Nsoromma“, „Mercurul
filosofal“, „Doimea materiei“ (poezie ºi eseuri). 

Cristian Neagu • (n. 1959) eseist, poet cu influenþe „paunesciene“.
Cãrþi reprezentative: „Potcoava cu ghinion“, „Recidive“ (ambele în poezie).

Janet Nicã • (n. 1948) Poet, eseist, exponent al curentului „para-
doxist“. Cãrþi reprezentative: „Semãnãtorul de limite“, „Shinto – calea zeilor“
(haiku-uri), „Fãt Frumox din lacrimã de paradox“ (eseu), „Nãstruºnicitelnic“,
roman postmodernist în aforisme.

Flora Mãrgãrit Stãnescu • (n. 1948) Poetã, prozatoare. Cãrþi
reprezentative: „Vegheat de Luceferi“, (poezie), „În creierul munþilor“ (roman).

Dana Banu • (n. 1970) Poetã, prozatoare. Cãrþi publicate: „Pe malul
celãlalt al râului“ (versuri), „Poeme de îmblânzit Magda-Lena“ (ambele-ver-
suri), „Oraºul pãrãsit“ (prozã scurtã), „Poezii din þara lui Elian“ (versuri).

Cezarina Adamescu • (n. 1951) Poetã, prozatoare, eseistã, dra-
maturg, autor a numeroase volume care fac din autoare un adevãrat poligraf
cu activitate exemplarã. Literatura pentru copii de o calitate remarcabilã;
atitudine esteticã „tradiþionalistã“, în universul culturii creºtine. Cãrþi reprezen-
tative: „Monumentul cãrþii ºi mucenicia cuvântului“ (exegeze ºi portrete spi-
rituale), „Cântecul sinelui“, „Logodnã misticã“, „Autograf pe luminã“.

Ioana Stuparu • (n. 1942) Prozatoare, poetã, eseistã din catego-
ria unui „romantism localist“ cu înrâurire etnologicã în volumele: „Clipa de
luminã“ ºi „Grãdina care s-a suit la cer“ ca ºi în romanul ciclu: „Oameni de
nisip“.

Valentina Becart • (n. 1961) Poetã post-expresionistã. Cãrþi
reprezentative: „Fata Sihastrã“, „Clipe arse“, „Douã lacrimi de cer“ (poeme).

Monica Sumalan • (n. 1972) Poetã. Creaþii apãrute în antologia
„Freamat de timp“. 

Angela Nache Mamier • (Franþa) (n. 1949), poetã ºi eseistã de
expresie românã ºi francezã. Aparent „cotidienistã“, poezia impune printr-un
straniu ascetism sufletesc din categoria unui posibil curent liric denumit
„femelism“. Cãrþi reprezentative: „Miraculum“, „Femina“, „Dolor“, „Celebratio“. 

Olga Alexandra Diaconu • (n. 1948) Poetã ºi eseistã de inspiraþie
creºtinã. Cãrþi reprezentative: „Creaþie ºi creativitate în viziunea lui Mircea
Eliade“, eseu, „Hora stihiilor“, „Ochiul de veghe“, „Lumina de pe Munte“, poezii. 

Ana Moldovan • (n. 1959) Poetã; remarcabile poeme în prozã în
„Tot ce era de spus...“.
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Constantin Frosin • (n. 1952) Scriitor român ºi francez, traducã-
tor notoriu ilustrând „modelul francofon“ în literatura românã prin volume
importante între care menþionãm: „Pohemes droles a tics“, „Ikebana en
miettes“. 

Ioan Bozac (n. 1960) Prozator de mediu profesional în genul lui Andrei
Pandrea, cãrþi cu subiect sportiv, eseist. Cãrþi reprezentative: „O altã lume
— Amintiri din tinereþe, ºi nu tocmai“, „Al unsprezecelea“. 

Ecaterina Chifu-Speranþa • (n. 1950) Poetã ºi prozatoare pe teme
educative ºi didactice. Cãrþi reprezentative: „Cartea rugãciunilor noastre“
(poezie religioasã), „Jurnal de vacanþã“ (roman), „Le fil d’argent — Firul de
argint“ (basm).

Petre Bucinschi • (n. 1951) Poet — „Aripi de porumbei“, prozator
— „Viaþa ºi sufletul unei vitrine“ (antiroman), eseist — „Prin nisipul clepsidrei“.

Claudiu Mihai Coman • (n. 1987) Eseist, poet, animator cultural
stãruitor, volum reprezentativ — „Prieten Drag «floarea de tei sã-þi fie cel
mai frumos epitaf»“ 2002.

Adrian Munteanu • (n. 1948) Poet, eseist, afirmat plenar prin vo-
lumele de „sonete“ ce impun o voce originalã ºi un program poetic insolit.
Cãrþi reprezentative: „Seminþele“, „Darurile“, „Bunãtatea“ (volumele cuprind
365 de basme în versuri). Sonetist eminent în „Sonete 1“, „Sonete 2“ ºi
„Paingul Orb“ (Sonete 3).

Ioan Dan Bãlan • (n. 1951) Poet, prozator, etnolog cu activitate
reprezentativã în direcþia  „localismului creator“, cel mai important studios
în materie de tradiþii folclorice în Valea Jiului; editor de publicaþii în acest
domeniu. Cãrþi reprezentative: „Hierathya, lumina mea caldã“ (arhipoem de
dragoste), „Fulgeron“, „Scrisori din munþi“, (2 vol.), poezie: „Omul de Pia-
trã“, „Vinovatul“ (întâmplãri nãprasnice), prozã: „Legendele Parângului“, „Le-
gende din Valea Jiului“ (3 vol.) în colaborare.

Ben Todicã • (n. 1952) Cineast, scriitor ºi eseist român din Aus-
tralia. Activitate publicisticã remarcabilã; volum reprezentativ: „Literatura
ca instrument“.

Octavian Mihãescu • (n. 1963) Scriitor de limbã românã ºi ger-
manã, promotor cultural, gânditor creºtin, editor de publicaþii social-politice
ºi culturale, stabilit în Germania. Volume publicate: „Cãminul“ (1999, ediþie
românã ºi ediþie germanã, 1999), „Singurãtate/Einsamkeit“ (an de apariþie
2004, ediþie bilingvã, românã ºi germanã), „Heimatlos“ (poeme în germanã,
prefaþã Roland Erb, 2006).

Aurel Anghel • (n. 1938). Scriitor „târziu“, de un modernism arha-
ic ºi polimorf, deopotrivã poet, prozator ºi eseist, practicant al unui gen de
literaturã autenticistã. Cãrþi de versuri pentru copii („Coºul cu jucãrii“, „Jucã-
riile vorbesc“), jurnale de cãlãtorie („O clipã în cer“, despre China), istorie
localã ºi moralã („Modelul meu“ dar ºi „Casa din vis“), liricã þãrãneascã de
un puternic baroc rural („La umbra firului de grâu“), neo-psal mist iscusit
în „Cartea Pasalmilor în rime“.

Dan Brudaºcu • (n. 1951) Scriitor, jurnalist, profesor universitar,
om politic, redactor ºef — ºi fondator — al revistei de literaturã, culturã ºi
artã „Cetatea culturalã“. Între 2000-2004 deputat în Parlamentul
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Gheorghe Constantin Nistoroiu • (n. 1954) Eseist creºtin, istoric.
Lucrãri reprezentative: „Ecumenismul ca o nouã formã de raþiune“, „Iisus
Hristos — Mântuitorul Lumii“, „Lumina Psalmilor în Chipul Noului Testament“.

Mirela Nicoleta Hîncianu (Irlanda) • (n. 1978) Poetã ºi prozatoare;
liricã imagistã, post-expresionistã. 

Loredana A. ªtirbu • (n. 1970) Prozatoare de formulã post-prous-
tianã, eseistã. Cãrþi reprezentative: „Cãlãtorie în regatul cuvintelor —
cameleon“.

Marcel Turcu • (n. 1940) Poet ºi eseist; liricã barocã, eruditã. Cãrþi
reprezentative: „La trapez general“, „Ofiþerul stãrilor de spirit“, „Unchiul meu
aerul“. 

Vasile I. Zãrnescu • (n. 1947) Jurnalist (cu pregãtire în domeniul
filosofiei ºi sociologiei), politolog dedicat studiului fenomenelor contempo-
rane (globalizare, contra-culturã etc.); redactor-ºef „Santinela“, „Justiþiarul“.

Ecaterina Þarãlungã • (n. 1947) Eseist, editor, istoric literar. Cãrþi
reprezentative: „Secvenþe critice, Tudor Vianu“ (monografie), „Dimitrie Can-
temir“ (monografie), „Limite“ (poezie), „Dicþionar ilustrat al scriitorilor români.
Editor al operei lui Petru Dumitriu“.

Theodor Rãpan • (n. 1954) Poet imagist, jurnalist cultural, diplo-
mat. Cãrþi reprezentative: „Muzeul de Pãstrãvi. Scrisori din Lazaret“, „Poºta-
lionul de searã — file din jurnalul unui heruvim“, „Taurul lui Falaris“.

Lucian Marina (Serbia) • (n. 1954) Istoric literar, eseist, impor-
tant promotor cultural în Serbia. Cãrþi: antologia „Colonia Literarã — Tabãra
de creaþie a scriitorilor români din Voivodina în perioada 1973-1983“, „Con-
tribuþii“, vol. I; co-autor al monografiei satului „Doloave“; „Moderni aspekti
komentara u savremenoj elektronskoj štampi“, „Aspectele moderne ale
comentariului în mass-media electronicã modernã“.

ªtefan Dumitrescu • (n. 1950) Eseist, dramaturg, poet ºi roman-
cier, poligraf de o incredibilã hãrnicie. Cãrþi reprezentative: „Râsul“, „Meºterul
Manole“, „Urcuºul“, „Caragiale se pupã cu Stalin“, „Douã piese cutremurã-
toare“ (teatru), „Mihai Eminescu — un Iisus al poporului român“ (eseu),
„Dicþionarul complet al dramaturgiei lui I.L. Caragiale“, „Luceafãrul — psihana-
liza ºi filozofia poemului“ (studii), „Înaltele poeme“, „Imnele Marii iubiri“ (poezie),
„Delirul — vol II“, „ªi tu vei fi vãzduh…“ (roman).

Mihai Târnãveanu • (n. 1967) Poet, autor de studii ºi monografii
locale. Cãrþi reprezentative — cercetãri istorice semnate cu numele de Mihai
C. Szilagy: „Ioan Maiorescu — ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasã“
(biografie documentarã), „Bucerdea Grânoasã“ (monografie). Versuri cu
numele literar Mihai Târnãveanu: „Grânoase gânduri din iubire“ ºi „Se vãd
încã urmele-n holde“.

Ioan Baba • (n. 1951) Poet, jurnalist, publicist, lexicograf, traducã-
tor ºi editor român din Serbia. Cãrþi reprezentative: în poezie — „Popas în
timp“, „Oglinda triunghiularã“, micropoeme haiku  „Cele mai frumoase poezii“,
„Icoanã din Balcania“, „Aproapele dilematic“, „Mic dicþionar de distihuri para-
doxiste“; istorie literarã: „Antologia literaturii ºi artei din comunitãþile româneºti
— Banatul iugoslav“, în colaborare cu Cãtãlin Bordeianu, „Lexiconul Artiºtilor
Plastici Români contemporani din Iugoslavia“, vol. I, „Panorama literaturii
române din Voivodina/Serbia — Lumina 60“ (2008).  
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Iurie Bojonca (Italia) • (n. 1961) Poet, eseist din Basarabia, ilus-
treazã un „post-eminescianism“ doctrinar în creaþiile profund originale. Cãrþi
reprezentative: „Teama de scris“, „Mesaje din ocnele paradisului“.

Violeta Ionescu • (n. 1946) Prozatoare, jurnalistã, autoare de studii
ºi cercetãri de istorie localã ºi tematicã. Remarcabilã ca romancier pe subiect
istoric, unde erudiþia uimitoare se dizolvã într-o prozã de reconstituire filosoficã
impresionantã. Cãrþi reprezentative: „Vulne rabila uitare“ (prozã), „Biserica
Vovidenia Galaþi“ (co-autor), „Diocleþian, Fiul lui Jupiter“, vol. I, roman istoric.

Corneliu Vasile • (n. 1947) Critic literar, poet, prozator, editor, acti-
vitate didacticã impresionantã. Cãrþi reprezentative: „Privire din interior. Eseuri,
studii ºi articole“, „Primul tren spre Craiova“ (roman), „O lume minunatã“
(prozã scurtã), „Efemere“ (versuri).

Const. Miu • (n. 1957) critic ºi istoric literar, poet, prozator, autor
de monografii tematice despre scriitori români contemporani remarcabile
prin acuitatea observaþiei. Cãrþi reprezentative: „Vasile Voiculescu — poet
isihast“, proza din „Pomana cu dar“, poezia din „Corn de lunã“. Eminescolog
plin de acribie în „Teme eminesciene“.

Ana Dobre • (n. 1954) Critic ºi istoric literar, activitate didacticã
impunãtoare; eseisticã academicã, eruditã. Cãrþi reprezentative: „Utopiile
realului“, „Rinocerii ºi Don Quijote“. 

N.N. Negulescu • (n. 1949) Poet, jurnalist cultural; lirism imagist,
oracular. Cãrþi reprezentative: „Vesperale“, „Sfera rostirii“, „Prelat în regat-
ul Cuvântului“, „Lacrimi de diamant“.

Gabriela Zavalas Anghel • (n. XXXX) Poetã ºi eseistã; lirism dis-
cursiv, eseisticã minuþioasã, aulicã. Cãrþi reprezentative: „De ce iubim bãr-
baþii“, „Sunt obscurã dar mã tratez“. 

Nastasia Maniu • (n. 1950) Poetã ºi eseistã; evoluþie lentã de la
un imagism stilizat la o liricã devoþionistã ºi cantabilã. Cãrþi reprezentative:
„Legãmântul de fidelitate“, „Cartea cu pereþi de sticlã“, „Vedere din poem“,
„Drumul cãtre Mund Eluez“, „Iisus în poeme sau Cuvântul care vindecã“,
„Am vãzut surâsul lui Dumnezeu“, „Poemele cu ochi frumoºi“.

Liana Icobetz • (n. 1962) Poetã neo-romanticã. Poeme apãrute în
antologia „Drumurile vieþii“. 

Gheorghe Postelnicu • (n. 1947) Critic literar, prozator. Cãrþi
reprezentative: „Vâsla de sare“ (roman), „14 povestiri“ (prozã scurtã). 

Daniela Gifu • (n. 1973) Eseistã, poetã, editor; creaþie în domenii
interdisciplinare, cu o componentã puternicã spiritualistã. Cãrþi reprezen-
tative: „Jurnal de iniþiere spiritualã“.

Anca Negru • (n. 1978) Eseistã, poetã, traducãtor. Poeme ºi eseuri
în „Anima Pathologicã“.

Aurelia Satcãu (Australia) • (n. 1961) Eseist, prozator, jurnalist,
universitar cu activitate internaþionalã. „Perioada australianã“ a însemnat,
în evoluþia autoarei, descoperirea diversitãþii civilizaþiilor ºi adeziunea la o
concepþie echilibratã asupra istoriei culturilor, întemeiatã pe „fenomenele
originare“, „arhetip“ ºi universalitatea arhaicã. Cãrþi reprezentative: „O cul-
tura in flacari“.
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