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NOI NE AFLÃM ÎN TAINA
TIMPULUI NEMÃRGINIT

Pe la mijlocul verii trecute m-am gândit deodatã la o carte
posibilã cãreia îi ºi dãdusem numele ºi chiar ºi desfãºurarea con-
þinutisticã, fiind uimit cã, pânã atunci, nu apãruse nici mãcar ideea
deºi mi se pãrea ca fiind tot atât de „obiectivã“ ºi „aºezatã — în —
fiinþã“ ca ºi o pãdure multisecularã, impunãtoare prin tãcerea ei mis-
terioasã. Îi spusesem „Mãrturisirea de credinþã literarã“ ºi în
ipoteza ce se ivise cu iuþeala unei fulguraþii mi se înfãþiºase ca o
„frescã de chipuri diferite“ ori ca un cântec intonat pe multe voci, conju-
gate prin aceleaºi ton fundamental presimþit în fiecare din sunetele
individuale. Era noapte târzie, cãtre dimineaþã, „ora scriitorului“,
ceasul marilor singurãtãþi. Întâi ºi-ntâi, acesta mi se pãruse a fi
un gând uimitor prin simplitate ºi chiar, într-un anumit fel, o schiþã
naivã, aºa cum apar, la drept vorbind, cele mai multe dintre ideile
concentrate în esenþial. Apoi, stãruind asupra acestei ficþiuni ce
mã tulbura, mi-am dat seama cã, dacã va fi sã existe, va fi o carte
cu o anumitã însemnãtate, mai ales ca astfel de „tablouri de comu-
niune“ ºi de „spovedanie colectivã“ nu se nasc uºor ºi, când se nasc,
atârnã greu tocmai din cauzã cã sunt rare precum metalul ce nu
se oxideazã. De altminteri, nimeni nu se mai gândise sã o facã sau
mãcar sã o croiascã în felul unui proiect ce s-ar fi arãtat a fi
trebuitor astãzi ºi mai ales mâine, când se va privi ca o rãsfrân-
gere în oglinda timpului, ce s-a întipãrit ºi nu se mai ºterge. O
numisem astfel fãrã sã îmi dau seama dacã va impune prin dimen-
siuni sau numai prin ideea însãºi ºi prin ceea ce doar lasã sã se
bãnuiascã. Titlul însuºi îmi venise deodatã, la fel ca ºi hieroglifa
stranie ce a însemnat, mai apoi, „Cuvinte pentru urmaºi“ ºi care,
la rândul ei, se aduna treptat ºi uniform, pãrând a imita — la vre-
mea aceea — cãrãmizile tencuite „de la sine“ în alcãtuirea ce urma
sã fie ºi, în cele din urmã, a ºi fost. Acum, acest gând avea aproape
acelaºi aer de enigmã ºi nu am cutezat sã-l împrãºtii strãduindu-mã
sã-l înþeleg. Nu l-am înþeles multã vreme deºi ºtiam, de fapt, ce anume
ar fi vrut sã spunã fãrã a fi fost nevoie sã traduc în cuvinte sen-
sul ce mi se arãtase; abia mai încoace, când am socotit cã a-i da
ºi o explicaþie despre cum trebuie citit totul este folositoare ºi tre-
buie fãcutã, mi-am dat seama cã începe sã se descifreze ºi, într-un
anumit fel, se lumineazã. I-am adãugat, la numele de concentrat
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ºi de emblemã, desfãºurarea interioarã ce îmi arãta ca aici se
întruchipeazã „scrisul ca religie la Români în preajma Anului 2000“.
Aproape fiecare cuvânt însemna ceva ºi însemna ºi mai mult atunci
când potrivirile lor îºi reflectau semnificaþii subsidiare ºi aluzii orân-
duite strat dupã strat, dezvãluindu-se în misterul lor constitutiv.
Aºadar, era întâi de toate o metafizicã a scrisului unde ar fi tre-
buit sã încapã deopotrivã iniþierea prin cuvânt ºi dezvãluirile prin
creaþie, amândouã fiind noþiuni ce nu aparþin vieþii obiºnuite ºi, deci,
contingentului. Apoi, apãrea însãºi ideea de participare la enigmã
ºi prin aceasta o incifrare de înþelesuri ce sunt doar vehiculate de
cel ce le însemneazã, adicã le transformã în urmã ºi în simbol. De
aici rezultã misiunea, adicã „rãspândirea gândului scris“ în Neamul
ce îl fãcuse posibil, adicã „la Români“. ªi, în fine, Timpul în inson-
dabila lui trecere nedesluºitã: un „timp milenarist“, o clipã ce pare
a ne anunþã cã „plinitu-s-a Vremea“ ºi când nu mai existã nici mãcar
o îngãduinþã mãruntã cât un vârf de ac în a face altceva decât ceea
ce este de trebuinþã spre a ne duce datoria pânã la capãt. Astfel
apãreau, ca fiind de la sine înþelese, „comuniunea“ ºi „spovedania
colectivã“ ce se asemãnã în chip tulburãtor cu ceea ce îºi spuneau,
între ei, în vremuri de persecuþie, creºtinii primilor veacuri aflaþi în
catacombe. Însã aceasta nu însemnã cã „a ne mãrturisi credinþa
noastrã literarã“ ar fi totuna cu a vorbi în ºoapta slobozitã cu fe-
realã, „noi între noi“, fãrã a o lãsa sã se audã „în afarã“ ºi cãtre
cei ce, poate, o aºteaptã ºi ar nãdãjdui sã o asculte; cãci, de fapt
noi vorbim ca sã se audã ºi vrem sã se audã fiindcã suntem
încredinþaþi cã nu greºim. Începea, de fapt, sã se întrevadã nevoia
de model ºi, deopotrivã, de interpret tutelar ce reproduce cãte
ceva din „eminescianitatea“ noastrã constitutivã unde celui ce ºtie
ºi oficiazã „tot Românul plânsu-i-sa“.

Acest fel de a vedea existã prin concluzie ºi îl observãm mai
bine acum, când înfãptuirea este pornitã ºi se va multiplica fiind-
cã un episod nu-i de-ajuns ºi nici mãcar nu desfãºoarã materialul
potenþial în toate cutele lui metafizice deºi îl evidenþiazã. Dar, la
drept vorbind, s-ar fi putut intui mai de la început cãci sensul lui
se include în categoria Tiparului ce ne aparþine ºi era de neînchipuit
sã nu se presimtã atunci când începea sã se manifeste.

Povestea însãºi a naºterii acestei cãrþi are însemnãtatea ei
ºi poate sã devinã, în cele din urmã, o fabulã. Cele dintâi miºcãri
se orânduirã într-un chip firesc ºi fãrã complicaþie în mitic, necon-
tingent ºi în totem deºi aceste componente substanþiale existau ºi
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se puseserã în lucrare. În superficie, totul îmi apãrea descurcat
ºi clar. În aceastã materie socoteam cã, de vreme ce în oricare
scriitor sãlãºluieºte o doctrinã proprie ce îi aºeazã un reazem metafi-
zic, ar decurge cã, apãrând ocazia, acesta s-ar putea defini mai
bine ºi l-ar împinge sã vorbeascã chiar dacã unii îl cunosc (cãci l-au
aflat) ºi alþii nu îl identificã, fiindcã totul este încã enigma ºi enig-
mã poate cã va rãmâne pânã la sfârºit. Dar, cu toate acestea,
mi-am zis cã, stãruind, voi ajuta sufletul sã se lãmureascã ºi, în
acelaºi timp, cã ºi „sufletul colectiv“ va fi ajutat astfel sã iasã la
luminã. De aceea poate cã am iniþiat, între multe altele, ºi acest
gen de „depoziþii colective“ ce vor rãmâne atât ca „document de
epocã“ dar ºi ca îndreptar spre a se înþelege personalitate ºi operã
ºi, încã mai mult, adicã „starea Neamurilor sub vremuri“.

Am început, deci, întrebând ºi punând câteva întrebãri ce au
creat sentimente destul de diferite, uneori apãrând ºi impresia unui
chestionar ce se întrebuinþeazã curent. Unele dintre acestea aveau,
într-adevãr, aceastã trãsãturã dar odatã ce se înainta începea sã
se bage de seamã cã se amestecã în totul ºi un „altceva“, ce tul-
burã fãrã sã se explice. O anumitã simplitate existã, însã, ºi de
aceea le ºi evoc aici. Iatã-le, deci: „De ce scriu? Pentru cine scriu?
Din ce curent literar, „ºcoalã“, grupare, direcþie cred cã fac parte?
Ce autori români / strãini cred cã au pecetluit creaþia mea?
Care cred cã este cartea mea cea mai importantã ºi care „va învia“
în viitor? Cine sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc?“
Aceasta s-a putut vedea odatã ce au început sã soseascã, din cele
mai diferite „pãrþi“, rãspunsuri foarte puþin asemãnãtoare, ºi ele,
ca ºi oamenii. De fapt, eu nu selecþionasem „nume“ ºi „locuri“ sta-
bilind aprioric „cine sã vinã aici“ ci am lãsat sã se orânduiascã
materia aºa cum îi era „firea ei inanalizabilã“ ori dupã cum îi era
sorocul; dacã trebuia sã se constituie într-un întreg ºi, deci, sã se
nascã, atunci se va naºte. Rând pe rând, s-au adunat scriitori „de
peste tot“ ºi din toate întruchipãrile posibile creind o impresie aparen-
tã de tablou heteroclit, cum, însã, „heteroclitã“ pare a fi însãºi lumea
unde trãim. Aceasta senzaþie de policromie era tot ce îmi dorisem
cãci îmi arãta încã o datã cã esenþialul este sã laºi „sã înfloreascã
o mie de flori“ ºi sã poþi aduna laolaltã orice fel de „înfãptuire“,
oricât de mãruntã ar fi pãrut altora, fiindcã, în ultima analizã, câtã
greutate are „opera“, aceasta numai Cel ce le face pe toate sã
izvorascã ºtie mai bine decât putem noi înþelege. Dar la o vreme
ce nu am reuºit sã o identific în imediat, apãru un sentiment
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neobiºnuit de „cântare în comun“, în felul ce îl descrisese odinioarã
Niceta de Remesiana: se întrepãtrundeau voci neasemãnãtoare,
mai ºovãielnice ori mai hotãrâte, mai subþiri ºi mai timbrate lãmu-
rit, mai rãspicate ori mai gânditoare, transmiþând parcã, una de
la alta, un fel de mesaj bãnuit, poate ocult, dar, în orice caz, depus
în absolut toate cuvintele ºi înþeles fãrã traducere ºi dincolo de ele,
într-un „continuum“ orânduit ca un nãvod ce cuprinde toate ºi le
comunicã nedesluºit. Cãci, la drept vorbind, în totul exista o uni-

tate în originã, definitã prin ceea ce era profund ºi intangibil ca
ºi cum ar fi fost matricea sau entelehia, de fapt cele „patru puncte

nodale“: limba, locul, tradiþia ºi pãrinþii. Pãrea cã este o mu-
zicã de acord enigmatic ori de încuviinþare de pean, bãtând ritm
greu, ritualic, ca de „oaste a Þãrii“ pornitã la Reconquista. Ea aratã
felul cum, pretutindeni unde sunt risipiþi, „cei ce scriu“ nu lasã sã
se risipeascã fondul colectiv esenþial, adicaã averea constitutivã care
este limba românã, o þarã idealã unde intrã toate, inclusiv mem-
orie, Pãrinþi ºi duh. Aceasta mi-a dat o seninãtate ce nu o pot descrie
fiindcã mi-am dat seama cã, fãrã sã fi voit neapãrat, întocmirea
ce se nãscuse putea sã aibã, ºi ea, ca ºi altele, „ecou ºi istorie“.

Cartea aceasta s-a fãcut cu mâna mea; am închipuit-o ºi am
chemat, ca ºi cu un descântec, sã vinã cãtre corpul ei fragil alte,
multe, întocmire parþiale ce urmau sã se topeascã într-un altceva

ce s-a ivit pânã la urmã. Am citit-o ºi am recitit-o, i-am cântãrit
substanþele ce o compun ca sã îi pot da echilibru, i-am corectat
litera aºezatã uneori la întâmplare pe coala de hârtie pânã ca sã
existe în chipul definitiv. În felul ei, aceasta este o parte din „mãr-
turisirea mea de credinþã literarã“, care lipseºte de aici. ªi în nopþile
mele de tulburare când, citind ceea ce îmi mãrturiseau, de la
depãrtare, suflete ce poate cã nu întâlnisem niciodatã, îmi dãdeam
seama cã, dincolo de cele vãzute, existã o Putere mai mare ce ne
face sã ne aºezãm împreunã ºi sã ne strãduim sã re-clãdim totul
prin „revoluþia tãcutã“ cãci într-o þarã ocupatã de saltimbanci ºi de
irozi-cum încã suntem dar nu pentru prea multã vreme-pe scenã
evolueazã numai Stãpânii Clipei. Noi ne aflãm în taina Timpului
Nemãrginit.

ARTUR SILVESTRI
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„MI-AM FÃCUT DATORIA FAÞÃ DE
BISERICÃ ªI CULTURÃ“

Antonie Plãmãdealã

Odatã studiile terminate, am reflectat la ceea ce voi face în
viaþã. Era firesc sã merg pe calea slujirii Bisericii. ªi aºa s-a ºi întâm-
plat. Dar pe o cale mai deosebirã aº spune ºi, în orice caz, mai
asprã: calea cãlugãriei.

N-aº tãinui influenþa care s-a rãsfrânt asupra mea, în adop-
tarea unei astfel de decizii, din partea poetului, ziaristului ºi cãlugãru-
lui Sandu Tudor, de la Mãnãstirea Antim, din Bucureºti, ºi a ieromo-
nahului ºi duhovnicului Arsenie Boca, de la Mãnãstirea Brâncoveanu,
de la Sâmbãta de Sus. Aºa se face cã în vara lui 1949 am fost
hirotonit diacon, de cãtre episcopul Andrei Mageru de la Arad, iar
în septembrie 1949 am fost cãlugãrit la Mãnãstirea Prislop, jud.
Hunedoara. Atunci am primit numele de Antonie, cu care voi rãs-
punde înaintea scaunului de judecatã, cel din ceruri.

Cunosc foarte bine Antimul din vremea aceea, pentru cã eram
printre cei doisprezece ucenici ai pãrintelui Daniil Tudor (Sandu
Tudor), care începuse o miºcare împreunã cu scriitorii Alexandru
Mironescu, Ion Marin Sadoveanu, Vasile Voiculescu ºi mulþi alþii,
printre care a venit acolo ºi pãrintele Ioan Culâghin, refugiat din
Rusia, împreunã cu arhiepiscopul Nicolae al Rostovului, cu care
se stabilise în Mânãstirea Cernica.

În timpul acela, pãrintele Daniil a înfiinþat, la Mânãstirea Antim,
un cerc de studiu numit „Rugul Aprins“, în care se þineau confe-
rinþe, nu-mi mai aduc aminte bine acum, dar parcã de douã ori pe
sãptãmânã. La început, cercul era foarte restrâns, dar apoi a cres-
cut încetul cu încetul, adunînd lume multã în jurul lui. Mi-aduc aminte,
cum am mai spus, cã erau acolo ºi doisprezece studenþi, de la mai
multe facultãþi, printre care, de la Teologie, eram eu ºi Nicolae
Bordaºiu, azi preot la Sfântul Silvestru din Bucureºti. Mai pe urmã,
timpurile ne-au dispersat pe toþi, ba chiar ne-au condamnat la pedepse
grele pentru aceasta. Cãci fenomenul „Rugul Aprins“ era un fenomen
de atitudine ºi de rezistenþã împotriva „noilor stãpâni“. Pãrintele
Daniil a fost un vizionar. Dupã o vreme el s-a cãlugãrit în Mânãstirea
Antim, iar, mai apoi, când „Antimul“ s-a destrãmat, el a trecut pen-
tru o vreme stareþ la Schitul Crasna. Tot pe atunci, eu am fugit din
Bucureºti, stând o vreme la Schitul Crasna ºi de aici am plecat,
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sfãtuit de pãrintele Arsenie Papacioc, ºi am ajuns la Mânãstirea
Slatina, unde, de altfel, am fost fãcut ºi preot. Pãrintele Daniil era
deja scriitor, publicase un volum de versuri intitulat „Comornic“, apoi
mai publicase câteva Acatiste ºi versuri care îºi gãseau locul în
gândirea vremii.

Cãrturarul ºi intelectualul n-a lipsit niciodatã din tot ce am
fãcut. La mine, de altfel, acestea s-au îmbinat. Desigur cã la început
am fost mai cu grijã, cu mai multã atenþie spre ale serviciului, pânã
când m-am obiºnuit cu el. Apoi, chiar la Bucureºti încã, mi se pare
cã sub Patriarhul Iustin, am ºi început sã scriu cãrþi. Ce aº vrea
sã menþionez: romanul „Trei ceasuri în iad“ a fost dat spre publi-
care înainte de a pleca la studii în Anglia. Aceasta se petrecea în
anul 1968. De altfel aceastã carte, care a fost publicatã în timp
ce eram eu la studii în Anglia, a fost cea dintâi carte care mi-a
apãrut. Acesta e singurul meu roman scris. De ce am scris acest
roman? Acest roman a fost scris mai mult ca sã las o amintire a
vieþii pe care am dus-o. Nu aveam de gând sã-l public, pentru cã
nici nu mi l-ar fi publicat nimeni. Cum însã trebuia sã-mi ocup tim-
pul cu ceva absolut diferit de ceea ce mã obliga serviciul, l-am scris
acasã, ºi apoi câþiva buni amici, cãrora l-am dat sã-l citeascã, l-au
trimis la o editurã fãrã sã mã întrebe. Mi se pare cã unul din ei
era Constantin Bãrbulescu. Nici nu ºtiu dacã mai trãieºte. El a fãcut
pe urmã ce a crezut cã e mai bine. Aºa m-am trezit chemat la
Editura Eminescu din Bucureºti, unde mã aºtepta un fost coleg
de-al meu de cãmin, care a murit între timp, dar care nu ºtia cã
e vorba chiar de mine.

E drept cã înainte de aceasta l-am mai arãtat cuiva, ºi anume
lui Geo Bogza, care i-a sesizat structura de roman care nu se poate
publica, ºi mi l-a dat înapoi dupã ce l-a citit într-o singurã noapte,
scriindu-mi textual cam aºa: Dacã vrei sã mori, trimite-l la o
tipografie. Tocmai de aceea eu nu l-am trimis la tipografie, ci l-am
dat colegului Bãrbulescu sã-l vadã. Abia pe urmã am aflat cã el
nici nu prea îl citise, ci l-a dus direct la editurã, unde a încãput pe
mâna lui Cursaru. Dupã câteva luni, Cursaru a descoperit cã sunt
undeva la facultate, ºi mi-a trimis vorbã sã vin la editurã, fãrã sã
ºtie cine sunt eu. Abia la editurã m-a recunoscut. Mi-a spus cã ar
mai trebui sã intervin într-un loc, dar eu i-am rãspuns cã mâine
nu mai pot veni, pentru cã plec în Anglia. Aveam de altfel biletul
de avion în buzunar. ªi atunci Cursaru a luat manuscrisul, l-a întors
pe toate pãrþile ºi mi-a zis cã nu-i nimic, sã-l las acolo ºi ei îl vor

8



publica. Era de altfel într-o perioadã bunã, dupã cele întâmplate la
Praga, aºa încât ei au avut curajul sã-i dea drumul. Aºa cã roman-
ul a apãrut, când eu îmi fãceam doctoratul la Oxford. Am spus aces-
te lucruri pentru cã mi s-a pãrut interesant modul lui de apariþie.
A fost o scurtã perioadã  când a putut sã treacã prin editurã ºi un
asemenea roman, care evident era împotriva a tot ce se întâmplase
pânã atunci. La întoarcerea de la Oxford, era deja epuizat tirajul. 

Eu am pânã acum publicate vreo patruzeci de volume. Multe
din ele sunt asupra literaturii ºi asupra unor subiecte mai mult sau
mai puþin curente. Printre aceste volume însã, am câteva care sunt
cu totul speciale. Am scris, de pildã, vreo trei cãrþi despre Miron
Cristea, când el fusese aproape uitat. Mi-au trebuit multe cãutãri,
în multe cãrþi, ca sã scot în evidenþã personalitatea omului mare,
care a fost ºi va rãmâne Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române. ªi mai mult decât atât, a fost omul care a luat
parte la Unirea României, alãturi de viitorul cardinal Iuliu Hossu ºi
de alþi clerici ºi laici, care au realizat Unirea.

Am fost bucuros când am putut face aceasta, scoþând la luminã
figura marelui mitropolit primat al României, de altfel ºi Primul Pa-
triarh al Bisericii Ortodoxe Române. Apoi am descoperit eu cel din-
tâi manuscrisele lui Lazãr Leon Asachi, preot, tatãl lui Gheorghe Asachi.
Nici nu ºtiu cum, pânã la mine el fusese total ignorat de istoria Bise-
ricii noastre. Am fost bucuros când am putut sã-l scot la luminã ºi
sã-l pun la locul potrivit, în istoria Bisericii ºi Culturii române. 

Am redat astfel literaturii române un mare scriitor de epocã.
Poate cã aceste lucruri se vor descoperi cândva, de cercetãtori
conºtiincioºi ai literaturii noastre vechi. Am descoperit apoi mai multe
lucrãri de la 1848-1850, care îºi aºteptã de acum încolo tipãrirea.
De asemenea, am mai descoperit încã o carte de versuri, din
aceeaºi perioadã, pe care o am gata pentru publicare. Se numeºte
“Ceasuri slobode” de M.I. Kiþulescu, scrisã în 1845.

O bunã parte din scrierile mele s-au ocupat de cartea veche
româneascã, pe care am descoperit-o pe unde s-a putut, ceea
ce-mi aduce astãzi o mare bucurie sufleteascã. 

Toate acestea îºi aºteaptã încã apariþia, aºa cum am spus.
Sunt sigur cã acestea ºi celelalte sunt nepublicate, aºa încât voi
face, cu ele, un serviciu mare literaturii române vechi. Nici nu ºtiu
cum de au ajuns în mâinile mele, de la cine anume. Cred cã le-am
cumpãrat de la cineva din Iaºi, pentru cã fac parte din literatura
veche a Iaºului. Din aceiaºi categorie mai este „Unitate, romanitate,
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continuitate” în care am cercetat ceea ce s-a scris de Johann Troster.
El cerceteazã dacii apoi vechimea ºi romanitatea românilor din spa-
þiul vechii Dacii. Se ocupã apoi, de argumentele lingvistice ale roma-
nitãþii românilor, de îmbrãcãmintea ºi jocul românilor din Transil-
vania, ºi originea lor romanã. E o carte foarte bunã care însã, nu
prea e folositã de istorici, deºi e o sursã frumoasã ºi obiectivã asupra
originii ºi traiului românilor din Transilvania.

Toate aceste cãrþi au fost publicate, sau nu încã, dar eu cred
cã sunt valori pe care istoricii literaturii ar trebui sã le foloseascã.

Aceste cãrþi sau manuscrise vechi, care sunt încã în posesia
mea, le voi publica dacã Dumnezeu îmi va mai da sãnãtate ºi pu-
tere. Dacã nu, le voi lãsa la Mânãstirea Sâmbãta, de unde vor putea
fi folosite. Pentru cã, drept sã spun, ar fi trebuit sã le public eu
încã din vremea când mai eram în viaþã. ªtiu cã la Mânãstirea Sâm-
bãta este un bibliotecar bun, dar el încã nu a avut timp sã le
descopere printre multe pe care le-am depus acolo.

În orice caz, acestea ºi încã multe altele se vor gãsi între
hârtii rãmase de la mine. Le urez tuturor rãbdare în cercetarea
arhivelor, din care, dacã vor gãsi ceva demn de publicat, au voie
sã le publice dupã moartea mea.

Multe cãrþi am scris. Nu ºtiu dacã toate vor avea trecerea
despre care am gândit eu. Eu cred cã mi-am fãcut în mare parte
datoria, cum se cuvine, atât faþã de Bisericã, cât ºi faþã de Culturã.

MESERIA DE PROFESOR CA SACERDOÞIU
Zoe Dumitrescu Buºulenga

Modelul meu absolut a fost Tudor Vianu. Eleganþa lui ome-
neascã... E adevãrat, olimpianismul lui era rece sau pãrea rece.
Profesorul pãrea distant, nu puteai sã þi-l reprezinþi decât la cate-
drã. Cu o seriozitate maximã, el oficia... Pentru el, cultura era sa-
crã. Meseria de profesor era pentru el un sacerdoþiu. E adevãrat
cã studenþii erau mult mai atraºi de cursurile lui Cãlinescu, pen-
tru cã la el era spectacol. Avea o alurã uºor histrionicã, el „juca“.
Nu ºtiai dacã vorbeºte serios sau în dodii, tocmai pentru cã nu
putea spune adevãrurile în mod direct, în acea perioadã. Tudor Vianu
ºi George Cãlinescu au fost, în acele vremuri, stelele Universitãþii.

Nenorocirea e cã actuala elitã, generaþia de 30-40 de ani,
nu ºtiu din ce motive, vrea sã ignore sau, în orice caz, sã minimalizeze
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valorile trecutului. ªi au început cu Eminescu, ceea ce, pentru mine,
este o durere infinitã. Când Maiorescu, Iorga, Cãlinescu, Vianu,
Noica — toatã crema intelectualitãþii româneºti — au vãzut în Emi-
nescu o concentrare a genialitãþii româneºti, ºi nu numai în litera-
turã, vin niºte juni care îl denigreazã. Am vãzut un articol cu titlul
„Eminescu, idiotul naþional“. Cred cã aceastã atitudine vine ori din
necunoaºtere — nu ºtiu câþi au citit toate cele 16 volume ale operei
eminesciene — ori din orgoliu personal. Am impresia cã, în momen-
tul de faþã, fiecare scriitoraº crede cã este geniu. Ori sunt com-
plexaþi, ori ignoranþi. Mã întreb ce se va întâmpla cu copiii aces-
tei generaþii, ce vor ºti ei... vor afla de la aceºtia cã „Eminescu a
fost un zero“? Ei nu mai au punctele de reper care sã le permitã
sã-i reconstituie imaginea adevãratã.

În urmã cu doi ani, am susþinut o prelegere în care am vor-
bit ºi despre Eminescu. Ceea ce le-am spus tinerilor de acolo a
stârnit în ei o stare de spirit specialã. Când am terminat, bãieþii
din ultimele clase de liceu plângeau ºi veneau sã mã sãrute... Erau
fericiþi cã l-am reevaluat pe Eminescu. În conferinþele religioase,
întotdeauna vorbesc despre Eminescu, mai ales cã el a fost un exem-
plu de zbatere între credinþã ºi necredinþã, la sfârºit revenind la
credinþã. Noi umblãm dupã modele strãine, spre niºte zone care
nu au nimic de-a face cu noi din punct de vedere structural. Nici
ontologic. Ne ploconim la modele din afarã, de unde am adus
drogurile, dezbrãcãrile, cãsãtoriile între lesbiene, între homosexuali,
toate smintelile acestea... Dar în fiecare om existã ºi intuiþia ade-
vãrului. Tinerii asteaptã sã li se confirme intuiþiile. Iar eu le-am con-
firmat intuiþia ºi au fost fericiþi, pentru cã nimeni nu le-a vorbit aºa,
nu le-a spus lucrurile acestea.

Biblioteca este singura mea bogãþie. Sunt cãrþi cumpãrate
de mine, iar multe sunt moºtenite de la cumnatul meu, doctorul
Buºulenga, care era un om admirabil. Biblioteca este singurul loc
la care mã gândesc din când în când. Sper ca Domnul sã-mi dea
timp sã retrãiesc cu pocãinþã fiecare din etapele vieþii mele. Pânã
la urmã asta e cãinþa. Când trecem dincolo, întâi ne judecãm noi.
Eu sunt bãtrânã ºi cu atât mai mult, apropiindu-mã de sfârºit,
socotesc lucrurile acestea ca pe cele mai mari bucurii: bucuriile
spirituale, de naturã spiritualã. O participare la o liturghie extraor-
dinarã, la o rugãciune extraordinarã. Acestea sunt, dupã pãrerea
mea, cele mai mari bucurii. Dupã aceea, bucuriile muzicii. Acolo
este centrul vieþii mele. O audiþie extraordinarã era o stare de
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beatitudine aproape ca ora de rugãciune, fiindcã muzica este cel
mai direct drum cãtre Dumnezeu. 

În ultima vreme citesc numai teologie. Dacã aº fi fost cu zece
ani mai tânãrã, aº fi studiat la Facultatea de Teologie, deºi poate
din cãrþi înveþi mai mult decât din spusele profesorilor. Raiul e
împãrãþia Domnului. E viaþa în spaþiul nevãzut. Se spune „Fãcãtorul
Cerului ºi al Pãmântului, vãzutelor tuturor ºi nevãzutelor“. Întoar-
cerea noastrã acolo se întâmplã, dacã, evident, am dus o viaþa
conform cu învãþãturile Mântuitorului. Zonele acestei Împãrãþii sunt
numeroase. Cei cu pãcate se duc jos, la subpãmânteni, în vreme
ce drepþii ºi sfinþii trãiesc în slava lui Dumnezeu. Ce înseamnã asta?
În zona luminii necreate, acea luminã fantasticã pe care noi nu o
putem vedea. Raiul este aceastã trãire în veºnicã bucurie, privire
a luminii slavei.

Noi însã trebuie sã avem puterea sã ne judecãm. Da, sã avem
aceastã putere ºi abia apoi sã ne înfãþiºãm Mântuitorului, care ne
va judeca ºi pe urmã ni se aratã locul unde vom fi trimiºi. 

Astãzi, noi luptãm împotriva Logosului. A pãrãsi cartea, ceea
ce este statornic în viaþa noastrã, esenþial, a pãrãsi cuvântul înseam-
nã cã ne risipim, ne irosim facultãþile intelectuale, iar spiritul nu
mai are cu ce se hrãni. Fiindcã în clipa în care intrãm în aceastã
nebunie uitam ºi rugãciunea. Nu ne mai putem strânge mintea în
rugãciune atâta vreme cât eºti nãucit de imagini, de televiziune.
ªi atunci, ce alegem?! Cei credincioºi poate nu au aflat ce deose-
bire existã între cele douã lumi - a cuvântului ºi a imaginii. Cuvân-
tul e statornic, creator. Imaginea e rãvãºitoare, înºelãtoare, trece,
iar pentru suflet nu rãmâne nimic. ªi aºteptam sfârºitul. Din neferi-
cire, cred cã gândesc adevãrat. Gândesc logic, într-o viziune escato-
logicã, dar sãnãtoasã. Pentru cã ºtiu ce înseamnã un final dezas-
truos ºi ºtiu ce ar însemna pentru fiecare dintre noi un sfârºit lumi-
nos la capãtul unei vieþi bine întocmite ºi înþelept conduse. 

Pentru mine, timpul n-a curs, nu l-am simþit. Viaþa mea a
fost atât de activã ºi atât de plinã încât un an în plus sau în minus
nu s-a fãcut simþit cu efecte fizice, intelectuale sau de interes
duhovnicesc evidente. Poate am evoluat din punct de vedere spiri-
tual fãrã sã-mi dau seama, dar propriu-zis n-am simþit curgerea
timpului. Pentru mine, aceºti mulþi ani au fost un fel de dar ceresc
pentru ca eu sã înþeleg mai multe lucruri pe care tinereþea, poate,
nu le înþelege iar maturitatea le ignorã vrut sau nevrut. Am avut
ºansa sã ajung pãnã aici ºi sã privesc cu bucurie, dar ºi cu tristeþe.
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Vârsta asta lungã mi-a fost de folos pentru comprehensiunea unei
deveniri. Ne aflãm într-un moment de gravã înþelegere a sensului
vieþii. Fiecare nu priveºte la cel de alãturi, nu îl intereseazã decât
lucrurile materiale, iar restul este uitat. 

Socoteam în tinereþe cã am sã trãiesc cam 60 de ani, n-am
sã ajung pânã la 70. Am avut întotdeauna obsesia morþii iminente.
Fiecare an care mi se dãdea îl socoteam ca un dar în plus de la
Dumnezeu. Cu fiecare an care trecea încercam sã adaug ceva la
mine, la persoana interioarã, cãci persoana exterioarã nu mã intere-
sa. Când eram în viaþa publicã, fiecare an însemna încã o posibi-
litate de a rãspândi cultura, de a forma cultura, de a rãspândi ceva
din traseul fiinþei mele. Astãzi, copilul nu mai gãseºte în cel din faþã
un model, o imagine care sã-l marcheze pentru întreaga viaþã. Ei
bine, bãtrâneþea mai toceºte reacþiile de bucurie, mai cu seamã
cã îþi dai seama cã fiziceºte slãbeºti. Trãiesc din amintiri ºi încerc
cât pot sã mai fac ceva. Bãtrâneþea nu este o povarã. Pentru mine
nu existã moarte, existã „trecere dincolo“.

ÎNTREITÃ ªI DUMNEZEIASCÃ BUCURIE! 

Calinic Argatu

Din inima noastrã plinã de sfântã bucurie, Îþi aducem, Doam-
ne Dumnezeule al Puterilor, Cel Întreit întru cinstire: Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, mulþumirea noastrã cã ne-ai binecuvântat cu darurile
milostivirii Tale!

Cu purtarea Ta de grijã, Doamne Dumnezeule al Iubirii, azi,
cu sufletul plin de uimire, ne aducem aminte ºi adorãm slava Ta!
Tu, Doamne, Mântuitorul sufletelor noastre, plinind Legea cea Veche
ai înlãturat pentru totdeauna rânduiala trupeascã a legii vechi ºi ai
adus în lume o tãiere împrejur nefãcutã de mânã: Tãierea Împre-
jur cea duhovniceascã a Sfântului Botez, adicã „dezbrãcarea de trupul
pãcatelor cãrnii!“ (Coloseni 2, 11).

Avem, aºadar, de acum ºi pânã-n veac rânduiala unui Testa-
ment Nou, întemeiat de Domnul Iisus, ºi Tu, Doamne, cu umilinþã
rugându-Te, ne vei ajuta sã fim în deplinã dragoste ºi supunere faþã
de Dumnezeu; supunându-ne trupul nostru ºi poftele lui, în deplinã
dãruire ºi pãtrundere cu puteri sfinte ale acestui trup ºi ale cerin-
þelor lui, lucrare atât de însemnatã în lupta noastrã duhovniceascã. 
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De acum înainte, toate gândurile noastre, toate voile noas-
tre, toate simþurile noastre cele mai tainice, se vor supune ascultãrii
de Dumnezeu. Dar aceasta nu se poate fãrã o adâncã sforþare a
puterilor noastre întãrite prin fierbinte rugãciune cãtre Pãrintele
Luminilor!

Se cuvine a ne aduce aminte în fiecare minut ºi ceas al vieþii
noastre, sã chemãm numele lui Iisus, în mintea ºi inima noastrã,
având cea mai mare putere de a ne auzi ºi ajuta în lucrãrile mici
ºi mari, de zi cu zi, auzind pe Sfântul Apostol Pavel care ne spune
de peste veacuri: „Cã Dumnezeu L-a preaînãlþat ºi I-a dat Lui nume,
care este mai presus de orice numele, ca în numele lui Iisus tot
genunchiul sã se plece, al celor cereºti ºi al celor pãmânteºti ºi al
celor de sub pãmânt ºi orice limbã sã mãrturiseascã: Domnul este
Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatãl“ (Filipeni 2, 9-11).

Aceasta ne dã curaj sã îndrãznim, cu toþi, dimpreunã, sã zicem
mereu, din adâncul inimii: „ªi acum, Doamne, întinde mâna Ta, ca
sã se facã tãmãduiri, minuni ºi semne prin Numele lui Iisus, Robul
Tãu cel Sfânt!“ (Fapte 4, 29-30).

Noi românii, stând în mângâierea celor auzite pânã acum,
s-ar cuveni sã meditãm la anumite bucurii, pe care Dumnezeu ni
le-a fãcut în dar nouã! Aºadar:

Bucuria Vieþii, pentru care Îþi mulþumim, Doamne Dumne-
zeule, cã viaþa ca dar, nouã tuturor, ne-ai dat-o ca o minune a minu-
nilor. Vom medita mai mult ºi sã ne ierþi cã n-am fãcut-o îndestul
ºi nici n-am prea înþeles aceastã Tainã!

Bucuria Credinþei, mângâierea noastrã cea de toate zilele,
când Tu Te arãþi mereu din ceruri, nãscându-Te pe pãmânt!

Bucuria Nãdejdii, speranþa cã Tu ai venit aici ca sã ne mân-
tuieºti ºi la cunoºtinþa Adevãrului sã ne aduci pe toþi! Noi fiind
copiii tãi, sperãm sã nu ne mai pedepseºti ca anul trecut!

Bucuria Iubirii, strãluminatã în veci de veci de lumina Ta cea
veºnicã, chemându-ne la masa împãrãteascã a bucuriei neapuse!

Bucuria rugãciunii, adresatã neîncetat lui Dumnezeu (I Tesa-
loniceni 5, 17) ºi cu încredere desãvârºitã ca ºi nevinovãþia prun-
cului curat ca lacrima bucuriei!

Bucuria sfinþeniei, dar de ostenealã ºi pildã de aur al sfinþilor
rugãtori, români ºi de pretutindeni, neadormiþi, de-a pururi pentru
a veghea la negrija ºi neputinþa noastrã cea de toate zilele!

Bucuria timpului, aceastã vreme dãruitã nouã, bunã de lucru
grabnic, atât cât mai este ziuã, neuitând sã rãscumpãrãm timpul,
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cã zilele sunt puþine ºi rele, cum spune de veacuri multe, ceres-
cul Pavel Apostolul. Acum este vremea mântuirii noastre, acest
acum, este un prezent pe care sã-l înveºnicim în lucrãrile ºi purtãrile
noastre de zi cu zi, pentru a nu plânge din cauza risipirii timpului
dãruit nouã cu atâta bunãtate dumnezeiascã!

Bucuria creºterii duhovniceºti, aºa cum ne bucurãm de
fenomenul creºterii fizice, dar de mare preþ ºi greu de înþeles, creº-
terea duhovniceascã este mult mai anevoioasã, ºi fãrã statornicã
stãruinþã ºi ajutorul lui Dumnezeu, cerut prin harnicã rugãciune,
nu ne vom putea bucura pe mãsura milei Domnului Iisus!

Bucuria culturii care zideºte, în fiecare zi bucurându-ne de
scrisoarea divinã trimisã de Tine Doamne, Biblia deschisã nouã întru
citire sfântã ºi Psaltirea cea mângâietoare cu dumnezeiasca Liturghie
ºi toatã înþelepciunea Sfinþilor Pãrinþi ºi a marilor bãrbaþi de ºtiinþã
din toate veacurile!

Bucuria comuniunii, a salvãrii de la pãcatele care ucid, ajutân-
du-ne unii pe alþii întru zidire, fãrã de care nu vom vedea rãsãrind
lumina, bunãtatea ºi bucuria nespusã! Spaimele cutremurãtoare,
ameninþãrile de tot felul ºi urâtul care rânjeºte a întunecime, sã se
topeascã în lumina iubirii, a cunoaºterii de sine ºi a celor aseme-
nea nouã, dornici de tãmãduire, copii întreolaltã ai Dumnezeului Iubirii!

Bucuria rãbdãrii, greu examen trecut mereu cu note maxime,
veacuri de-a rândul, de când ne ºtim semãnaþi întru rodire în fru-
museþea dureroasã a acestei lumi. De mii de ani, fiind plesniþi de
firea naturii ºi a oamenilor, n-am cârtit niciodatã: Ca oarecând Iov
din Biblie, s-a spus mereu ºi în anul 2005: „Domnul a dat, Dom-
nul a luat, fie numele Domnului binecuvântat!“ ªtie Dumnezeu ce
trebuie sã ne dea, dar ºtim ºi noi cât meritãm. Pactul de înþelegere
între Dumnezeu ºi om rãsunã astfel: Milã ºi rãbdare mai am, dar
voi gând de întoarcere în vatra cumsecãdeniei, a cuminþeniei ºi a
opririi de la pãcate, aveþi? 

Bucuria mântuirii, a salvãrii de la pãcatele toate ºi de la
moarte, mântuirea pentru toþi, deopotrivã. Ca sã ajungem la bucu-
ria mântuirii trebuie sã trecem prin bucuria rãbdãrii!

Sã stãruim cu mult curaj dinamic ºi vom auzi pe Domnul Iisus
spunându-ne: „Întru rãbdarea voastrã vã veþi dobândi sufletele voas-
tre!“ Vremurile se aratã mereu potrivnice ºi zidirea lui Dumnezeu
se vestejeºte prin Valea Plângerii. Dar: 

Cu inima ºi ochii ridicaþi cãtre Pãrintele Luminilor, sã nu uitãm
niciodatã un imperativ de toate zilele: „Îndrãzniþi! Eu am biruit lumea!“
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(Ioan 16, 33), spune Iisus, pentru toate timpurile ºi pentru toþi
oamenii, precum ºi la început de Anul Nou, 2006.

Auzim ºi acum îndemnul ºi chemarea de inimã a Sfântului
Apostol Pavel, pe care sã-l ascultãm întru grabnicã lucrare de suflet:
„Noi dar, suntem trimiºi împuterniciþi ai lui Hristos; ºi, ca ºi cum
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vã rugãm fierbinte, în numele lui
Iisus Hristos: Împãcaþi-vã cu Dumnezeu!“ (II Corinteni 5, 20).

Ajutã-ne, Doamne Dumnezeule, sã ne împãcãm cu Tine
chiar acum!

PROIECTAREA FENOMENULUI CREATIV
ROMÂNESC ÎNTR-O DURATÃ A NOASTRÃ

Constantin Ciopraga

Practica aratã cã temeliile unei viitoare afirmãri intelectuale
se schiþeazã încã din adolescentã. Scriu fiindcã de timpuriu simþeam
nostalgia unei fraze dense; m-au atras întâi cuvintele, metaforele,
asocierile expresive; literatura de idei devenea apoi tãrâm de elecþiu-
ne; mã întregea ºi îmi revela — în diverse re-gistre — feþele vãzute
ori nevãzute ale omenescului. De douã ori printre premianþii con-
cursurilor naþionale organizate de cãtre Societatea „Tinerimea Româ-
na“ — acestea îi dãdeau aripi liceanului de la Fãlticeni, oraº modest
desigur dar cu dimensiune culturalã remarcabilã. Coleg la Liceul
„Nicu Gane“ cu Horia Lovinescu (cu o clasã înainte), ne bãteam,
amândoi, pentru premiul întâi. Stãteam în bãncile prin care tre-
cuserã Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, E. Lovinescu ºi alþii — mo-
dele vii. Locul unde nu s-a întâmplat nimic era, în fapt, un topos
al sintezelor clare, exercitând un magnetism cu modulaþii felurite;
reverberau acolo lumini de o clasicitate perenã; clipa care fuge se
întâlnea cu memoria abisalã; fermentul creativ prezida în opþiunile
unor Aurel Bãieºu, Grigore Vasiliu Birlic, Jules Cazaban, Ion Irimes-
cu, Vasile Lovinescu ºi nu numai. De ce aº fi ignorat misterul creaþiei?
Trãiam într o imperioasã aspiraþie de a recupera prin scris timpul
imemorial în care înaintaºii mei — pe linie paternã ºi maternã
deopotrivã — se aflaserã departe de lumea cãrþilor.

De cultura la nivel înalt îmi vorbea decisiv Iaºul interbelic în
care student al Facultãþii de Litere ºi Filosofie (1937-1942) \ aveam
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privilegiul de a-i asculta pe G. Cãlinescu, Iorgu Iordan, G. Brãtianu,
Ion Petrovici, Dan Bãdãrãu, Andrei Oþetea ºi Petre Andrei, magiºtri
de largã autoritate. Spaþiu de complementaritãþi: „Cetate a Literelor
ºi Artelor“ — cu amintiri despre Eminescu ºi Junimea — cu artiºti
plastici de mãrimea lui ªtefan Dimitrescu ºi N. N. Tonitza, cu actori
ai Naþionalului precum Constantin Ramadan, Miluþã Gheorghiu ºi
Margareta Baciu, cu regizori de prestigiu (Ion Cava, Aurel Ion
Maican, George Mihail Zamfirescu), cu un foarte activ „Centru
Francez“, cu o serioasã revistã ca Însemnãri ieºene, cãreia în 1939
i se alãtura Jurnalul literar al Iui G. Cãlinescu.Acei „Lehrjahre“ de
neuitat erau moduri formative benefice îmbinând emoþionalul ºi raþio-
nalul, cu efecte în structurarea celui care se pregãtea pentru atât
de copleºitoarea profesiune de om de litere. Despre panorama
Iaºului cultural de atunci ºi despre ceea ce urma, am scris în Caiete-
le privitorului tãcut (2001). A deveni mai om („humanior“), prin inter-
mediul filosofiei, al literaturii ºi artelor, a fost o idee-boltã; toate
eforturile le canalizam programatic spre acest þel.

Acumulãri restricþionate brutal de rãzboi! ªase ani de uni-
formã militarã ca ofiþer de rezervã; încercãrile grave ale frontului
ºi ale unei lungi captivitãþi s-au materializat în experienþe capitale
— transfigurate literar apoi în romanul Nisipul (1989). Fondului pre-
existent meditativ i s-a asociat un plus de luciditate, de unde per-
petua împletire de lirism ºi reflexivitate, uneori echilibrându-se, alte-
ori bãtând pe o singurã direcþie. Rãzboiul, o rupturã cu consecinþe
imprevizibile, punea un hotar iluziilor, fãcând ca tragicul de fiecare
orã sã grãbeascã o maturizare timpurie. Pe Baudelaire l-am apro-
fundat în lagãrul de la Oranki, la mii de kilometri de þarã; dupã
încheierea armistiþiului (în 1944) au fost aduºi acolo mulþi mari-
nari iar unul dintre aceºtia avea cu el opera completã a lui Baude-
laire în ediþia Pléiade. Tot în lagãr am savurat — aduse de marinari
— Memoriile reginei Maria ºi Memorialele lui Pârvan. Am zãbovit
acolo pe romanul lui Richardson Comoara din insulã ºi pe Sonetele
lui Shakespeare; fãceam traduceri, de dragul artei, din Goethe,
Schiller ºi Heine. Uitam parcã unde mã gãseam; dialogurile coti-
diene, patru ani de a rândul, cu florentinul Tonino Zaccheroni, doc-
tor în filosofie, înrudit cu Giovanni Papini, mã proiectau în Renaºtere.
O undã de optimism aducea spaniolul Paco Navarro, interlocutor
pe tema Cervantes; cu Paco navigam imaginar în depãrtãri iberice.

Dupã un scurt stagiu în învãþãmântul liceal (la Iaºi ºi Paºcani),
profesorul N. I. Popa (fratele dramaturgului, scriitorului ºi regizorului
Victor Ion Popa), decanul Facultãþii de Filosofie ºi Litere, m-a numit
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în 1949, toamna, asistent la Catedra de Literaturã universalã con-
dusã de Al. Dima. Profesor, ulterior, la Facultatea în care mã for-
masem, am avut privilegiul oricãrui om de catedrã de a primi, din
partea promoþiilor în mers, un mereu înnoit influx de tinereþe. Am
vãzut în catedrã o realitate complexã, nediferenþiatã substanþial de
cea a scriitorului. Instituþii de creaþie — amândouã! Le-am cultivat
cu afecþiune, în afinitãþile lor, fãcând din ele o monadã. Abordarea
creaþiei din perspectivã geneticã, istoricã ºi sistematicã, tranziþiile
de la examenul anatomic la fenomene — în determinismul ºi miºcarea
lor — iar pe de altã parte farmecul asociaþiilor, relevarea esenþelor
ºi un anumit „vizionarism“ în care logica severã cedeazã pasul imagi-
narului, iatã trãsãturi unificatoare! Condiþia omului de catedrã, indife-
rent de treaptã, obligã la un fel de iubire pentru cei din amfiteatre;
aceasta e totuna cu a face din procesul cotidian un act de per-
petuã idealitate; oficiul în cauzã devine un principiu modelator apro-
piat creaþiei. Titular la secþia de Literaturã românã, trecut prin Mon-
taigne, prin Thibaudet ºi Malraux, vorbeam de Ibrãileanu, de Arghezi,
Blaga, ºi Rebreanu, de Lovinescu ºi Philippide, de mulþi alþii.

Critica ºi istoria literarã erau de mult preocupãri acaparante.
S-au adunat, în timp, douãzeci de cãrþi; mi-am exprimat opþiunile
în peste o mie de articole, cronici ºi studii. Sadoveanu m-a prins
din adolescenþã, în ambianþa lui; mã preocupã încã dupã ce l-am
comentat în sute de pagini; îi cercetez acum ineditele! Am publi-
cat monografii (Hogaº, Sadoveanu, Hortensia Papadat Bengescu),
cãrþi despre literatura interbelicã ºi comentarii despre poezia actua-
lã. Cum nu existã scriitor, oricât de pãtrunzãtor, care sã îmbrãþiºeze
lumea în absolut, nu existã nici critic, oricât de perspicace, care
sã sesizeze totul; termenul de Approximations, utilizat de Charles
du Bos ca emblemã a textelor sale critice (dintre 1922 ºi 1957)
e un memento împotriva absolutizãrii. Nu cred în excelenþa unei
singure modalitãþi critice, dar nu poþi face criticã literarã fãrã orien-
tãri plurale, convergente: în filosofia istoriei ºi în cea a culturii, în
antropologie, în istoria artelor, în istoria mentalitãþilor ºi în tehni-
cile comunicãrii. Structuralism, tematism, psihocriticã ºi celelalte,
cu luminile lor, fiecare ºi-a avut voga sa. Arta e, în cele din urmã,
adecvarea desãvârºitã a mijloacelor de care dispune un creator la
ceea ce el ºtie cã poate realiza.

Cartea mea cea mai importantã? Mã opresc la Personali-
tatea literaturii române (1973; ediþie adãugitã, 1996) — o panoramã,
o hartã a reliefurilor definitorii! M-a posedat totdeauna proiectarea
fenomenului creativ; românesc într-o duratã a noastrã. Cu nume-
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roase accente comparatiste, lucrarea respectivã a fost tradusã în
englezã ºi francezã. Scriitura mea criticã se vrea o confesiune:
scriind despre un creator sau altul, m-am construit, concomitent
pe mine însumi ca personaj reflector ºi afectiv. Nu scriu deloc uºor
— cum s-ar pãrea. Refac de câteva ori multe pagini, încordat în
cãutarea versiunii optime. Cartea de criticã trebuie sã fie la fel de
atrãgãtoare precum un roman. Limbajul sofisticat, pedanteria, abuzul
de erudiþie îndepãrteazã. Nu cred în oamenii care au rãspunsuri
de-a gata — la toate. Nimeni nu este omniscient!

Trãgând o linie concluzivã, sunt dator sã subliniez ideea de
rotunjime; se rânduiesc între preferinþele mele: Platon, Dante,
Shakespeare, Baudelaire, Eminescu, Unamuno, Proust, Joyce, Cara-
giale, Sadoveanu, Rebreanu, Blaga, Mircea Eliade, Nichita Stãnes-
cu ºi alþii. Teritoriile celor de mult ºi ale celor de astãzi învedereazã
nostalgii umaniste cu nuanþe temporale de luat în seamã; prin con-
tactul cu acestea mi s-a revelat ce este important în viaþã, în lume,
de la universul mare pânã la cadrul familial. Cu toþii avem nevoie
de modele, dar sã nu uitãm îndemnul unui mare elin: „Fii tu însuþi!“
L-am admirat pe G. Ibrãileanu — pentru fineþea analiticã, dar ºi pen-
tru capacitatea sintetizatoare; mi-a privit adesea în conºtiinþã Tudor
Vianu, model de echilibru ºi erudiþie; l-am stimat pe G. Cãlinescu
pentru sclipirile lui de geniu. ªi nu-l las deoparte pe Albert Thibaudet,
cel atât de seducãtor ca eseist.

Înþeleg sã mã comport ca un continuator; adun raþional impul-
suri primare thrace (diferite de cele helenice), sonuri bizantine, un
naturism cu amprente carpato-danubiano pontice, sugestii ale Occi-
dentului latin ori anglo-germanic. Treptat, m-am situat sub semnul
unei meditaþii active, având ca finalitate descoperirea de noi orizon-
turi. Oriunde am fost, în Europa, în America, în numeroase alte locuri,
la universitãþi, la alte aºezãminte ºtiinþifice, m-am simþit pe picior de
egalitate cu parteneri de discuþii. Cred hotãrât în disponibilitãþile demiur-
gice ale comunitãþii noastre. Dar, vai, viaþa e scurtã iar literatura atât
de lungã! În literaturã conceptul de „vacanþã“ nu are sens.

MUNTELE — UN DESTIN

Teofil Rãchiþeanu

Dacã nu m-aº fi nãscut în munþi, dacã n-aº fi copilãrit în munþi,
dacã partea esenþialã a vieþii mele de pînã acum n-aº fi trãit-o în
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munþi, Planetele de melancolie — ultima mea carte de poesii — nu
s-ar fi scris. Muntele înseamnã pentru mine aproape totul. Din el
ºi prin el vãd, simt ºi înþeleg eu Lumea. În munþi trãind, mã simt
apã, nor, viscol, molcom ºuier al vîntului prin cetini, frunzã ce cade,
stea în amurg, rãsãrit ºi apus însîngerat de soare, lunã despletitã
duios printre ramuri, dulce muzicã de rîuri ºi de ramuri, copac care
cade ucis de securile tãietorilor, cerb fugãrit de vînãtori, cãzut istovit
în marginea unei ape; prin munþi umblînd, mã simt Decebal fugãrit
de ostaºii Romei Imperiale cãzînd, învins, la rãdãcina unui copac
spre a ºi încredinþa, ca supremã jertfã, sufletul lui Zamolxis; sînt
un ªtefan învins de pãgîni, rãtãcind prin vãi în cãutarea unui ultim
reazem, a gîndului cel bun, a puterilor celor noi cu care sã-ºi
biruiascã, el, învinsul, duºmanii, un Rareº hãituit ca o fiarã de po-
trivnicii sãi prin singurãtãþi pînã atunci neumblate; sînt Gelu voievod
murind pe un þãrm de apã, neîmpãcat nu cu moartea ci cu gîndul
de a-ºi vedea Þara cãzînd în robie; sînt pribeagul cu toate ale lui
pustiite de tãtari, cerînd Codrului, ca unui bun ºi ocrotitor Tatã,
mîngîiere ºi alinare, puteri noi spre a lua iarãºi de la început totul;
sînt Iancu cel supãrat purtîndu-ºi prin vãi jalea eºecului, dorul cel
sfînt al mîntuirii neamului sãu, cel ca nimeni altul oropsit de Isto-
rie; sînt pribeagul alungat din Cetate cãutînd în singurãtãþi pace ºi
alinare sufletului sãu ostenit; sînt þãrmul de apã pe care Dumnezeu
ºi Moartea îºi plîng, unul pe umãrul celuilalt, osînda de a fi vecini-
ci; sînt prinþul cel tînãr cãzînd, în zori, istovit, în hora Ielelor; învin-
sul sînt, în iubire, prin Valea Mîhnirilor lui — ºi doar jeluindu-se; sînt
ecoul din urmã al celui din urmã muºatin; sînt Norul Melancoliei
peste lume larg despletindu-se; sînt Dorul însuºi, din pribegii întors
ºi plimbîndu-se, întristat, pe sub pãduri de fag însorite; sînt copilul
naiv mergînd, în genunchi, spre capãtul curcubeului spre a lua în
stãpinire miraculoase comori — de cine, Doamne fãgãduite? — sînt
Cerbul Vrãjit ucis de Vînãtor în marginea unei dumbrãvi; feciorul
de împãrat sînt, rãtãcind, în nelume, în cãutarea prinþesei pierdute,
de dorul ei tînjind ºi în sine adînc mistuindu-se; pustnicul de la Moara
lui Nenoroc sînt, înmãrmurit în uitarea-ºi...

Oriunde m-aº afla, în orice punct al spaþiului, dacã n-aº avea
în spatele meu munþii m-aº simþi un neputincios. Muntele este
temelia fiinþei mele. Izvorul poeziei mele. Aici, în munþi, poezia se
aflã în stare naturalã, o simt în aer, în ape, în bãtaia unui vînt, a
unui gînd, a unui dor, de mine numai ºtiut, în mine numai trãit, în
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mine numai durut. În peregrinãrile mele prin munþi, în ritmul paºilor
se nasc ritmurile poemelor mele, cuvintele vin ºi se aºeazã în ordinea
fireascã, murmurate, descîntate, îndelung îngînate, pe coala albã,
fiecare la locul, parcã hãrãzit dinainte. Nu existã plimbare în munþi
din care sã nu mã întorc acasã cu un vers, cu o imagine, cu o
idee din care sã nu rãsarã, în cele din urmã, Poemul. Pentru mine,
scrisul nu e un chin. cum am auzit pe cîte unii, cîteodatã. Efortul,
desigur, existã, dar nu-l conºtientizez. Cînd închei un poem nu mã
simt niciodatã obosit. Totul se topeºte într-o unicã euforicã stare
care este, fãrã îndoialã, Fericirea. Fericirea Creaþiei, desigur...

Existenþa mea ca poet o datorez Muntelui. Existenþa, aproape
în totalitate, a cãrþilor mele de pînã acum o datorez Muntelui, fiinþa
cãrþilor mele viitoare voi datora-o — simt aceasta cu putere —
Muntelui. ªi e firesc sã fie aºa, cãci însuºi neamul românesc Muntelui
îºi datoreazã existenþa. Pentru români, de-a lungul Istoriei, Muntele
a fost însuºi Destinul...

Planete de melancolie este, în intenþia mea, chipul, deocam-
datã, al Poesiei. vãzutã, trãitã ºi simþitã de dascãlul de limbã ºi
istorie româneascã ce, iatã, sînt; chipul Poesiei, deocamdatã, sau
stropul meu de suflet cu care mã adaug sufletului cel mare al Þãrii.

Planete de melancolie e un fruct al muntelui. Dar mã întorc
ºi spun: nu numai. Trãirile mele, viziunile mele generate de con-
vieþuirea cu Muntele, n-ar fi prins consistenþã fãrã, în prealabil, tre-
cerea mea prin Istorie, prin Eminescu, prin nesfîrºitul ºir de înaintaºi
în ale scrisului, prin Culturã. În general, Sentimentul Muntelui, cu
care m-am nãscut, n-ar fi reverberat decît prin osmozã cu cel al
Istoriei, cu sentimentul românesc al Istoriei. Mã simt adînc înrãdã-
cinat în Istorie, în acest spaþiu geografic, spaþiul unui anume suflet
— Sufletul Carpatin a cãrui parte mã simt. Oriunde în acest spaþiu
mã aflu — dar cu deosebire la munte — am senzaþia cã pe aceste
locuri am mai umblat cîndva, într-o altã existenþã. În, poate, mai
multe alte existenþe. Poate de aceea locuri în care n-am mai fost,
pe care le calc pentru prima oarã, îmi par intime, cunoscute parcã
de cînd lumea. E sentimentul cã fiind eu însumi, sînt, în acelaºi timp,
altcineva, mai de mult trãitor pe aceste meleaguri, pe care îl con-
tinui, cãruia îi trãiesc bucuriile, tristeþile ºi mâhnirile, înserãrile sale
de gînd, de dor, care prin mine se continuã, spre un viitor mai adînc,
îndepãrtat, insondabil încã, spre o altã treaptã, a maidesãvîrºirii.
În poesiile mele nu doar pe mine mã exprim, cãci fiinþa mea e numai
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o parte, infinitesimalã, din marea fiinþã care e Neamul Nostru ºi
care în mine, acum, cîntã, viseazã, se tînguie sau se bucurã.

Dupã Pârvan, viaþa omului ar trebui sã fie „o luptã pentru
mai mult gînd“. Subscriu întru totul spusei acesteia. Cãci prin gând
scriitorul îºi justificã existenþa ºi îºi asigurã durata în Marele Timp.

Pentru mine creaþia înseamnã, în primul rând, Poesie. Nu
ºtiu dacã m-am nãscut poet, am devenit aºa ceva. M-am nãscut
într-o familie cu zece fraþi din care sunt singurul care am ajuns a
avea ºtiinþã de carte. S-ar fi putut foarte bine sã fi rãmas analfa-
bet, dar, printr-un concurs fericit de împrejurãri, s-a nimerit sã am
acces la lumina slovei. În adolescenþã mult timp am lucrat ca plutaº
pe Someº (partea lui dinspre izvoare, cunoscutã sub numele de
Apa Obârºiei). Munca aceasta îmi plãcea tot atât de mult cât, mai
târziu, mi-a plãcut scrisul; îmi aducea banii cu care mã întreþineam
la ºcoalã, în anii liceului, dar îmi plãcea ºi pentru cã tot timpul aveam
în auz sunetul apei, sunet care, repetat zi de zi, mi s-a imprimat
adânc în memorie. Pãrãsind, pentru timpul studiilor, muntele, sune-
tul acesta l-am luat cu mine ºi, ulterior, îl auzeam, uneori ºi în somn,
mã culcam cu el, mã trezeam cu el. În momente în care pur ºi
simplu nu aveam nimic de fãcut, fãceam totuºi ceva: ascultam sune-
tul Apei Obârºiei. Ajungeam uneori sã mã întreb dacã nu cumva
eu însumi sînt un râu... Sã fie acesta primul izvor al poesiei pe care
am scris-o ºi o scriu încã? Posibil. Taina creaþiei e nesfârºitã.

Trezirea mea la Poesie s-a fãcut însã prin intermediul lui Emi-
nescu (se putea altfel?). De la El mi-a venit imboldul de a scrie poe-
sie. Am fãcut-o pentru prima oarã pe când eram elev în clasa a
IV-a, când mi-a cãzut în mânã un volum cu poezii de Mihai Eminescu.
Conþinea în jur de patruzeci de poezii, alese pentru a putea fi cît
de cît înþelese de ºcolarii de vârsta mea. Prima mea poezie a fost
o pastiºã dupã „Ce te legeni?“. Au urmat apoi altele, tot în aceastã
manierã. Þin minte cã am numãrat câte poezii avea Eminescu în
acel volum ºi am crezut cã asta e tot ce El a putut scrie. Mi-am
propus, în sinea mea, sã-l depãºesc pe Eminescu, adicã sã scriu
mai multe poezii decât El. În trei luni am „comis“ cu zece poezii
mai mult decât avea El în acel volumaº, iar satisfacþia mi-a fost
deplinã. Bineînþeles cã nu le-am arãtat nimãnui, pânã când, în clasa
a V-a, profesorul meu de limba românã, dl. Vasile Nicoarã, a dat,
din întâmplare, peste caietul meu cu poezii. Dupã ce le-a citit de
mai multe ori mi-a dat pentru ele o notã maximã la limba românã,
m-a mângâiat pe cap ºi m-a declarat „poetul clasei“. Ce glorie!
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Împãunat cu acest titlu am devenit un industriaº al Poesiei, visând
sã apar cândva într-o carte. Nu vãzusem pânã atunci nici o revistã
literarã, nu ºtiam de existenþa rubricilor de „Poºta redacþiei“, eu
visam nu publicarea în reviste a poeziilor mele, ci direct într-o carte
ca aceea a lui Eminescu. Dulce naivitate, de care, când îmi amintesc
atât de mult mã amuz! Am continuat sã scriu poezii în liceu. „Indus-
tria“ aceasta mergea cu atâta spor încât din cauza ei în clasa a
IX-a am rãmas repetent. Am repetat anul ºi am revenit oarecum
cu picioarele pe pãmânt. Tot în clasa a IX-a s-a întâmplat sã mi se
publice prima poezie, în „Tribuna“ din Cluj, în cadrul rubricii „Poºta
redacþiei“. Debutul propriu-zis s-a produs tot în „Tribuna“, pe când
eram deja student în anul I, la Filologia clujeanã. De atunci n-am
încetat a scrie poezie ºi nici nu cred cã voi înceta atâta timp cît
puterile gândului nu mã vor pãrãsi,

Aº fi ipocrit dacã n-aº recunoaºte cã întâi ºi întâi scriu pen-
tru mine însumi. Nu ascund cã îmi face plãcere sã aflu cã sînt oameni
care aflã o plãcere în a-mi citi poeziile. Când asta se întâmplã sînt
atât de fericit. Care dintre poeþi n-ar fi? Dacã n-aº fi scris poezie
nu ºtiu ce altceva aº fi putut face ºi nu ºtiu dacã fãcând altceva
mi-aº fi putut justifica existenþa

Cred cã Poesia vine din tot ce ne înconjoarã, din tot ce se
vede ºi se aude. Tãcerea stelelor, în vãile lor de haos, disoluþia lor
în Timp, ruinele vechilor imperii, mumiile faraonilor, un câmp de
brânduºe, în munþi, primãvara, cântecul într-o pajiºte înmiresmatã
din Munþii Apusului, al unui greier, destrãmarea, în vântul de Mai,
al unui glob de pãpãdie, popasul pe o bancã, în faþa unui mormânt,
al cine ºtie cui, surâsul de dulce floare-nfloritã al unei tinere mirese,
obrazul adânc încãrunþit ºi citibil ca al unui bãtrân, un dangãt de
clopot într-o duminicã, înainte de începerea slujbei la bisericã, un
trandafir sãlbatic, înflorit peste noapte, la marginea unui drum
pãrãsit, o furtunã despletind, în munþi, vijelios, codri, o ninsoare,
în decembrie, pavând cu liniºte un suflet obosit, paºii lui Blaga, pier-
duþi, cu voluptate, pe aleile vechiului Cluj, Vinea, poetul, pe patul
sãu de moarte, þinând în mâinile lui slabe primul exemplar ieºit de
sub tipar, al „Orei fântânilor“, palma, mare ºi grea, a lui Geo Bogza
pe care am vãzut-o, odatã, cãlcând asupra obrazului unui hidos dela-
tor, aceeaºi palmã care, în mai vechi ani, mângâiase sâni de
fecioare... Sânt doar câteva din sursele posibile ale Poesiei, care
sînt pretutindeni ºi inepuizabile. Universul e plin de zvonuri, de mu-
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zici ºi taine. Totul e sã ai antena potrivitã spre a le capta. Atâtea
ºi atâtea din ce vedem, auzim ºi trãim pot deveni poezie. Puþine
sînt lucrurile apoetice, între ele ura, crima ºi politica. Atunci când
poeþii fac politicã, mor. Goga s-a nãscut poet ºi a murit politician...

Nici nu ºtiu dacã Poesia m-a fãcut fericit dar pot afirma cã
dintr-un om sãrac poezia a fãcut din mine unul ºi mai sãrac. „Poe-
sie sãrãcie!“... ªtia Eminescu ce ºtia când clama astfel!... Sânt con-
vins cã voi muri sãrac ca greierul din fabulã, dar fericit ºi împãcat
cu gândul cã nu am trecut prin lume chiar degeaba. Când e vorba
de poeþi ºi sãrãcia e o bogãþie. Una pe care n-aº schimba-o pe
toate averile din lume.

La suflet îl am în primul rând Eminescu, etalonul geniului, dar
ºi al suferinþei româneºti, poetul cu cel mai mare coeficient de simþire
româneascã. Privesc chipul lui, cel astral, în fotografia fãcutã în
drum spre Viena, ºi-mi zic cã aºa trebuie sã fi arãtat tinerii daci
sortiþi a fi jertfiþi pe altarele lui Zalmoxe. Lângã El, în inima-mi:
Dosofteiu, Vinea, Bacovia, Phillippide, Gh. Pituþ ºi Ioan Alexandru,
Cezar Ivãnescu ºi Sorin Mãrculescu, V. Voiculescu ºi ªtefan Aug.
Doinaº, N. Stãnescu ºi Petru Creþia (“Norii“ sãi sunt o supercapodo-
perã), Tudor Arghezi ºi Geo Bogza, Ileana Mãlãncioiu. Apoi, dintre
cei dinafarã, Homer ºi Ovidius, Villon ºi Shakespeare, Rilke ºi Trakl,
Pasternak ºi Esenin, Apollinaire ºi Novalis, dar ºi Ungaretti („Sînt
un exilat în mijlocul oamenilor!“...). Într-un fel, fiecare din aceºtia
— dar nu numai — m-au îmbogãþit cu cîte ceva. Omul se naºte din
oameni, florile din flori, poeþii din poeþi. Nu?...

Aº defini Poesia ca o simfonie infinitã, ºi fiecare poet e un
acord al ei. Câþi poeþi, atâtea chipuri ale Poesiei. Poesia e amintirea
a ceea ce vom fi fost cândva, presimþirea a ceea ce vom fiind când-
va ºi uimirea faþã de ceea ce ni se pare cã sîntem. E viaþa, sufer-
inþa elevatã a sufletului, frumuseþe a lui ce reverbereazã, nu „ejacu-
leazã“, cum unii, azi, într-o pornire irezistibilã spre pornografie...
Trãim, din pãcate, într-o epocã în care, vai, pentru prea mulþi, Poe-
sia e pornografie! Dar, fiþi convinºi, nu e decât o modã care, ca
toate modele, va trece. Poesia este durere ºi bucurie, frumuseþe
ºi luminã, întuneric ce lumineazã ºi luminã ce te întunecã, duioºie
ºi nebunie, dar nu neapãrat ºi luciditate; ea cel mai mult ne rea-
minteºte cã nu sîntem doar materie.

Trãind eu de o viaþã în munþi, ea îmi e, aici, vãzduhul pe care
îl respir, vântul în care mã destram, apa în care curg. Simt câteo-
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datã cã poesia nu eu o scriu ci ea mã scrie pe mine, nu eu o cânt
ci ea mã cântã pe mine. Pentru mine Poesia e neapãrat ºi muzi-
cã, una din aceea în care, zi de zi, cîte puþin mã destram. Element
constitutiv al fiinþei umane, ea nu va dispare decât odatã cu aceas-
ta. Atâta timp cît nu se va rãspunde la întrebarea „cine suntem ºi
de unde venim?“ Poesia nu va dispare. ªi nici nu se va învechi. În
poesie totul e nou în mãsura în care totul e vechi. Va veni, totuºi,
cred, un timp când Poesia va fi apanajul doar al celor aleºi. Tema
principalã a ei va fi, atunci, Timpul...

Poeþii nu sînt nici vechi, nici noi, nici mari, nici mici, nici prinþi,
nici cerºetori. Dacã sînt poeþi sînt unici, dacã nu, nu sînt nimic.

Nici nu ºtiu dacã dintre toate cãrþile pe care le-am înfãptuit
am o preferatã dar, dacã aº fi pus totuºi în situaþia în care, în
dimineaþa unui dezastru cosmic ar trebui sã salvez una dintre ele,
m-aº opri la ultima dintre ele, „Cartea Reminescenþelor“ (numai cu
catrene, peste trei sute la numãr), nepublicatã încã. Dacã aº fi
întrebat „De ce?“ nu cred cã aº fi în stare sã rãspund...

Ca scriitor sunt ceea ce nu se prea ºtie cã sânt. ªtiu mai
bine ce sînt ca om ºi spun asta într-un catren al meu, nepublicat
încã: „O fãrâmã de þãrânã / Ce o þinu-n-a Sa mânã / Într-o doarã,
Dumnezeu / ªi-i dãdu numele meu...“ 

ªi tot printr-un catren din aceeaºi amintitã ºi încã nepubli-
catã carte v-aº putea cred explica de unde vin ºi încotro mã îndrept:
„De unde vin ºi unde pleacã norii“... / Nici cei în lume a toate ºtiu-
tori / Nu ºtiu aceastã tainã s-o sfâºie... / Nici Domnul însuºi, poate,
nu o ºtie...“ 

Dacã mã consider afiliat unei grupãri, ºcoli literare?
Nici vorbã. Toate aceste sînt, dupã mine, niºte convenþii.

M-am nãscut, am crescut ºi am devenit, atât cît se vede, întru
Poesie fãrã ajutorul uneia dintre ele. În primul ºi în primul rând,
orice scriitor se formeazã pe cont propriu, creºte din el însuºi. Toate
celelalte sînt pure speculaþii.

ªi cum mã vãd în perspectiva Timpului?
Dacã va rãmâne ceva din ceea ce, câteodatã, cred cã sînt?

Numai preaîncrezãtorii pot rãspunde la o asemenea întrebare. Dacã
ºi eu, ºi lumile mele, ºi ale tuturor celorlalþi, câþi pânã acum au
trãit pe pãmânt, sînt doar o iluzie? „ªtim de nu trãim pe o lume
ce pe nesimþite cade?“...

Iulie 2005
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CREDINÞA ÎN „SCRISUL FRUMOS“
MI-A CÃLÃUZIT PAªII

Grigore Ilisei

De ce scriu? Poate cã pentru mine — ºi, pesemne, asta s-a
întîmplat ºi cu alþii, care au luat condeiul în mînã — scrisul a devenit
un fel de a doua respirare. Nu poþi exista în afara lui. 

E cu putinþã sã parã exagerat, dar sînt pe lume indivizi care
nu pot trãi fãrã sã vorbeascã hîrtiei. Sã i se spovedeascã. Am simþit
acest impuls puternic, poruncitor, încã din anii de liceu. Nu mã gîn-
deam atunci cã voi ajunge scriitor. Nici nu prea ºtiam ce înseam-
nã aºa ceva, dar, ca un somnambul, m-a bîntuit nevoia sã mã aºez
la un colþ de masã, în bucãtãria întunecoasã, unde dormeam, mîn-
cam, îmi fãceam lecþiile ºi sã aºtern pe hîrtie multe din cele ce-mi
treceau prin cap. Era prin 58-59, cînd se petrecea asta ºi vieþuiam
la Fãlticeni, fiind elev la ªcoala Medie Nr.1, fostul liceu ºi actualul
colegiu „Nicu Gane“. Nu mai scriam compunerile, mai mult sau mai
puþin cuminþi, cerute de profesorii mei de Limba ºi literatura românã,
Eugenia Scripcaru ºi Petru Rocna, ci scoteam la luminã propriile
nãscociri. Exemplul lui Nicolae Labiº, fostul nostru coleg de liceu,
zeificat la Fãlticeni, pe care aveam motive particulare sã-l divinizez,
nãscuþi amîndoi sub Stîniºoara, ne îmbia sã avem curajul ºi sã
cãutãm bastonul de mareºal în raniþa de copilandri cu ochii în nori.
Mai tîrziu, în anii studenþiei la Univesitatea din Iaºi, am conºtienti-
zat ce reprezintã îndeletnicirea de scriitor ºi, temãtor cã nu voi fi
la înãlþimea exigenþelor acesteia,deºi avusesem unele succese la
Cenaclul de la Casa de culturã a tineretului ºi studenþilor din Iaºi
(frecventat între alþii de Marin Sorescu, Mircea Ciobanu, Laurenþiu
Ciobanu, Manole Auneanu, Cezar Ivãnescu) m-am hotãrît brusc sã
pãrãsesc scrisul prozei ºi sã mã dedic reportajului poematic, cãruia
Geo Bogza, unul dintre idolii mei, îi conferise o aurã cu totul spe-
cialã. Dar peste un timp, doar cîþiva ani, dupã ce începusem sã
mãnînc din pîinea reporterului ca slujbaº, am observat cã multe
din cele pe care le vedeam ºi mã pasionau, cerînd drept la exis-
tenþã, nu încãpeau în procustianul pat al reportajului acelui timp.
Atunci m-am îndreptat iar, mai puþin somnambulic, la colþul de masã,
mai larg ºi mai confortabil acum, ºi am început sã povestesc.
Sadovenian într-un fel, cum bogzian o fãcusem în reportaj. Scriam
despre istorii ºi oameni din umilul tîrg al Fãlticenilor ºi din cel mai
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mare, dar tot tîrg, al Iaºilor. Un simbriaº al „Scînteii“ mã taxase
într-o notiþã drept anacronic. Eu îmi vedeam de drumul meu. Conu
Mihai ºi literatura lui mã fascinau. Sorbisem apa vie bãutã de el
cîndva la Fãlticeni. Din ceardacul casei mele din strada Maior Ioan
se vedeau vîrfurile teilor de pe alea ce ducea la casa Sadoveanu-
lui, în care nu intrasem, dar rîvneam sã ajung ca pe un tãrîm al
fãgãduinþei. Profesorul meu de francezã, Aurel George Stino, fiul
fostului dascãl al lui Sadoveanu de la Gimnaziul „Alecu Donici“, ne
purtase cu vorbirile lui fermecate prin mai toate luncile operei sadove-
niene ºi depãnase cîte ceva din firul de poveste al vieþii acestuia,
cu referire mai cu seamã la momentele legate de Fãlticeni. Cît de
uimit, chiar vrãjit, ºi de mîndru eram cã locul unde ne fusese dat
sã trãim ºi împrejurimile lui intraserã în literaturã! Aveam impre-
sia, naivã, evident, cã acestea urcaserã la cer. Astfel faþã de Mihail
Sadoveanu se nãscuse un cult. Îl datoram, cum am mai spus
mai-nainte, ºi lui Aurel George Stino, cel care a purces în a face
un fel de geografie literarã ºi ne-a îndemnat ºi pe noi, ucenicii, cînd
ascultãtori, cînd rebeli, sã întreprindem acelaºi lucru. Cartea mea
de debut „Nãvod pentru scrumbii albastre“ a fost tributarã zeului
tutelar. În tot ceea ce a urmat am încercat sã-mi gãsesc locul meu
sub soare, fãrã a rupe cu totul nicodatã cordonul ombilical ce mã
lega de cei doi pãrinþi literari, Mihail Sadoveanu ºi Geo Bogza. 

Credinþa în scrisul frumos mi-a cãlãuzit paºii. Am crezut ºi
cred cu tãrie în valoarea fãrã moarte a povestirii ºi povestitorului.
În fond, ce altceva este romancierul decît un povestitor, unul care
dispune de unelte mai sofisticate, dar cu matricea originarã tot în
arta bãtrînã a povestitului? E aidoma pescarului de azi, ce nu mai
este undiþarul din vremea Sadoveanului, dar ºi unul ºi altul cautã
ºi izbutesc din cînd în cînd sã prindã peºtiºorul de aur. Am încer-
cat sã pun în ceea ce am scris sigiliul meu. De bunã seamã cã
am apelat la tehnicile moderne, la introspecþie, la utilizarea memo-
riei discontinue, dar nu m-am îndepãrtat de poveste, de zicerea ei
ritualicã. Am fost ºi rãmîn un incorigibil liric, deºi ºtiu bine cã liris-
mul ucide epicul. Fãrã lirism n-aº fi eu însumi. Mã strãduiesc sã-l
folosesc cu mãsurã ºi mai ales sã nu trãdez eposul.

Ce va rãmîne dupã mine? Ce va învia în viitor? Cum sunã
cam patetic o întrebare a dumneavoastrã. Sînt pronosticuri greu
de dat. Cîþi mari scriitori nu-s azi troieniþi de uitare! Trag nãdejde
cã oamenilor, cînd le va fi dor de o poveste de viaþã, sãtui de robo-
tizare ºi computere, îºi vor arunca ochii pe o povestire ori un roman.
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Bãnui cã volumele mele de interviuri, concepute multe ca emisiu-
ni de radio sau de televiziune, vor fi o sursã de documentare pen-
tru cercetãtori ºi învãþãcei. Singurul interviu amplu cu ªtefan Bãnules-
cu e tipãrit în cartea mea „Divanuri duminicale“, apãrutã la Editu-
ra „Polirom“. Memorialistica de cãlãtorie, scrisã de mine, cutez a
zice, are valoare de document, dar ºi de puþinã artã literarã. N-am
nici o îndoialã cã mai toate cãrþile despre Fãlticeni, dar mai ales
„Fãlticeni, mon amour“, volum scris împreunã cu Paul Miron, vor
trãi în memoria colectivã a fãlticenenilor, constituindu-se, alãturi de
alte tipãrituri, în lucrãri de referinþã.

MÃ SIMT CONTEMPORAN CU HOMER

Ion Marin Almãjan

M-am nãscut într-un sat de munte, din Banatul de sud, în
vremea de început al celui de al doilea rãzboi mondial. Pãrinþii mi-au
fost þãrani, ca ºi bunicii, strãbunicii ºi strã-strãbunicii. Þãrani ºi oieri.
Cu pãmânt puþin ºi prost, pãmânt argilos, de deal, care le cerea
chinuri tantalice dându-le în schimb roade puþine, doar cât sã supra-
vieþuiascã de la un an la altul. Cu toate cã învãþaserã sã scrie, sã
citeascã ºi sã socoteascã, n-aº putea spune cã erau preocupaþi
de marile probleme culturale ale timpului lor.

ªcoala în care am urmat primele clase, datând ce-i drept de
prin secolul al XVIII-lea, mai folosea încã lãmpile cu petrol, acelaºi
petrol cu care se frecau duºumelele, ºi în caz de forþã majorã,
cãpãþânile tunse chilug ale ºcolarilor gãsiþi cu niscaiva gângãnii de
rãu nume. Nu-mi aduc aminte cum s-a nãscut în mintea copilului
încãlþat cu opinci de cauciuc cu gurguie visul de a se face scriitor.
ªtiu cã la banala întrebare, pe care maturii o pun copiilor, doar ca
sã se afle în treabã: „Ce ai sã te faci când ai sã fii mare ?“ eu rãs-
pundeam cu mult elan: „Am sã mã fac scriitor“. ªi scriitor m-am
fãcut, dar nu atât de simplu, cum am crezut atunci, ºi nici atât de
mare, cum am sperat mai apoi.

Poate sub înrâurirea teoriilor cu care dascãlii de la liceu ºi
mai târziu de la facultate ne-au asaltat, poate influenþat de mode-
lul scriitorilor citiþi: Slavici, Creangã, Rebreanu, Sadoveanu, Marin
Preda etc., poate pentru cã revistele literare propovãduiau ele înse-
le ideea artei realiste (realist- socialiste) ºi mai sigur pentru cã
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structura mea, autoeducaþia, ideile pe care mi le însuºisem din
lecturi haotice, am scris primele povestiri realiste apãrute într-o
carte intitulatã Sunt dator cu o durere. Durerea cu care rãmãsesem
dator cuprindea în ea ºi se putea deduce din acele texte dramele,
suferinþele þãranilor din zona de unde mã ridicasem, cauzate de
colectivizarea forþatã a agriculturii, de deportarea în Bãrãgan, de
prizonieratul în Rusia, de camioanele cu prelatã care veneau pe
înserat ºi ridicau oameni ºi nu-i mai vedea nimeni multã vreme etc.
Aceasta a fost începutul…cartea stã mãrturie, dar, spre durerea
mea nemãrturisitã pânã astãzi, nimeni nu a observat „actualitatea“
temelor povestirilor mele, nici „subversivitatea“ lor. Toate celelalte
cãrþi care au urmat aveau asemenea þinte mascate: Neîmpãcaþi
în mânie, Sentimentul puterii, ºi probabil cea mai „antisocialã“ din-
tre ele a fost Întoarcerea spre asfinþituri.

Apoi am descoperit deliciile istoriei, m-am lãsat subjugat de
fascinaþia ei, scriind romanele: Tornada, În afara gloriei ( vol.I),
Mãtuºa mea Maria Theresia.

Desigur ambiþia de a rescrie istoria este dificilã ºi adesea
pãgubitoare pentru scriitor. Sunt tot mai puþini astãzi cei intere-
saþi de o asemenea tematicã. Cum la fel de puþini sunt, dupã câte
mi se pare mie, ºi cei interesaþi de literaturã în general. De aici,
din adâncul unei provincii în care îmi duc traiul, mã uimesc vãzând
succesul enorm al Potter-ilor vrãjitori, al „Codului lui Da Vinci“ ºi
mã întreb ce s-a schimbat atât de profund în structura cititorului
copil ambetat pânã adineauri cu „Rãzboiul stelelor“, iar astãzi cu
isprãvile unui Merlin de mucava. N-am habar dacã în ºcoala
româneascã se mai prevede mãcar ca lecturã suplimentarã Tinereþe
fãrã bãtrâneþe, o capodoperã, dupã pãrerea mea, a literaturii uni-
versale. Basmele româneºti bat, cred, de departe, toate fanteziile
sarbede ale Hollywoodului. ªi pe deasupra te conving sã crezi, mãcar
pânã ajungi la maturitate, în biruinþa Binelui, acceptând cã nu-i bunã
ºi nici recomandatã tinereþea fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte
în plan biologic, ci numai în planul creaþiei spirituale.

N-am fost fascinat nici de mode ºi nici de modele literare.
Am admirat fãrã rezerve pe cei ce au reuºit sã descopere noi moda-
litãþi de expresie artisticã. Am rãmas însã convins cã romanul, poves-
tirea, nuvela trebuie sã aibã o poveste, cât mai atractivã, iar din-
colo de poveste sau poate cã în interiorul ei, idei. O prozã însã numai
de idei m-a plictisit de moarte, preferându-i cartea de filosofie, de
eseuri. Subliniez din nou cã vorbesc de preferinþele mele ºi aceasta
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nu înseamnã nici cã am dreptate ºi nici cã resping gustul altora.
Am fost ºi voi fi adversarul arbitrariului, al atitudinilor exclusiviste,
dictatoriale. 

Mã gândesc cu respect ºi simpatie la cei care trudesc noap-
tea sau ziua asupra paginii albe de hârtie sau a „sticlei“ computeru-
lui ºi mã simt solidar nu numai cu ei, ci cu toate generaþiile de
scriitori, chiar ºi cu cele ale cãror nume au biruit veacurile. Mã
simt solidar, zic, dar ºi contemporan cu ei, întrucât recitind cãrþile
lui Homer, Dante, Vergiliu, Tolstoi, Dostoievski, Marcel Proust, Cehov,
Balzac, Rebreanu, Sadoveanu, Matei Caragiale, etc. interesul meu,
satisfacþia, bucuria sunt neºtirbite. Îmi doresc, de fiecare datã, când,
înfrângându-mi teama ºi inerþia, mã cufund în adâncul fiinþei mele,
sã scot la ivealã ciutura cu aur pe care la rându-mi sã-l las moºtenire
cititorilor din secolul XXI. ªi poate cã un alt scriitor, peste câteva
decenii va scrie cã este contemporan cu…

LITERATURA MEA: UN DOCUMENT DE
EDUCAÞIE UMANIST-CREªTINÃ ªI MORALÃ

Virgiliu Radulian

În editura Fundaþiei Culturale „Libra“ din Bucureºti, a apãrut
cartea mea „Crâmpeie de lumini ºi umbre“. Mã voi referi în rân-
durile ce urmeazã la sensul, caracteristicile ºi rosturile acestui volum,
care se înscrie în perimetrul literaturii beletristice.

Construitã pe structura unei lucrãri memorialistice, cartea
înfãþiºeazã evenimente, fapte ºi oameni întâlniþi ºi contactaþi de mine
de-a lungul a 70 de ani. Departe de a se integra strict memoriilor
tradiþionale, volumul trateazã, uneori cu tragism, alteori cu seninã-
tate ºi optimism, epoci diferite ale vieþii mele ºi ale generaþiei cãreia
i-am aparþinut, ale þãrii însãºi, fiecare epocã cu umbrele ºi luminile
ei. De unde ºi titlul volumului. Se fac referiri ºi la contextul inter-
naþional al vremii, autorul conturând dimensiuni umane ºi socio
politice ale realitãþilor înfãþiºate, consemnând totodatã „sine ira et
studio“ chipuri ºi portrete ale unor personalitãþi remarcabile ale
vieþii naþionale ºi internaþionale, cu care a realizat miraculoase con-
vergenþe. În afara caracterului memorialistic, volumul reprezintã
deci ºi un eseu documentar istoric. Cartea este scrisã — prin urmare
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— în genul unei cronici ºi contribuie, în manierã literarã, la contu-
rarea unei fresce istorice. Maniera memorialisticã se îngemãneazã
cu cea documentarã, de cronicã istoricã, fixând repere ºi valori
ale unei întregi epoci de existenþã ºi zbucium a unei generaþii. Prin
aceasta se realizeazã o contopire a trecutului cu prezentul ºi viitorul,
cu ample valenþe educative ºi de relaþie între generaþii.

Celelalte lucrãri ale mele, cu specific ºtiinþific, psihopedagogie
mai ales, nu fac obiect al acestor mãrturisiri „literare“, urmând a
fi prezentate ºi comentate în alt context, în împrejurãri potrivite cu
specificul ºi caracteristicile lor.

Revenind la volumul „Crâmpeie de lumini ºi umbre“, nu întâm-
plãtor intitulat astfel, subliniez ºi caracterul etic manifest al aces-
tei lucrãri, potrivit ºi vocaþiei pedagogice educative a autorului. Cartea
se doreºte un mesaj moral ºi spiritual, desprins din asprele încrân-
cenãri cu viaþa ºi destinul unei generaþii purtãtoare de înalte stan-
darde morale. Acesta a ºi fost un sens ºi un rost major al aces-
tei creaþii care ne spune cã „...prin implicare proprie, putem trans-
forma viaþa din jur dintr o vizuinã a vicleniei ºi rãutãþii, a prostiei
ºi grotescului, într un sãlaº al adevãrului ºi frumuseþii, al binelui ºi
dreptãþii, al cinstei ºi demnitãþii“... Este un crez pentru a cãrui afir-
mare ºi înfãptuire militeazã cu ardoare ºi „Crâmpeiele“. În chiar
capitolul introductiv autorul face demonstraþia de cuviinþã, întãritã
prin întreaga sa educaþie, dobânditã în familie ºi în acele instituþii
de culturã ºi învãþãmânt pe care a avut ºansa de a le urma ºi absolvi.
Cu deosebire în vestitele Liceu Militar „General de divizie G. V. Maca-
rovici“ din Iaºi, Colegiul Militar Naþional Nicolae Filipescu de la Mãnã-
stirea Dealu Predeal ºi Colegiul Naþional „Sfântul Sava“ din Bucureºti,
al cãror elev a fost ºi pe care le-a absolvit în chip merituos. Spi-
ritul în care s-a format în asemenea prestigioase instituþii de edu-
caþie, culturã ºi învãþãmânt este amplu ºi elogios prezentat în volum,
intenþionând sã constituie un simbol ºi model de educaþie ºi pen-
tru generaþiile contemporane. Memorabile rãmân, în aceastã pri-
vinþã, spusele primului comandant al Liceului Militar Nicolae Filipes-
cu, Marcel Olteanu, ulterior General de armatã ºi Cavaler al ren-
umitului Ordin Minai Viteazul, anume: „temelia ºcolii întemeiatã de
Nicolae Filipescu se exprimã în ºase cuvinte: oameni de caracter,
oameni de acþiune“. Într-adevãr aºa a ºi fost, precum autorul exem-
plificã prin întreaga sa naraþiune. Cum de altfel mãrturiseam, recent,
în altã lucrare („Cuvânt de învãþãturã“ din volumul „Cuvinte pentru
urmaºi“, edit. Carpathia Press, 2005) „...Am fãcut parte dintr-o
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generaþie a luptei pentru mai bine, purtãtoare de stindarde, valori
ºi þeluri umane, naþionale ºi creºtine autentice ºi generoase. ªi am
fost crescuþi ºi educaþi în acest spirit, în dorinþa conºtientã ºi mani-
festã a depãºirii de sine...“ (pg. 108)

Orientarea moralã a volumului „Crâmpeie de lumini ºi umbre“
este intrinsecã conþinutului acestuia. Nu întâmplãtor capitolele I,
II ºi III sunt consacrate integral educaþiei (“Începutul...începuturilor“;
„Anii de liceu“ ºi „Gaudeamus Igitur“). De altfel ºi restul cãrþii are
o vãditã tentã educativ-formativ pedagogicã. În acest fel autorul (care
nu-i altul decât eu însumi) contureazã ºi þelul ºi scopurile creaþiei
sale, rãspunzând explicit ºi întrebãrilor „cine sunt eu ca scriitor?“,
„de ce ºi pentru cine scriu?“. Rãspunsul e simplu: un scriitor mili-
tant pentru educaþie umanist-creºtinã ºi moralã, a tinerelor gene-
raþii în mod deosebit. Faptele însele au avut poezia lor; eu nu am
încercat decât sã le redau în veridicitatea ºi farmecul lor. Ca sã
nu le risipesc acest farmec, spre a le pãstra prospeþimea ºi „vitali-
tatea“, am recurs la abordãri cât mai directe, ieºind din matca unei
adresãri moralizatoare, statornicind cu tinerii ºi adolescenþii un dia-
log autentic, plastic ºi emotiv, dincolo de orice intenþionalitate dis-
cursivã ºi, deci, de orice fel de rigiditate. De aici virtuþile literar-
stilistice ale narãrii faptelor.

Toate acestea explicã ºi ecoul volumului îndeosebi printre citi-
torii tineri, dar ºi în lumea oamenilor de culturã ºi de credinþã orto-
doxã, a purtãtorilor ºtafetei de glorie, demnitate, credinþã ºi vred-
nicie ale neamului ºi spiritualitãþii româneºti, în general. Aceasta
ºi potrivit îndemnului marelui teolog ortodox român Dumitru Stãni-
loae, anume cã „...omul are o sete infinitã de luminã ºi de sens...“.
Ideea dobândeºte o puternicã semnificaþie mobilizatoare ºi construc-
tivã în sensul cã, în pofida tuturor confruntãrilor, stresurilor ºi pre-
siunilor morale sau de altã naturã, cu care existenþa nu rareori
aspru ne încearcã, viaþa este minunatã ºi putem face ca sã fie ast-
fel. Ea meritã a fi trãitã din plin, cãci fericirea, ca ºi lumina, nu-i o
iluzie, ci îngemãnarea unui dar dumnezeiesc, cu strãdania de „zidire“
a omului însuºi. Depinde de ceea ce Lucian Blaga — atât de inspi-
rat — denumea în lucrarea sa „Încercãri filosofice“ „atitudinea spi-
ritualã faþã de viaþã, lume ºi oameni, faþã de sine însuºi“ Nu este
loc de îndoieli în aceastã privinþã; este vital-necesarã dobândirea
prin viaþã, culturã ºi educaþie, a unui sistem de idei, sentimente,
motivaþii, þeluri ºi valori de acest fel. Numai pe o astfel de temelie
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spiritualã se poate crea ºi afirma propria personalitate ca individua-
litate distinctã, unicã ºi creatoare.

Este un sentiment ce a fost pe deplin împãrtãºit ºi de Patriar-
hul Teoctist, în cadrul întâlnirii cu autorul, pe marginea cãrþii „Crâm-
peie de lumini ºi umbre“, în 6 februarie 2004. Patriarhul mi-a mãr-
turisit, în acea luminoasã împrejurare, cã nu uitã nimic din ceea
ce am fãcut împreunã (cu deosebire galele Unicef dedicate „Jert-
fei Brâncovenilor“, „Deschide uºa, creºtine!“, expoziþiile de picturã
„Icoana din sufletele copiilor“, º.a.), cã-i pare rãu cã nu mai „punem
la cale“ ºi înfãptuim asemenea acþiuni ºi în prezent. Ne-am amintit
— printre altele — ºi despre formidabilul „pelerinaj“ ce l-am realizat
pe timpul când coordonam pioneria ºi Uniceful român (aspecte pe
larg înfãþiºate în capitolele V ºi VIII ale volumului), cu sute de copii
— cei mai „rãsãriþi“ ai þãrii — la mãnãstirile din Bucovina ºi Nordul
Moldovei. Fusese atunci, în 1974, un act de cutezanþã. A apre-
ciat de asemenea, cã într-un moment nu uºor pentru Bisericã, i-am
(le am) fost alãturi. Mi-a ºi scris, de altfel, pe una dintre cãrþile ce
mi-a dãruit: „Profesorului dr. Virgiliu Radulian, cu binecuvântãri ºi
preþuire pentru slujirea Bisericii noastre“. Întrevederea cu Patriarhul
Teoctist a fost, ca ºi altã datã, deosebit de emoþionantã. Iar acela
care pânã mai ieri a fost Mare Ierarh, Cãrturar ºi Mitropolit al
Ardealului, Criºanei ºi Maramureºului, plecat cãtre Domnul în seara
de 29 august a.c, nemijlocit cunoscut de autorul volumului „Crâm-
peie de lumini ºi umbre“, în care sunt menþionate ºi episoade lumi-
noase ale conlucrãrii lor, pe cartea „Trei zile în iad“, Antonie Plãmã-
dealã nota, drept mãrturie de suflet al unei trainice prietenii: „Pro-
fesorului Virgiliu Radulian omagii ºi mare preþuire pentru lucrarea
sa cu tineretul spre a-l aduce în casa credinþei ºi istoriei româneºti“.
Un adevãrat nimb de nobleþe a aºezat generos pe fruntea ºi munca
mea de pedagog, de cãlãuzitor al celor tineri. Profund semnifica-
tiv este din aceastã perspectivã ºi capitolul X al volumului intitulat
„Ocrotire ºi Binecuvântare“ referindu-se pe larg la întâlnirile, con-
vorbirile ºi conlucrarea pe diferite planuri ºi-n diverse împrejurãri
cu Ierarhi ºi Prelaþi ortodocºi români ºi strãini. Confirmând astfel
în chip strãlucit aserþiunea potrivit cãreia „Credinþa ortodoxã, a
acþionat fãrã încetare, cãlãuzitor ºi rodnic, asupra tuturor actelor
noastre de voinþã ºi acþiune, asupra motivaþiei ºi temeiurilor aces-
tora. Ea a devenit de-a lungul timpului, axã cardinalã ºi factor de
susþinere ºi vitalizare a resurselor proprii, în biruirea obstacolelor
ºi dificultãþilor întâlnite în cale. Credinþa ne-a dat capacitatea de a
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ne pãstra ºi-n cea mai aprigã suferinþã seninãtatea chipului, tãria
sufletului ºi încrederea în biruinþã. Semn de har spiritual pe care
numai o credinþã autenticã þi-l poate dãrui. Aºa cum propria-mi viaþã
o va dovedi nu o datã.“

Toate acestea întãresc zicerile prestigiosului profesor de italia-
nã, de la Colegiul Militar Naþional „Nicolae Filipescu“ Mãnãstirea
Dealu Predeal, rostite cu prilejul lansãrii volumului, în 28 ianuarie
2004, profesorul universitar George Lãzãrescu, anume cã
„...numai un om cu inimã curatã ºi sfântã se putea bucura a scrie
ºi a ne dãrui nouã la toþi o astfel de carte...“ Ce s-ar fi putut spune
mai mult?!

La aceste aprecieri cu privire la volum, pot fi adãugate ºi cele
de a dreptul mãgulitoare ale lui Negrea Flavia, din Zalãu/Sãlaj, fostã
locþiitoare a mea în pionerie, pe când era copilã (ºcolãriþã) de 12-
13 ani, astãzi profesoarã de liceu la rândul ei, anume: „Ne-aþi dez-
vãluit ºi atunci — prin conlucrarea prieteneascã ce am sãvârºit împre-
unã ºi acum, prin cele scrise ºi transmise nouã ca îndemn, sã
descoperim frumosul ºi acolo unde nu ne aºteptam sã-l „întâlnim“,
cã adevãrul înseamnã demnitate ºi respect, cã „succesul“ nu-i totul,
ci totul e drumul spre el, cã fiecare om are ceva divin în el pentru
care trebuie preþuit ºi respectat, cã trebuie sã împrãºtiem în jurul
nostru iubire ºi bine pretutindeni“. Quod erat demonstrandum!
Efectele educativ-morale ale cãrþii s-au produs ºi continuã sã se
multiplice. Stãrui sã sper!

Sintetizând, cele trei „direcþii“ — caracteristici ale acestei creaþii,
respectiv memorialistic, de cronicã istoricã ºi demers moral, ele
se îmbinã structural indisolubil, în formã literarã adecvatã. Nãdãj-
duim sã putem menþine („reînvia“) asemenea atribute ºi volumului
în curs de editare „Zbor cu aripi frânte“. 

24 Oct. 2005

CARTEA DE PE RAFTUL DINTRE
MINTE ªI INIMÃ

Melania Cuc

Scriu din vremurile în care încã nu ºtiam cã o carte este scrisã
de… om. Scriu de când mã ºtiu, scriu ca ºi cum respir, ca ºi cum
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iubesc. Sunt trei dimensiuni fãrã de care nu aº exista. Dacã scriu
pentru cineva anume? Nu cred. Uneori, sunt disperatul din neant
care trimite mesaje în sticle de lampã fraþilor pe care nu îi cunoaºte.
Alteori sunt meºterul de la crucea veacurilor, olarul ce învârte lutul
primar al cuvintelor pe un CD gol. Dar, cel mai adesea sunt Eu,
complet abandonatã pe foaia albã, peste tastatura computerului.
Atunci scriu dintr-o memorie ancestralã, Îngerul îmi ºopteºte sila-
bã cu silabã ºi nu mai cred în vina de a fi întrecut adesea mãsura
metaforei.

Dacã sunt, ºi sunt, prea hârºâitã de raºpelul lumii moderne
ºi nici un antinevralgic nu îmi poate lua durerea de minte, atunci
mã aºez în miezul literei infinite ºi pojarul mi se vindecã de la sine.
Nu am momente sau locuri anume în care sã pot scrie. Îmi scriu
opera, (parcã aºa se spune) oricând ºi oriunde; atâta vreme cât
conºtientizez cã am ceva a spune. Sunt proprietarul unei lumi anume.
Am o datorie uriaºã faþã de Divinitatea care mi-a inoculat ferme-
ntul nebuniei de-a crea singurã ºi din nimic aceastã galaxie. Poemul,
tableta dar mai ales romanul fac parte din fiinþa mea lãuntricã ºi
fãrã de care aº fi teribil de singurã. Am fost diagnosticatã cu o
maladie de care câteodatã mi se face fricã. Sufãr de Neliniºte.

Nu m-am gândit niciodatã serios dacã fac sau nu parte
dintr-o anume grupare de breaslã, ºcoalã literarã. Nu sunt nici
mãcar membru al Uniunii Scriitorilor. Aºa a fost sã fie. Cum nu
am fãcut înalte studii de literaturã mã consider un solitar, anonim,
delfin în oceanul vremuirii. Intuiesc doar cã, întotdeauna, cititorul
meu trebuie musai sã aibã afinitate cu mine, asta pentru a putea
trece-n tandem dincolo de barierele, nu lingvistice, ci de destine.
Eu scriu pentru englezi ºi japonezi, pentru români ºi arabi, indieni
ºi francezi…scriu pentru cetãþeanul derutat al lumii ce vine pe alte
drezine.

Într-o junglã de beton ºi oþel, prin care miºunã cip-uri cu memo-
rie extraordinarã, Omul care sunt îºi trece identitatea în contul Scrii-
torului. Nu sunt un mare scriitor! Sunt scriitor. Nu am spus-o-n
gura mare pânã în secunda în care m-am convins cã, dacã nu scriu
într-o zi, nu am stare. Cine are nevoie de scornelile mele, de mine,
când toatã lumea tânãrã se grãbeºte iar marile biblioteci ale Te-
rrei sunt prinse în coconul nepãsãrii!? În zilele proaste, întrebarea
asta-mi sfredeleºte ca un cariu în meninge, apoi, îmi revin la timp
sã-mi spun apãsând pe silabe: Ce-mi pasã! Eu scriu pentru cã eu
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cred în nemurire, pentru cã nu sunt decât o verigã infimã din lanþul
speranþei.

Cititorii mei nu au vârstã. Din cele douãsprezece volume sem-
nate de mine, ºi care au vãzut pânã azi lumina neoanelor din librãrii,
trei sunt destinate copiilor, douã sunt de poeme, trei cu eseuri-
tablete ºi douã sunt romane, altele douã conþin prozã biograficã
ºi monografie.

Care sã fie „fiul“ cel mai iubit, de mine, din aceastã „fami-
lie“? Spun: „fiul rãtãcitor“ desigur, ºi mã refer la romanul „Cinând
cu Dracula“. Este o lucrare de 400 pagini, care a stârnit contro-
verse ºi chiar pasiuni printre criticii de primã-mânã din þarã. A fost,
ºi este, cititã „într-o singurã noapte“ de cei care au deschis la prima
paginã. Cartea asta mi-a demonstrat cã am atins limanul dincolo
de care Melania Cuc ca scriitor, dar ºi ca persoanã, poate tran-
scede în lumi ghicite fãrã sã-i fie teamã de întoarcere. Prin acest
roman, ca om am depãºit frica banalã de moarte fizicã ºi teama
de acea urâcioasã sintagmã: „Ce va spune lumea!?“

Mã simt împãcatã cu mine chiar dacã nu cu restul lumii. ªtiu
cã mi-am câºtigat dreptul de a intra, într-o zi, în spaþii astãzi necon-
trolate. Eu iubesc aceastã carte dar în rãspãr, (ºi nu aº spune cã
sunt tristã din aceastã pricinã) la unison, criticii redutabili îmi pun
în „raniþa“ de scriitor de provincie toate scrisorile de recomandare
care are trebui sã mã facã „mare“ cu cele trei volume de eseuri-
tablete: „Galaxii paralele“, „Tablete contra disperãrii“ ºi
„www.rebel.2004.ro“.

Ce sunt de fapt „tabletele“ Melaniei Cuc, care se pare cã ºo-
cheazã ? Eu ºtiu cã sunt dinþii mei de lapte rupþi în epiderma Vieþii.
Criticii cred ºi spun altminteri:

Tit-Liviu Pop: Textele propuse de Melania Cuc, în ultimul sãu
volum apãrut în 2002, sunt mai greu de încadrat literar, fiind
poeme în prozã prin lirism , subiectivism ºi structurã metaforicã
a comunicãrii, ºi eseuri prin dimensiunile reduse, fantezie, inter-
pretãri personale, toate sub focul de artificii al ineditului stilistic,
al comparaþiilor surprinzãtoare, al epitetelor ºi hiperbolelor. În
aceastã dilemã, poate fi acceptatã ºi denumirea de „tablete“, ele
reunind caracteristicile expuse anterior ºi personalizând-o pe Mela-
nia Cuc inconfundabil.

Adrian Popescu: „Am citit cartea (Tablete contra disperãrii)
în liniºte ºi nu am gãsit, încã, o clasificare foarte exactã. Proba-
bil, nici nu este nevoie, lucrarea aparþine timpului nostru, care
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promoveazã un amestec al genurilor literare (…) Nu ºtiu de unde
vin aceste texte, probabil dintr-o experienþã suprarealistã bine asim-
ilatã ºi dintr-un mod de-a face poezia. Eu cred în acest talent, pen-
tru cã aduce noutatea ºi simt cã suntem în preajma unor surprize
literare“

Valentin Taºcu: „Melania Cuc se pune vrând nevrând, chiar
prin titlul de carte, (Tablete contra disperãrii) sub semnul lui Cio-
ran, chiar dacã nu se ridicã pe „culmile, ci se pune contra“ dis-
perãrii. (…) Ca ºi maestrul ei, Melania Cuc provocã false tragedii
(…) Cuvintele îi vin de peste tot, se ating de toate cele ale univer-
sului deþinut, în degetul mic“.

Constantin Cubleºan: „Tablete nu pot scrie decât acei care
au în ei talentul de a mânui cuvântul. Melania Cuc a scos o carte
cu tablete care nu trebuie cititã filã dupã filã. Sunt dense ºi tre-
buie citite separat, una pe zi, aºa cum sunt ºi scrise. Melania Cuc
este un scriitor care a plecat din Bucureºti pentru a locui pe locurile
natale, la Bistriþa, dar un scriitor este scriitor indiferent de locul
unde trãieºte ºi scrie. Melania Cuc aduce noutate în ceea ce scrie“

Ce va fi… va fi, îmi spun, criticii ºi cei mai buni pot fi ºi subiec-
tivi. Ceea ce fac eu nu este matematicã sã o pot aºeza în grilã de
control, aºa cã mã mulþumesc cu puþinul pe care mi l-a dat Dum-
nezeu pentru a fi fericitã. ªi… sunt fericitã când scriu!

Cartea mea de mãsurat Timpul nu am scris-o încã, simt cã
este undeva aºezatã pe raftul dintre minte ºi inimã. Mâna nu tre-
buie decât s-o atingã ºi ochiul s-o întindã pe retinã. Va fi azi , mâine,
în veºnicie, numai Tatãl o ºtie spune. Tatãl e Sus, eu sunt jos, într-o
vrajbã de incertitudini…

MILENARISMUL CLUJEAN

Ionuþ Þene

O revoluþie literarã presupune activarea germenilor moder-
nitãþii prin arderea etapelor ºi distrugerea rãdãcinilor, ajungându-
se la o îndepãrtare de originile iniþiale, de arhetip.

Un alt tip de schimbare, mai puþin bruscã, este „rãscoala“
literarã. La ea, modernitatea derivã din acþiune, nu este o valoare
intrinsecã propusã cu încãpãþânare de subiecþii revoltei. „Rãscoala“
nu arde etape ºi nu-ºi macereazã rãdãcinile, dimpotrivã arhetipul
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— de tip jung-ian — este asumat organic, evolutiv, conform unor noi
canoane specifice schimbãrii ºi modernizãrii.

Un astfel de proces se regãseºte ºi în literaturã. Existã autori
care programatic dinamiteazã trecutul literar, propunând o ineditã
ºi originalã esteticã ruptã brutal de tradiþie. Aceºti scriitori se doresc
„avangardiºti“, înnoitori cu orice preþ ai cuvântului. Ei sunt niºte revo-
luþionari. Un exemplu devenit deja clasic al avangardei literare
româneºti este Tristan Tzara.

Pe de altã parte, dupã 1990 s-a afirmat la Cluj un nou tip
de avangardã literarã care înnoieºte cuvântul prin asumarea tradiþiei
literare, a lirismului izvorât din cele mai ascunse ºi misterioase
izvoare ale arhetipului. Aceastã generaþie de scriitori recreeazã
tradiþia literarã propunând noi formule estetice ce împrospãteazã
scrisul literar românesc. Poeþii acestei generaþii sunt niºte „rãs-
culaþi ai cuvântului“.

Un model pentru acest nou tip de avangardã sunt poeþii
Dumitru Cerna, Adrian Mihai Bumb sau Victor Þarinã, care sinte-
tizeazã prin biografie ºi trãire poeticã spaþii largi din simbioza lite-
rarã româneascã. Putem spune cã existã în capitala Ardealului o
grupare poeticã bine conturatã ºi originalã, cu voci lirice distincte,
care s-a integrat perfect în mersul firesc al istoriei literare române.
Specificul acesteia vine din recuperarea lirismului ºi a metaforei,
considerându-se poezia o expresie a sensibilului ºi senzorialitãþii
într-un limbaj modern, totul într-o viziune neo-avangardistã. Carac-
teristica limbajului poetic îl reprezintã acel „cuvânt tãiat“, de fapt
o polisemanticã a cuvântului între structurare ºi destructurare.

Pe reprezentanþii acestei generaþii poetice îi leagã o priete-
nie sincerã în spiritul sobornicesc al stãrii de comuniune creativã,
ceea ce a dat culoare ºi viaþã Clujului literar post-decembrist. De
asemenea, poezia generaþiei post-decembriste recupereazã ºi dimen-
siunea creºtinã, care a fost ignoratã la comandã ideologicã în perioa-
da comunistã. Motivele ºi simbolistica creºtinã, în poezia noastrã,
la douã mii de ani de la naºterea lui Hristos a fãcut ca unii critici
sã o defineascã ca generaþia poeticã milenaristã. Aceastã den-
umire având mai mult o trãsãturã eschatologicã de febrilã aºteptare
a Judecãþii de Apoi. Noul milenarism este un nou curent literar
al tinerilor clujeni promovat cu har ºi mult talent. Acesta ne spune
cã poezia nu a murit, ci este metanoia omului spre Dumnezeu în
aºteptarea înfringuratã spre Fiinþã.
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Noua generaþie poeticã clujeanã ºi-a conturat personalitatea
ºi prin polemica cu „generaþia `80“. Ne-am considerat o replicã
liricã la proza atee ºi atonicã a poeziei „fãcute“, nu create, a reprezen-
tanþilor generaþiei din „obsedantul deceniu“. 

Noi nu avem modele literare din strãinãtate, dar am asimi-
lat poezia ruseascã de la începutul secolului XX ºi cea americanã
a anilor `60 transfigurând-o în creaþii originale româneºti. Dintre
autorii români amintesc pe Nichifor Crainic, Radu Gyr ºi Nichita
Stãnescu, ca scriitori-profeþi ai crezurilor noastre. 

Paradoxal cartea la care þin cel mai mult este un eseu de
teologie (nu un volum de versuri) — „Reflecþii critice despre o Teolo-
gie a Istoriei“ (1999). Cartea este efortul unor îndelungaþi ani de
cercetãri ºtiinþificeprivind sensul creºtin al istoriei, cu aplicaþii exem-
plare din istoria românilor. Aceastã carte abordeazã o tematicã
mai puþin cunoscutã ºi dezbãtutã în cadrul istoriografiei româneºti,
referitoare la Teologia Istoriei. De fapt, lucrarea continuã cercetã-
rile marilor istorici ºi teologi români ai perioadei interbelice, Vasile
Pârvan, Alexandru Mironescu ºi Dumitru Stãniloae, într-o sintezã
originalã ce înglobeazã ºi noile cercetãri în domeniu ale teologilor
creºtini din Occident. În carte se regãsesc ideile ultimelor dezba-
teri teologice din România privind sensul ºi finalitatea istoriei ca
scop teleologic al umanitãþii. Cartea este construitã pe un pachet
de evenimente din cadrul istoriei naþionale ca exemple theandrice
privind mersul istoriei românilor. 

Consider Poezia, Istoria ºi Teologia ca mãrturisiri de credinþã
ale umanitãþii care se contopesc în esenþa cãutãrii lui Dumnezeu.

CÂND AM VÃZUT ÎNTÂIA DATÃ

Alexandru Nemoianu

Cred cã puþini dintre noi ar putea rãspunde la întrebarea „Când
ai vãzut întâia datã?“ În primul rând, este o întrebare tulburãtoare
ºi apoi ea pune în evidenþã incapacitatea noastrã, a fiecãruia din-
tre noi, de a desluºi lucrurile esenþiale, pe care, mai întotdeauna,
le considerãm un dat „obligatoriu“. Deoarece toþi (sau, oricum, cei
mai mulþi dintre noi) avem acest fel de a gândi, de a considera un
dat necesar, sãnãtatea, auzul, vãzul ºi toate cele care fac viaþa pe
pãmânt frumoasã, ºi în acelaºi timp, de a fi obsedaþi de lucrurile
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care nu stau sub puterea noastrã ori care sunt, efectiv, secun-
dare, dacã nu direct neimportante („avere“, stare socialã, mân-
drie, aroganþã, dorinþa de stãpânire etc), ne vine greu sã rãspun-
dem la întrebãri simple, de felul celei: „când am vãzut întâia datã?“
Suntem surprinºi, cãci simplul act de a ne aminti aceasta ne obligã
sã cumpãnim ºi înþelesul vorbei „a vedea“. Înseamnã, oare, „a zãri“
ori „a pricepe“? Înseamnã suma obiectelor cuprinse în câmpul ve-
derii, ori înseamnã semnificaþia lor?

Cu un timp în urmã, am auzit o povestire care m-a fãcut sã
mã gândesc la întrebarea din titlul prezentului eseu.

Un orb bãtrân, foarte cuviincios ºi dedicat obºtii în care trãia,
finalmente, s-a apropiat de sfârºitul sãu pãmântesc. Cei din jur erau
total surprinºi de voioºia lãuntricã a orbului. În sfârºit, preotul care
îl priveghea, l-a întrebat care va fi fiind cauza acestei voioºii lãun-
trice. Orbul a rãspuns: „când voi închide ochii pe veci îl voi vedea
pe Hristos“. De fapt, acesta este chiar rostul vederii noastre (ºi
al tuturor simþurilor noastre), de a-L simþi pe Hristos, a-L „vedea“
ºi lãuda. Personal, am simþit acest lucru în câteva împrejurãri. Dupã
o boalã mai lungã (atunci când eram copil) ºi, mai apoi, dupã trezirea
din crize alcoolice, primul contact cu lumea, „vederea“ ei era
copleºitoare.

Priveam cele din jur, lumina, iarba, florile, copacii cu intensi-
tatea ºi bucuria uimitã pre care, presupun, le avea ºi primul om
când a zãrit lumea abia adusã în fiinþã de Dumnezeu. Bucuria ºi
recunoºtinþa acelor clipe, amestecate cu ruºinea ºi simþãmântul
personal de vinovãþie pentru tot ce este rãu în lume, sunt proba-
bil unice ºi, oricum, unice sunt pentru existenþa mea.

Da, atunci am vãzut întâia datã.
Întâmplãrile mãrunte ºi, cel mai adesea, fãrã însemnãtate,

care, toate la un loc, alcãtuiesc istoria vie a omenirii sunt „Crucea“
pe care trebuie sã o purtãm toþi pe drumul cãtre Luminã ºi Ade-
vãr. Prezenþa acestei Cruci ne leagã pe toþi, cei care suntem ºi
cei care au trecut, ne uneºte, ne face, cu sau fãrã voie, fraþi ºi
conlucrãtori. Oricât de grea ne-ar pãrea aceastã Cruce, trebuie
sã o purtãm cu bãrbãþie ºi trebuie sã aflãm în purtarea ei bucurie.
Înseamnã cã, dincolo de toate amãnuntele care mereu vor fi altele,
va trebui sã alegem între bine ºi rãu. Iar binele înseamnã, mini-
mal, a nu fi complici la rãu ºi cel mai lesne în a face asta stã în a
fi mereu de partea celor învinºi, a victimelor, a celor în suferinþã. În
acest chip, din când în când, câteodatã mai limpede ºi câteodatã
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ca un ecou îndepãrtat, vom putea auzi dangãtul clopotelor care
ne amintesc cã drumul spre casã ne rãmâne deschis.

GÂNDIREA COSMICÃ

Alexandru-Cristian Miloº,

Sîntem Extratereºtri! „Cetãþeni ai Cosmosului“ una din Naþiu-
nile Cosmice ale Universurilor sau, mai bine zis, a Multiversului!
Epopeea Pãmântenilor, a Poporului Terrian de pe a 3-a planetã de
la Soare, din Univers, Galaxia Calea Lactee, din Sistemul Solar —
este una a zborului ºi Rachete fotonice, cu Viteza Luminii sau a
Gândului prin Stele, Popoare stelare, Universuri. 

Toate Cãrþile Sacre ale Umanitãþii: Cartea lui Enoh, Iopol, Vuh,
Vedele, Upaniºadele, Mahabharata, Kamayana. Textele Piramide-
lor Cabala, Thora, Biblia, Coranul, Scrierile Budiste, Textele Tibetane,
Enuma-Elish, Cartea lui Etana, Textele chineze cu Dragoni zburã-
tori, Legendele dogonilor cu Ei-Oameni-Reptile veniþi de pe planetele
Stelei Sirius sau Seth la egipteni, etc. Apoi monumentele mega-
litice, sculpturale ºi arhitecturale de la Baalbek, Giseh, Stonhenge,
Tiahuanaco, Macchu-Pichu, Sacsayhuaxan, statuile din Insula Paºtelui
sau cele scufundate în Oceanul Atlantic ºi Pacific, picturile ºi desenele
rupestre de la Nazca, Hoggar, Tassili, Altamira, Brandberg, Las-
caux, Val Camonica, statuetele Dogu din Japonia, basorelieful din
Guatemala, Discurile cu cobalt din Paian Kara Ulla, oþel-wolfram
în sãbii de samurai, Coloana de fier inoxidabil de la Delhi-India, Astro-
graful Atlanþilor de la Antikythera, Aviaþia faraonilor Egiptului antic,
avioanele incaºilor, Pila galvanicã din Irak, arme de foc în Paleolitic,
arme nucleare folosite de „zeii“ celeºti, hãrþile lui Piri Reis, ori ale
vikingilor ºi eschimoºilor ºi chinezilor, papirusurile egiptene,
tãbliþele sumeriene, Calendarul venusian maiaº etc. etc... Acestea
toate sînt REALITÃÞI! 

Ele EXISTÃ! ªi nu putem face abstracþie de ele dar încercãm
sã scriem ºi sã învãþãm, sã ne reamintim cine suntem — Cetãþeni
ai Cosmosului, sã reconstituim Istoria Adevãratã a Oamenilor!

Peste Milenii existã un Arc de Memorie cu NASA americanã
ºi Zborurile Spaþiale cu rachete Apollo din mileniul 3, Secolul 21,
anul 2000, º.a.m.d. Acest Destin Cosmic al NOII Umanitãþi —
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Naþiuni Cosmice va continua ºi în Mileniile 4, 5, 6, 7 spre Infinit!
Având o Conºtiinþã Cosmicã ºi fiind obligatorie o Gîndire Cosmicã
— Omul Cosmic — Cetãþean al Cosmosului de pe Terra, Mileniu 3 —
va avea ca meseria obligatorie ºi „costum naþional al oamenilor de
pe Terra“ — Costumul de Astronaut ºi Meseria obligatorie pentru
redobândirea Nemuririi — Longevitãþii — aceea de Cosmonaut.

ªi conform Teoriei relativitãþii a lui Einstein, Singurul DRUM
SPRE DUMNEZEU ESTE DRUMUL ªTIINÞEI COSMICE! Antropologul
francez Teilhard de Chardin bine spunea cã: „Nu poþi cunoaºte
Mãreþia Lucrãrilor lui Dumnezeu, dacã eºti ignorant, dacã nu cunoºti
ºtiinþele cosmice“... iar parcã completându-l, Emil Cioran afirma,
cu revoltã: „greu mai moare maimuþa din Om“ ºi „Oamenii cascã
de plictisealã în faþa Crucii lui Isus!“ Toate învãþãturile vechi ale
Omenirii ne someazã — în mod expres — SÃ NE TREZIM DIN SOM-
NUL RAÞIUNII! Ce nu naºte decît monºtri... Iar monºtrii, ºi cu voia
sau fãrã voia lor, sînt niºte criminali, sinucigaºi ºi ucigãtori ai vieþii
ºi nu OCROTITORI ORI VEGHETORI AI VIEÞII PRIN ETICA GALACTICÃ,
CARE ESTE DOCTRINA COSMICÃ A IUBIRII- TRANSMISE OMULUI
TOT DE STRÃMOªII LUI DIN CER, DIN COSMOS! ªTIINÞA CUVIN-
TELOR — A UNELTELOR DIVINE CREATOARE DE LUMI — ESTE ªI UN
PRETEXT ªI O VINDECARE MORALÃ, COSMICÃ, DE LIMITA ANI-
MALITÃÞII DIN CARE AM FOST RIDICAÞI! PENTRU TREZIREA LA
NEMURIRE, LA VIAÞA VEªNICÃ, LA TIMPUL COSMIS! La
raportarea la Timpul Cosmic ºi nu la Timpul terestru — profan ... 

O GRILÃ COSMICÃ TREBUIE URGENT APLICATÃ SISTEMU-
LUI DE VALORI AL NOII UMANITÃÞI! Stelele de pe umerii Gener-
alilor ucigaºi ai Planetei sînt simbolurile nu a unor criminali, ci a
unor Savanþi Cosmici Fabricanþi de Stele ºi de Viaþã Cosmicã! DE
CE UITÃM?

DE CE SCRIU? Iatã de ce scriu! Din necesitatea vitalã a
AMINTIRILOR COSMICE, din GENA ISUSIANÃ a ASTRONAUTULUI
ºi Învãþãtorului Spaþial, din MEMORIA COSMICÃ ce la scriitori, artiºti,
oameni de ºtiinþã — CREATORI CA ªI DUMNEZEU-TATÃL, AI CÃRUI
FII SÎNTEM CU TOÞII — ESTE TREZITÃ! SPRE TREZIREA TUTUROR! 

Fiind FIII LUI DUMNEZEU ºi nu slugi, servitori, robi, cãci ºi
aceºtia au masa ºi bucatele lor dacã ar fi fiind ºi în Cer astfel de
segregaþionism social — ceea ce noi nu credem — alta decît aceea
a FIILOR LUI DUMNEZEU! De aceea tuturor Oamenilor trebuie de
urgenþã sã li se trezeascã Conºtiinþa de Fii ai lui Dumnezeu pen-
tru a trãi ºi a gîndi ºi a se purta ca atare, având nu numai respon-
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sabilitãþi biologice, animalice-terestre, slab spirituale, ci mai ales
RESPONSABILITÃÞI UNIVERSALE, COSMICE, raportându-se mereu
în viaþa lor la VALORILR COSMICE, la TIMPUL COSMIC, la VEªNICIE,
NERISIPINDU-ªI SÃMÂNÞA VITALÃ ca niºte cimpanzei în cãlduri!...
ºi scurtându-ºi sinucigaºi ºi inconºtienþi Viaþa lor ºi a Urmaºilor ºi
în acelaºi timp — ca efect secundar, biologic — oligofrenizând Rasa
Umanã! Cãci dupã Raportul Clubului de la Roma, cele mai lumi-
nate minþi al Pãmântului au prognozat viitorologic ºi sociologic cã
99% din Oameni sînt niºte bieþi bioroboþi, atinºi de tragism ºi
demenþã, prin hiperbolizarea sexualitãþii — care este, dupã opinia
noastrã — sursa Pãcatului Originar — neprecizat de nici o scriere
sacrã — explicit! Adicã Umanitatea are ca limite extreme cel puþin
douã categorii de oameni ºi anume: Oameni Creatori ºi Oameni
Necreatori sau Bioroboþi, ce executã ce ºi-au imaginat Oamenii Cre-
atori! Revolta ºi necazul vin din motivul cã doar 1% din omenire
sînt Oameni Creatori! Prea puþin, insignifiant pentru o Naþiune Cos-
micã ce aspirã la reintrarea prin ADN-ul Extraterestru din zestrea
geneticã cosmicã umanã, la un loc, în Federaþia Planetelor Libere
din Galaxie ºi Univers! Spre a-ºi aduce aminte IDENTITATEA COS-
MICÃ! ªI A SE RIDICA DIN SUBANIMALITATEA CONTEMPORANÃ
ÎN CARE A CÃZUT! 

Cînd se uitã în Oglinzile Conºtiinþei Cosmice, Oamenii vãd, tot-
deauna pe alþii ºi nu pe ei, cu pãcatele lor zilnice, cu NERE-
SPECTAREA SINUCIGAªÃ A CELOR 10 PORUNCI BIBLICE! Noi cre-
dem cã existã o prãpastie între TEORIE ªI PRACTICA VIEÞII NOAS-
TRE, una spunem ºi alta facem!

De-aceea SCRISUL, CA AMINTIRE ªI GÎNDIRE ªI CONªTIINÞÃ
COSMICÃ, ESTE O MISIUNE COSMICÃ A UNUI CETÃÞEAN AL COS-
MOSULUI! SCRIU FIINDCÃ CUVINTELE AVÂND ENERGIE ªI MEMO-
RIE COSMICÃ MÃ „TREZESC“ PE MINE ªI PE CEILALÞI DIN UITARE,
ELIBERÎNDU-NE DIN ÎNCHISOAREA TIMPULUI.

UN SENTIMENT ªI UN ROMANTISM COSMIC, UN MISIO-
NARISM COSMIC sau, cum zicea Mircea Eliade, un „Creºtinism Cos-
mic“ sau cum gîndea Eminescu: „Finalitatea poeziei mele este sã
descopãr Ecuaþiile Matematice ale Universului, ale Lumii, Continen-
telor, Þãrilor, Oraºelor, Caselor, Omului“, iar Jules Verne decreta
adevãrat: „Tot ce-ºi poate imagina un Om, ceilalþi, ÎN TIMP, vor înfãp-
tui material!“ Sînt un Optimist Cosmic, un Poem Planetar ºi Cos-
mic ce cred în Viitorul Naþiunii Cosmice! Orice Creator are trezitã
GENA ISUSIANÃ — COSMICÃ prin Ochiul Reptilian, al Treilea, pe care
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ºi-l picteazã pe Frunte indienii — spre a-ºi reaminti IDENTITATEA COS-
MICÃ A OAMENILOR ªI DESTINUL LOR COSMIC! „Scriu ce sînt ºi
sînt ce scriu“ — spuneam într-un vers trezitor de Identitãþi Cosmice!
Ca ºi o Conºtiinþã ºi o Identitate Cosmicã a Oamenilor, dar în stare
de somnolenþã, latentã, vagã, virtualã.

Ea trebuie, urgent, TREZITÃ! De-aceea toate cele 10.000
de religii ºi credinþe cosmice ale Lumii Terestre, te strigã ºi vã
strigã TREZIÞI-VÃ! LA DUMNEZEUL COSMIC, LA OMUL COSMIC,
LA VIAÞÃ, CETÃÞENI COSMICI CARE SÎNTEM CU TOÞII, la respon-
sabilitãþile noastre de Oameni Cosmici cu Paºaport Cosmic print-
re Fraþii din Spaþiu, printre Naþiunile Cosmice, Zborul Neîntrerupt
Intergalactic — cu adevãrat Prototipul Oamenilor Viitorului ºi Învãþã-
torul Spaþial al Rasei Umane, al Noii Umanitãþi! Cred în STELELE
NOII UMANITÃÞI! Astfel scriu! SPRE A MÃ REAMINTI PE MINE CEL
ADEVÃRAT ªI PE VOI CEI ADEVÃRAÞI — OAMENI COSMICI —
CETÃÞENI AI COSMOSULUI!

GÂNDUL MEU E LIMBA ROMÂNA

Miron Þic

Gândul meu e limba românã.
Crezul meu e limba românã.
Scrisul meu e limba românã.
Pentru mine scrisul înseamnã atât bucurie cât ºi suferinþa,

fiecare, dacã pun în paginã, acele picãturi fragede de rouã, înseam-
nã cã rostul de aplecare asupra colii de hârtie n-a fost în zadar.

Scrisul pentru mine este zona curatã ºi maiestoasã, dupã
cum este o pãdure de tei sau un câmp înflorit cu narcise. 

Scrisul meu este cuvântul ce-mi hrãneºte timpul neodihnit
de peste o întindere nesfârºitã.

Scrisul meu este þinutul prin care cãlãtoresc sau adevãrata
casã, din care plec ºi-n care mã ntorc, pe sub bolþile astrale, la
ora când torentul de stele dã semnalul de trecere spre sãrbãtoarea
Sânzienelor. În fiecare mijloc de varã, caut ºi gãsesc fraga frãguþa,
într-un loc de pe o colinã din preajma satului natal. Din totdeauna,
drumul meu mi s-a pãrut unul de cursã lungã, de care nu m-am
speriat ºi nici l-am abandonat. Nici mãcar nu am aruncat o privire
-n urmã, nu mi s a pãrut sã fac acest gest, chiar dacã, uneori,
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cineva venea pe urmele mele, mã întreba „unde cãlãtoresc“, eu îi
rãspundeam „cãtre masa de scris“

Mi-a plãcut sã trãiesc în „Miezul unui ev aprins“, dupã cum
cândva a trãit (atât de puþin) poetul Nicolae Labiº, cel rãpit de
„Pasãrea cu clonþ de rubin“, al cãrui poem „Moartea cãprioarei“,
m-a urmãrit ºi mã urmãreºte ºi azi, ca de altfel ºi „Primele iubiri“.

De când mã ºtiu, m-am ferit de imaginile false, tânguitoare,
care m-ar fi putut întoarce din drumul pe care mi-l alesesem ºi
care devenise drag ºi apropiat. Nu mi-au plãcut niciodatã acele ima-
gini prea jucãuºe, care lucesc ºi clipesc iar apoi se revarsã nes-
pus de linguºit, ferindu-mã de a mã îmbrãþiºa, nu cã sunt un om
slab ºi fãrã de curaj, e datoritã faptului cã mi-a fost ruºine sã visez
pe niºte perini înºelãtoare. Mi-a plãcut sã trãiesc între clipe de cân-
tec ºi de rugãciune, fãrã sã mã agit ºi sã produc zgomote în jurul
meu ºi fãrã sã distrag atenþia prea multor priviri.

M-am simþit bine scriind, mai ales atunci când am avut înþelep-
ciunea de a sta aproape de cuvinte, de a nu le risipi, ci de a le
aduna într-un buchet, pe care l-am aºezat într-o vazã a luminii, cât
mai aproape de ochii cititorilor. Nu de puþine ori, acest buchet, l-am
oferit femeii cu care am alergat printre stropii de ploaie, ce au cãzut
dupã o lungã secetã.

N-am privit numai dintr un punct anume, ci, mai mult de unde
m-a chemat dorul purtat în suflet, aºa cum iarba poartã picãturile
de rouã ale dimineþilor înzorite.

Am cãutat mereu acele imagini care mi-au mângâiat sufle-
tul, simþind de fiecare datã, bucuria dar ºi povara pe care mi-o
asumasem, povarã pe care s-o port cât mai departe ºi fãrã prea
multe osteneli.

Scrisul poate fi socotit pentru mine, o lume fascinantã,
deosebit de frumoasã, iar cãrarea mea o doresc mereu înverzitã
ºi deschisã ca floarea de crin.

Ca ºi alþi confraþi în ale scrisului, nu pot trãi fãrã sã port
aceastã speranþã vie, fãrã sã mã ºtiu aproape de aceastã zeitate
a gingãºiei, pe care doar o iubim, fãrã s-o urâm vreodatã. Mã tot
gândesc dacã un multimiliardar s-ar putea dedica scrisului, dacã
ar putea renunþa la marile afaceri în favoarea poeziei? Dacã ar putea
visa ºi suferi pentru cuvântul scris sau dacã s-ar cufunda în lumea
noastrã Eminescianã?

Scrisul pentru mine este iubire din iubire ºi simþire din simþire.
Cred cã este foarte greu sã trãieºti fãrã aceastã speranþã. Simt
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cã este foarte greu pentru cine nu ºtie sã viseze frumos, sã
descopere undeva secunda din care încep sã ningã acele ºoapte
nepregãtite din timp, pe care ni le aducem mereu ºi mereu aminte,
ca niºte clipe de neuitat.

Ce poate fi scrisul pentru mine, dacã nu acest real ºi frumos
cântec, cel mai sensibil semn al timpului ieºit din propria-i tãcere?

Scriu fiindcã altfel n-aº putea sã intru pe poarta amurgului
de searã sau n-aº putea sã privesc jocul stelelor pe cerul nopþii,
iar dimineaþa n-aº avea timp sã deschid fereastra casei, pentru a
spune „Bunã dimineaþa, lume, te privesc spre a merge împreunã
fãrã nici o teamã“. Scriu fiindcã altfel, n-aº putea sã pãºesc mai
departe cãtre amiaza ce se preface în asfinþit.

Pentru cine scriu ? În primul rând, pentru sufletul meu ºi al
atâtor cititori, de mai aproape sau de mai departe. Scriu pentru
fiinþa iubitã ce aºteaptã ºi ea ca Regina nopþii sã-ºi deschidã petalele,
a cãrei migrare se pierde în întunericul nopþii.

Scriu dupã ce am privit mai multe clipe curcubeul sorbindu-
ºi apa din râul din care mi-am udat tâmplele.

Scriu fiindcã de aceastã bucurie nu mã pot despãrþi cum nu
mã pot despãrþi de cãrþile unor scriitori deosebiþi, cum este Dom-
nia Sa Dr. Artur Silvestri, prozatorul Nicolae Danciu Petniceanu,
poeþii Eugen Evu, Valeriu Bârgãu, Virgil Diaconu ºi încã mulþi alþii.

L-am iubit pe Labiº dar ºi pe Baconski, cum i-am iubit pe Florin
Mugur, Petre Stoica ºi mai ales pe Nichita Stãnescu.

Cartea pe care o aºtept ºi care o simt cea mai dragã, este
una de poeme de dragoste, „Planeta iubirii“, pe care o dedic tutu-
ror celor apropiaþi mie ºi tuturor celor ce nu mã ºtiu sau n-au auzit
de numele meu.

Vin de undeva dintr-un sat ºi mã-ntorc când mi se face dor
la casa pãrinteascã, la casa natalã. Mã reîntorc acolo ºi plec de
acolo cu poezia trãirilor mele de iubire ºi cântec.

NU VIN DE NICÃIERI ªI NU MÃ DUC
NICÃIERI: „CUM AM FOST AªA RÃMÂNEM“

Graþian Jucan

Scriu din prinosul gândului ºi inimii pentru a împãrtãºi seme-
nilor mei, cititorii, ideile, stãrile ºi frãmântãrile mele sufleteºti, scriu
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pentru cã simt cã am ceva de spus în domeniile care mã preocupã,
pentru propãºirea culturii, pentru bucuria cititorilor. Am început cu
bibliografii întocmite de mine: Bibliografia eminescianã, în Limbã ºi
literaturã, vol. V/1961 ºi IX/1965, restul pânã azi pe fiºe (în mss.)
ºi Ion Budai-Deleanu. Contribuþii bibliografice în Limbã ºi literaturã,
vol. VIII/1964 ºi XXVII/1970, restul pânã azi pe fiºe (în mss.).

Eu nu sunt scriitor, nu scriu beletristicã, fiindcã n-am talent,
dar m-am format cu timpul ca istoric literar ºi scriu despre ceea
ce cred cã mã pricep cât de cât ºi, în consecinþã, scriu pentru pro-
gresul culturii româneºti, pentru adevãr în ºtiinþe eminescologicã.

Scriu pentru cititorii de bunã-credinþã, pentru cei dornici de
a afla aspecte noi în domeniul ºtiinþei literare, pentru a contribui
la popularizarea ºi rãspândirea cunoºtinþelor, pentru întreþinerea
cultului pentru poetul nostru naþional. De asemenea, mai scriu
despre tezaurul nostru folcloric, pe care l-am cules (texte literare)
din Câmpulungul Moldovenesc, pentru a-l face cunoscut genera-
þiilor ce vin, întãrindu-le dragostea pentru locul natal etc.

Am fost student al Facultãþii de Filologie (1949-1953) a Uni-
versitãþii din Cluj. O influenþã covârºitoare asupra studenþilor avea
profesorul D. Popovici. În anii studenþiei, profesorul I. Breazu, mi-a
fãcut cinstea de a inaugura cercul literar al Facultãþii cu o lucrare
de-a mea Interesul lui M. Eminescu pentru patrimoniul popular, iar
la una din lecþiile de seminar, am prezentat lucrarea „Luceafãrul“
lui Eminescu. Profesorul Tancred Bãnãþeanu a alcãtuit una din
prelegerile sale cu material folcloric cules de mine, din Câmpulung
Moldovenesc.

Am fost profesor de Limba ºi literatura românã, fiind în acelaºi
timp (din 1954) peste 25 de ani metodist al obiectului în fostul
raion Câmpulung Moldovenesc, cu care ocazie am cules direct de
pe teren creaþii populare (folclor) alcãtuind douã culegeri: Pe sub
muntele Rarãu — Poezii populare, Suceava, 1971 ºi De sub muntele
Rarãu — Folclor din þinutul Câmpulungului Moldovenesc, 2000 cu
bibliografia articolelor de folclor ºi etnografie publicate de mine!

Pasiunea mea a fost, este ºi rãmâne Mihai Eminescu. Lucrul
acesta porneºte de la teza de licenþã (iunie, 1953) de la Facul-
tatea de Filologie a Universitãþii din Cluj: M. Eminescu ºi patrimo-
niul popular, când am cercetat, în marile biblioteci clujene, tot ce
s-a scris despre poet în legãturã cu folclorul, punând la contribuþie
ºi cele circa 800 de fotocopii ale manuscriselor eminesciene, exis-
tente la Biblioteca Universitãþii, azi „Lucian Blaga“. Subiectul l-am
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continuat ºi-l continui ºi azi, publicând în acest sens ºi câteva cãrþi,
din care ultima: M. Eminescu. Peste nemãrginirea timpului, 2005.

Dintre profesorii clujeni, din care unii au contribuit efectiv la
formarea mea intelectualã, amintesc pe: D. Popovici, L. Rusu, I.
Breazu, E. Petrovici, ªt. Paºca, D. D. Roºca, D. Macrea, I. Per-
vain, O. Drimba, R. Todoran, T. Bãnãþeanu, º.a. 

Concomitent cu preocupãrile eminescologice, am publicat câte-
va cãrþi despre oraºul meu natal: Câmpulung Moldovenesc; fiind
vorba de cartea la care þin cel mai mult, mãrturisesc aici cã ele
sunt douã: M. Eminescu. Contribuþii bibliografice, de la 1900 pânã
azi (2005) (în mss. pe fiºe) ºi Câmpulung Moldovenesc. Schiþã isto-
rico-culturalã, Câmpulung Moldovenesc (sub tipar), ce va apãrea
în anul viitor (2006) cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la ridi-
carea locului meu natal la rangul de oraº.

Am mai elaborat o bibliografie despre Câmpulung Moldove-
nesc (sper sã aparã în colaborare)ºi am mai publicat douã cãrþi
despre Bucovina. În cartea Eminescu înainte ºi dupã Eminescu, Edi-
tura Fundaþiei Culturale „Alexandru Bogza“, Câmpulung Moldove-
nesc, 2002, am publicat ºi bibliografia articolelor scrise de mine
ºi tipãrite despre poet.

Efortul meu în acest domeniu, dupã o muncã de jumãtate
de veac, nu este cunoscut, întrucât cãrþile mele au apãrut în tira-
je mici.

Pe lângã munca la Liceul „Dragoº Vodã“ din Câmpulung
Moldovenesc, catedra de Limba ºi literatura românã, timp de circa
40 de ani, am predat la clasele umaniste timp de 10 ani ºi Istoria
literaturii universale.

Nu fac parte din nici un curent literar, din nici o ºcoalã
ºi nici o direcþie, decât aceea a bunului-simþ, aºa cum am învãþat
de acasã, din liceu, de la profesorii mei, ataºaþi învãþãmântului ºi
de la profesorii mei de la Universitatea din Cluj: D. Popovici, I.
Breazu, G. Pervain, R. Todoran, Tanored Bãnãþeanu, ªt. Paºca,
îndrumãtori excelenþi ai studenþilor prin prelegerile þinute, prin lec-
þiile de înalt nivel, a seminariilor ºi prin sfaturile pe care le adresau
studenþilor.

În toate cãrþile mele sunt articole ºi eseuri care sporesc
cunoºtinþele cititorilor ºi întãresc dragostea lor pentru poetul nos-
tru naþional ºi pentru trecutul ºi prezentul plaiurilor Rarãului, muntele
simbol al turismului local.
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Eu sunt însã ºi produsul muncii ºi pasiunii mele pentru cerce-
tare ºi studiu, pentru curiozitatea ºtiinþificã în domeniul care îmi
place. Cãrþile mele mai importante, dacã vor fi sã fie, sunt: M. Emi-
nescu ºi tezaurul folcloric ºi Câmpulungul Moldovenesc, schiþã istori-
co-culturalã, amândouã pregãtite pentru tipar. Nu vin de nicãieri
ºi nu mã duc nicãieri: „Cum am fost aºa rãmânem“.

AMOR FATI? AMOR DEI?

Eugen Evu

Motto: Orice revenire pe text ar 
spune aceleaºi lucruri, dar mereu altfel.

DE CE SCRIU? Întâi dintr-un impuls al jocului, ca sã suport
o realitate a sãrãciei, absurdã, nedreaptã: eram un copil neobiºnuit
de frumos, am înþeles devreme cã asta era ca un dar, însã ºi un
motiv de invidie, mã zãdãrau unii „frumosule“, mã muºcau fetele
cu ochiade dulci, devenisem narcisic. Am scris poezii în joacã, arta
are ceva de tril, are-n ea miezul incantatoriu, este un limbaj de
preludiu, de chemare, te înþelegi prin inimã cu ceilalþi. Dar jocul a
devenit altceva; am fost cîntãreþ (performant!) ºi îmi cântam tex-
tele. Am cultivat eufonic acest imbold, aceastã neliniºte, aceastã
zestre dinspre pãrinþii mei, þãrani strãmutaþi la oraº; am continuat
sã scriu fãrã încetare, sã ard de propriu-mi foc cum spune Emi-
nescu în geniala-i Odã!!! Am aflat apoi, în exprimarea scrisã, o dimen-
siune interioarã cumva mai vie, mai umanã, paralelã cu a oralitãþii,
cea vorbitã. 

Am înþeles cã ceea ce iubesc este Iubirea. Am cãutat-o prin
poezie. Felurimea de „motivaþii“ ulterioare, poate fi adusã din con-
dei, dar ºtiu cã aº vorbi de acelaºi lucru: o imperioasã nevoie de
a comunica într-un stil afectiv. Scrierea poeticã a devenit pentru
mine autocunoaºtere, psihoterapie ca instinct superior, modulato-
riu. Pe leit-motivul DE CE... De ce sunt, de ce existã noroc ºi nenoroc,
de ce ne lovim între noi, de ce unii urãsc, neputînd a iubi?... Ca
sã suport lumea, sã o îmbunez (cea imediatã) scriam, îmi cultivam
crezul cã voi fi înþeles de cei ce sunt asemeni mie, cã voi fi auzit,
poate preþuit, iubit cum iubeam eu. La 17 ani, „captat“ într-un cerc
literar, aveam sã asaltez revistele, sã public, încurajat de nume mari,
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care-mi întãrirã convingerea cã am un destin poetic, aºa îmi voi
„rãzbuna“ sãrãcia, voi rãspunde iubirii cu iubire... 

Scriu sã nu-mi pierd minþile! De fapt scriu pentru cã altfel
naº avea sentimentul cel mai durabil pentru mine, cã SUNT; sufle-
tul meu are ecoul reconfortant, magic, ERGO SUM. Sufletul este
pridvorul Spiritului.

Scriu pentru a-mi încetini moartea, cea zilnicã; pentru a da
sânge proaspãt, transfuzie, uluitor de expresivei Limbi Române, încã
româneºti, cea mai poeticã limbã europeanã!... Prin aceea cã, para-
doxal, moduleazã semantic ºi creator, înnoitor, o seamã de altoiuri,
toate ramificate pe butucul strãvechi al Sufletului Originar din acest
spaþiu urieºesc. Scriu pentru cã sunt din þara lui Densuºianu, Emi-
nescu, Enescu, Brâncuºi, Blaga, þara lui DOR, mai mioriticã decum
manoleicã, mai Moartea Cãprioarei decum Nichita, necum frac-
turismul, nicidecum cioranismul. Voilà!

Scriu ca sã mã rog mie însumi, sã-mi autoprogramez
subconºtientul, sã-mi transcend Memoria; sã trãiesc poezia în mod
isihasmic; sã refac zilnic (mai nou ºi în somn!) legãtura dintre inima
ºi creier.

Creierul creiereazã (nu creiazã), inima simte, pulsaþia ei rit-
meazã ceva ce se aude — comunicã ÎN SUS, ca în rugãciune.

Scriu ca sã înfrumuseþez proza, derizoriu; scriu ca sã exprim
interiorul ninsorii, interiorul iubirii negîndite, interiorul rezonant cu
eternul, scriu ca sã înfloresc Eterul, sã digitalizez Astralul... Scriu
ca sã mã justific, sã adeveresc Fiinþa, sã îmi cultiv Memoria prin
inspiraþie, spirit; scriu ca sã nu mã înstrãinez în lume, sã mã trezesc
zilnic spre lume. Scriu ca sã ocrotesc în mine ceea mi-e dat ca
zestre cromozomialã!

Scriu ca sã mor mai încet, sã mã pregãtesc, sã suport
inerenta despãrþire de cei dragi. Mi-e drag de lume, sunt lumesc,
mi e dor de oamenii viitori; mi-ar fi ruºine sã ne judece pentru câte
rele fac unii, probabil cei ce neputînd iubi, urãsc. Scriu ca sã îmi
recalibrez aritmiile de dupã suferinþe. Scriu ca sã aflu cine sun-
tem, cine a fost sã fim, de ce trãim primejdia de a deveni (prin
cãdere) Neoameni. Atunci ce? Entitãþi luate-n control de Altceva?

Scriu ca sã las în cãrþile mele adevãrata poveste a mea, a
noastrã. Fie ºi codificatã; eu am o eufonie înnãscutã, am în suflet
incantaþia, descântecele, doinele (strãvechile DAINE); eu am în mine
ceva care mi-a fost dat, trebuie sã transmit. Scriu poezie, la asta
mã refer. Sunt dator sã o scriu pe a mea, sã þinã pasul ºi drumul
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cu marea poezie a noastrã. Românii au naturã poeticã, au geniu
liric, adicã geniul creativ, în plan superior, imitatio Dei. Poezia este
ºi autocunoaºtere ºi cunoaºtere de graniþã, este invenþie, intuiþie,
dezvãluire a Fiinþei, înnoire, reproiectare, REVENIRE. Reiese cã scriu
pentru mine dar implicit pentru ceilalþi, pentru cei care recepteazã,
percep valoric semnalul emis de mine. Sunt un euristic! Scriu, ci
nu versific, nu fac cronici rimate! Boala celui care scrie este scrii-
tura, manierismul, fascinaþia surdã a modelelor, imitaþia, ci nu þipa-
tul ºi melodia originale.

...Nu aparþin vreunui curent literar, deºi grilele acestea ciclice,
într un fel, pragmatizeazã necesar istoria devenirii culturale ºi prin
poezie. Aparþin unui Melos Strãvechi, ramificat de noi, într-o Coroanã
ce creºte, ca Arbore al Vieþii. Poezia are ºi un luciferism în ea „dar
are ºi Elogiul restituit Creatorului. Poezia îmblânzeºte omul, adicã
fiara care — ochi neavând, — face din sãrut muºcãturã; face din
gheare-mbrãþiºare; face din dorinþã, foame. Poezia are harul de
a ne împãca cu „învãþarea de a muri vreodatã“, remember „Odã-n
metru antic (deci subcuantic). Poate Atlan(tid)ic...

Am aparþinut miºcãrii literare hunedorene, eteroclite, dar cu
patru-cinci oameni modelatori, unii în programul ªcolii de la Sibiu.

N-am devenit proletcultist deºi am avut rãtãcirea indusã de
regim, de „tãtucii“ pseudo-mesianici; unii cãlare pe „capul trebii“ ºi
azi. Am fugit la timp de ãºtia! Este tragic cã ei existã, lucreazã,
violeazã conºtiinþele; îi ignori sau îi sfidezi, probabil cã sunt un rãu
necesar, horribile dictu.

Curentul literar care mã þine treaz, mã provoacã ºi mã pasio-
neazã, este cel care vine din viitorul imediat, este prefigurat de
generaþia urmãtoare... Aº vrea sã fiu, în scrisul meu poetic, în legã-
turã cu ei, sã fiu armonic cu ei, cãci suntem Descendenþi cu toþi...
Scriu uneori deoarece sunt indignat, nu suport nici azi injustiþia,
proliferarea non-valorilor, cyborgismul sinistru; nu suport par-
venitismul, ipocrizia, triumful efemer dar devastator al urâtului; rup-
tura dintre vorbe ºi fapte, minciuna. Recitiþi opera politicã a lui Emi-
nescu, egal de genialã cu cea poeticã! ªtiu, de la Socrate ºtiam,
care este preþul. Dar preþul îl ºtim de la Hristos. Totuºi, implaca-
bil parcã, va trebui sã depunem mãrturie, sã ardem. În cele 28
de cãrþi ale mele, verificabil ºi straniu pentru mine, cuvântul cel
mai des repetat (de mii de ori!) este cuvântul LUMINA.

Nu ºtiu cine „sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc“...
Este întrebarea la care poate rãspunde însãºi viaþa fiecãruia. Fizic
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vorbind, oriunde „mã duc“ (ci nu merg) — adicã EU mã duc (port)
pe MINE (corpul meu?) — voi fi un Român. Unul deºteptat în lume;
ocrotit de CINEVA, încercat mereu de CINEVA, dornic a Ajunge Unde-
va, într-un Acasã temporar pierdut.

Avem în noi harta Paradisului. Avem ºi Drumul. În mod spe-
cial, avem în noi mila, duioºia, compasiunea faþã de semenul suferind;
ºi ne revoltã suferinþa Naturii... Nici o fãpturã, cãci fãpturile au
neºtire de moarte, de viaþã, de A FI, nu ºtie cã Omul DEVINE, în
vreme ce, darwinist oarecum, toate „devin“... Dar devenirea noas-
trã este în programul divin, al Creatorului, iar dacã distrugem cu
ºtire, ne insultãm originea. Nu am în mine nostalgia nemuririi;
luciferismul ne este întru un prag mai înalt, solarian.

Este reînnoitor, pulseazã în noi lumina Învierii.

DECLARAÞIE PE PROPRIA-MI RÃSPUNDERE

Felix Sima

Nu eu vorbesc despre versurile mele, ci ele vorbesc despre
mine. Este un curaj sã ieºi în lume cu o faptã, cu o strofã, cu o
carte. Lumea te judecã, te estimeazã, te submineazã sau te
stimeazã. Preferam sã rãmân necântãrit — dar fiecare are greu-
tatea sa. Un gram de poezie, cât un fir de nisip, tot se va gãsi în
paginile mele... Iar dacã nu, facem din ele bãrcuþe ºi le punem pe
râu. Vedeþi cã aþi descoperit poezia din pagini de ape? Prin ele cer
iertare celor pe care i-am necãjit, cu voia sau fãrã voia mea, ºtiuþi
sau neºtiuþi. Mi-a revenit bunul simþ. Plecase puþin cu sorcova. Sco-
pul versurilor mai este sã nu ne otrãvim reciproc în timpul aces-
tei convenþii sociale care se numeºte VIAÞÃ: eu nu îþi dau ciuperci
otrãvite, tu nu îmi dai ciuperci otrãvite. Am învãþat, prin ele, sã
ºterg geamurile casei lui Anton Pann. Sunt plãtit pentru aºa ceva?
Nu! Însã plãtim tot noi — cu viaþa. Poþi sã trãieºti din scrisul trãit
când poezia este un loc pe care îl locuim. Stând cu poetul Dragoº
Vrânceanu, pe la 1975, în bãtãtura casei sale de la Bãbãni, în ogra-
da cu pruni înfloriþi, i-am spus: „Noi locuim, pe drept, pãmântul unui
poet de locuit“. Iar Domnia Sa mi-a rãspuns: „Am atras atenþia dom-
nului Marin Preda asupra volumului dumitale de poezii“. Deci, volu-
mul meu de poezii a locuit o secundã în Marin Preda care a locuit
cu prietenie în Dragoº Vrânceanu care a locuit în Eugenio Montale.
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ªi am alcãtuit, astfel, o Casã Comunã a Europei. ªi de-atunci, dragã
cititorule, în pãrul tãu trist îmi adãpostesc ochii amari! Ne putem
ajuta foarte greu unii pe alþii. Poate, doar, cu 7 vorbe, 7 mere, 7
ouã, 7 litri de vin. Din 7 în 7 zile sau din 7 în 7 ani. ªi se confir-
mã cât de singuri suntem, iar pentru a reuºi ne trebuie forþã ºi
tenacitate. Curaj ºi speranþã. Iar pentru acestea — se atribuie chiar
Premiul Oscar. Oscar Wilde, desigur, un alt prieten al nostru din
copilãrie.

În prezent, pentru a nu mã-ndepãrta prea mult de locurile
natale, singurii mei prieteni sunt cei 100 de pruni pe care i-am
plantat acum 7 ani ºi le aºtept, de fiecare datã, roadã coaptã. Vara
mã culc sub ei. Trifoiul este mare, coasa se aude pe aproape, iar
eu, în vis, mã mut din calea ei. Aºa cum vrem întotdeauna sã plecãm
din calea morþii. Însã — degeaba. Ne gãseºte când doreºte. Totul
este sã nu murim cu zile — dupã cum mai vorbeam noi odatã.

Regret cã nu sunt învãþãtor în satul natal. Aº fi aprins beculeþe
în creieraºul fraged al copiilor ce stau ciorchine pe lângã sobã, iarna
sã se încãlzeascã pe lãbuþe iar vara — sã se rãcoreascã pe spinare.
Aº fi ieºit cu ei la pãdure, în fiecare anotimp, ca sã simþim, la faþa
locului, mireasma, vârsta, seva, ramura uscatã. Dar — mai ai timp
sã te bucuri de ceva? Mai ai timp sã te întristezi? Abia ai timp sã
fii maºinã de executat, cãci tobele bubuie pe toate lungimile de undã,
smoala clocoteºte pe peretele din dreapta al pridvorului, joagãrele
au intrat în pãduri, unde ºi noi trãim — ºi ne temem cã ne vor despi-
ca inimile ºi trunchiurile pe din douã! Dar de ce ne mai temem când,
la urma urmei, acesta ne va fi viitorul ºi sfârºitul în timpul scurt
ce trece, ne petrece, ne cerne ºi ne discerne, ne bântuie, ne mân-
tuie... Pânã atunci — sã mai citim, sã cântãrim, sã mai iubim, sã
ameþim, sã fiþi, sã fim...

Se strâng în universul particular al fiecãrui individ milioane de
stele cu milioane de chipuri pe care nu le poþi observa decât cu un
instrument special de lucru, instrument care, în cazul nostru, se
numeºte: POEZIA — cãreia i-am compus cu dragoste acest text ce
prefigureazã, izvorând ºi curgând, toate capitolele mele de versuri:
„Îºi cunoaºte bine glasul, / Îºi cunoaºte bine rostul, / Cântã sus,
în vârful casei, / Precum cântã-n gândul nostru, / Învãþatã de la
soare, / De la firu' nalt ºi verde, / Apa vieþii dumisale / Tot prin
viaþa noastrã-ºi pierde... / Stã acolo sus ºi cântã / Despre ce avem
de zis. / Este tot ce pot sã spun / Despre ea, oral ºi n-scris.“
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TEXTUL EMINESCIAN MI-A
ÎNDREPTAT DESTINUL

Tudor Nedelcea

Dacã aº fi fost întrebat de ce scriu, acum 50 de ani, când
am aºternut pe hârtie primele cuvinte despre Manolos Glezos (nici
acum nu ºtiu prea bine cine-i, dar, în anii 1955-1956, numele sãu
era vehiculat) aº fi rãspuns simplu: „pentru gazeta de perete“. Apoi,
dacã românul s-a nãscut poet, am crezut ca ºi eu pot face ver-
suri. Dezamãgire! Nu mi-am gãsit vocaþia nici în texte politice, nici
în poezie. Abia în 1970, în revista „Ramuri“ am publicat primul text
despre „Alexandru Macedonski în documente inedite“ ºi cred cã
abia de atunci mi-am gãsit vocaþia de istoric literar. De atunci am
rãsfoit file de arhivã, descoperind ºi alte documente inedite despre
scriitori sau despre alte personalitãþi culturale, pe care le-am pu-
blicat însoþite de mici comentarii de istorie literarã; apoi am ela-
borat primele texte de istorie literarã ºi cronici literare. Spre a mã
documenta, dar ºi pentru folosul altora am tipãrit douã volume-
dicþionar de Publicaþii periodice din Oltenia, un catalog de Manus-
crise ºi cãrþi vechi, monografia Bibliotecii „Aman“ ºi bibliografia adno-
tatã a revistei Arhivelor Olteniei, seria veche (1922-1947). Urmã-
torul pas a fost unul temerar: înscrierea la doctorat la eminentul
profesor Dan Simonescu (care venea din generaþia interbelicã) cu
teza Geneza ideilor social-politice ºi filosofice în literatura românã
(pânã la Dirnitrie Cantemir). Odatã ce am luat avânt, am „comis“
ºi alte „delicte“ literare: am scris ºi pentru copii (Doamne, ce greu
e sã scrii pentru copii!): Povestiri despre Mihai Viteazul, Vlad Þepeº-
Dracula, Pasãrea mãiastrã [Mãria Tãnase].

Dar în 1985, prin luna februarie, dupã ce am fost destituit
din funcþia de director al Bibliotecii „Aman“ din motive încã obscure,
ºi mai ales dupã ce unele persoane oficiale s-au purtat cu mine la
modul grobian, am deschis la întâmplare, vol. IX din Opere de M.
Eminescu ºi textul eminescian mi-a îndreptat destinul spre înþelegerea
plenarã a istoriei ºi culturii naþionale. Eminescu a devenit de atun-
ci, idolul ºi modelul de urmat. Suferinþa ºi nedreptatea fãcutã
lui Eminescu mi-a fãcut mie suferinþa mai suportabilã. Îmi aduc
aminte cã, prin 1993, la Chiºinãu, invitat de Mihai Cimpoi, Grigore
Vieru, Nicolae Dabija, trebuia sã vorbesc despre Eminescu ºi Basara-
bia. Le-am vorbit despre suferinþa lui Iisus, a lui Eminescu ºi a
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basarabenilor deportaþi în Siberia (Pantelimon Halippa numea Siberia
o colonie româneascã). La terminarea micului ºi improvizatului meu
discurs, vine la mine, pe scenã, un bãtrânel ºi-mi zice: „Am fost
arestat, deportat în Serbia, dar d-ta mi-ai arãtat cã suferinþa mea
nu-i destul de mare, mi-ai îndulcit-o“.

Revenind la „omul deplin al culturii româneºti“ (C. Noica), Emi-
nescu mi-a îndulcit ºi mie suferinþa ºi nedreptatea (oare, când va
obosi nedreptatea?!). Am parcurs cele 15.000 de pagini publicis-
tice ºi drept rezultat a fost scrierea altor cãrþi: Eminescu ºi social-
ismul, Eminescu ºi cugetarea sacrã (apãrutã în douã ediþii, apre-
ciatã de P. F. Teoctist), Eminescu-apãrãtorul românilor de pretutin-
deni, Eminescu, istoricul, Pentru mine, Eminescu, precum ºi ediþia
bibliofilã Doina, cu toate variantele, ºi Texte esenþiale din publicis-
tica eminescianã, ambele prefaþate de mine. În complementaritatea
preocupãrilor mele, am tipãrit volumele Civilizaþia cãrþii, Vocaþia spi-
ritualitãþii, Interferenþe spirituale; fac parte din colectivul de autori
ai magnificului Dicþionar General al Literaturii Române, editat de
Academia Românã ºi coordonat de acad. Eugen Simion, din care
au apãrut primele 3 volume din cele 6 preconizate.

De ce scriu? Scriu pentru cã, dacã Dumnezeu mi-a dãruit o
fãrâmã de talent sã adaug o muncã sisificã, lângã talent sã fie alã-
turat talantul. Scriu pentru semenii mei, scriu pentru cã eu cred,
sau îmi place sã cred, cã am ceva de spus, Dar scriu, în ultimã
instanþã, pentru mine, sã-mi mãsor capacitãþile intelectuale, dacã
sunt în stare de aºa ceva, ºi în cele din urmã, sã las urmaºilor
mei o încercare de a scrie câteva cãrþi care sã foloseascã când-
va, într-un fel sau într-un anumit procent cuiva.

Nu sunt atât de important încât sã fac parte dintr-un curent
sau „ºcoalã“ literarã. De altfel, m-am ferit de asemenea „ºcoli“, care,
de fapt, sunt (unele) doar simple coterii literare. Am intrat în direcþia
literarã care m-a acceptat ºi m-a încurajat. Înainte de evenimentele
din decembrie 1989, colaboram la „Ramurile“ lui Ilie Purcaru, M.
Pelin, Grigore Traian Pop ºi Marin Sorescu, la „Luceafãrul“
bucureºtean; dupã evenimente, colaborez la revistele conduse de
autentici cãrturari: „Literatorul“ lui Marin Sorescu, Eugen Simion,
Fãnuº Neagu, „Caiete Critice“ conduse de Eugen Simion, „Literatu-
ra ºi Arta“ lui N. Dabija, „Viaþa Basarabiei“ a lui Mihai Cimpoi etc.

Aº spune o banalitate dacã aº afirma cã Biblia este cartea
de cãpãtâi a omenirii ºi a fiecãrui individ în parte. Dar, ca sã ajungi
la Biblie, îþi trebuie o profundã culturã teologicã, nu trebuie sã te
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prezinþi în faþa acestei Cãrþi a Cãrþilor fãrã un minim bagaj de
cunoºtinþe, o experienþã de viaþã, o moralitate aproape de
desãvârºire. Deci, înainte de a te apropia, prin lecturã, de Biblie,
trebuie sã citeºti mult, în funcþie ºi de vârstã, pentru ca percepþia
ºi mesajul cãrþii sã fie înþeles ºi, ca atare, însuºit. Preºcolar sau
ºcolar, ai nevoie de poeziile Elenei Frago, dar ºi de poeziile speci-
fice vârstei semnate de Eminescu, Coºbuc, Topârceanu, Creangã,
ªt. O. Iosif, poveºtile lui Eminescu, Slavici, Creangã, Caragiale,
Delavrancea, Gârleanu, Brãtescu-Voineºti. În liceu trebuie sã pã-
trunzi opera marilor clasici, ca în facultate ºi dupã finalizarea stu-
diilor sã aprofundezi întreaga galerie de cãrþi fundamentale
româneºti, fie cã sunt beletristice, criticã ºi istorie literarã, eseis-
ticã, filozofie sau teologie. ªi toatã aceastã studiere a scrierilor
româneºti sã fie intercalatã studierii capodoperelor literaturii uni-
versale. Micul Prinþ al lui Antoine de Saint-Exupery, ca ºi poveºtile
ªeherezadei trebuie sã preceadã studierii lui Cervantes, Dante,
Shakespeare, Goethe, Hugo, Dostoievski, Faulkner, Th. Mann º.a.
Aceºtia sunt, de fapt, scriitori care m-au influenþat.

M-ar bucura dacã volumul meu, sugestiv intitulat Pentru mine,
Eminescu, ar putea sã fie cuiva folositor ºi utilizabil ºi în viitor. E
greu sã prevezi trecutul!

Ca scriitor sunt simplã fiinþã umanã, identificatã prin prenume
ºi nume, care nãdãjduieºte cã, prin textele scrise, sã poatã dove-
di cã n-a fãcut, în zadar, umbrã pãmântului. Ne ducem de unde
venim; din neant ºi rosturile noastre pãmânteºti sunt orânduite de
Dumnezeu.

LIMBA ªI CULTURA MI-AU DAT PATRIA

ªtefan J. Fay

Primul — ºi cel mai puternic — atribut al apartenenþei la un
neam þine de cultura în care trãieºte omul. Eu nu-s român prin
sînge, ci prin culturã, prin limbã. Limba ºi cultura mi-au dat mie
Patria. Ele m-au fãcut român. Pe Tata, la rãscrucea marilor între-
bãri pe care le punea istoria, l-a fãcut român opþiunea pentru drep-
tatea cauzei româneºti în problema Transilvaniei. Pentru el, drep-
tatea i-a impus atitudinea. Pentru mine nu a existat chestiunea
alegerii. M-am nãscut într-o culturã, într-o limbã, într-o priveliºte
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dominatã de aceastã limbã al cãrui farmec ºi bogãþie transceden-
talã le-am simþit din copilãrie; nu pot sã le aparþin decît lor, adicã
României. ªtiu cã aceastã Românie este asediatã fãrã încetare de
toþi duºmanii ºi chiar prietenii ei, dar nu mã voi preda celor care
încearcã a-mi jefui ori denigra Patria.

SCRISUL CA REPREZENTARE
ONTOLOGICÃ

Titus Filipaº

Sînt un scriitor de tutoriale, un technical writer pentru dez-
voltarea durabilã în România. Rezolvarea problemelor cu obiective
multiple, aºa cum este într-un mod special‚ dezvoltarea durabilã,
cere în oricare etapã evaluãri-ºi-echivalãri-optime-prin-compromis;
sintagma aceasta lungã în limba românã se scrie pe scurt trade-
offs in limba englezã. „Tradeoff principles“ se traduce, în buna ºi
vechea limbã românã, prin „reguli de contrapartidã“, cu semnifica-
þia: „principii de evaluare ºi echivalare prin compromis“. Numai în
domeniul electronicii de consum de la noi, existente in România
chiar de la momentul urmãtor invenþiei fãcute de Marconi, depana-
torii foloseau cuvîntul „compromis“ în cel mai adecvat sens modern,
atunci cînd înlocuiau cu improvizaþii funcþionale piesele ºi monta-
jele dintr-un aparat de radio stricat. A traduce cuvîntul englezesc
„tradeoff“ prin „troc“ probabil cã este corect în oricare domeniu,
cu excepþia ºtiinþei dezvoltãrii durabile, în special într-acel capitol
care se referã la etichetele ecologice, unde „tradeoff“ s-ar tãlmã-
ci mai bine prin sintagma „troc baroc pe o piaþã hedonicã“. Sunã
ca „preþiozitate“, însã lucrurile în realitate se prezintã fãrã compro-
misuri posibile: dacã „troc baroc pe o piaþã hedonicã“ este „preþio-
zitate“, atunci ºi expresia „dezvoltarea durabilã“ este „preþiozitate“. 

Terminologia ºi echivalãrile lingvistice folosite în frazele prece-
dente aratã necesitatea cãutãrii unor sinonime, chiar a constru-
irii unui mare Dicþionar de sinonime, a unui Thesaurus, în proiec-
tul românesc al dezvoltãrii durabile. Chestiune superfluã ori chiar
fãrã legãturã cu dezvoltarea economicã ? Câtuºi de puþin. De exem-
plu, la implementarea voluntarã a unor sisteme de gestionare am-
bientalã într-o „întreprindere micã ºi mijlocie“, pentru personalul în
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numãr redus al întreprinderii problemele imense legate de com-
plexitatea limbajului tehnic al standardelor europene ºi internaþionale
conduc la ora actualã, de ce sã nu recunoaºtem? la dificultãþi
aproape insurmontabile în diviziunea muncii ºi folosirea timpului. 

Evident, în cadrul unui stat naþional unde existã o limbã domi-
nantã, dar care nu intrã în categoria „limbajelor sacre“ moderne,
contemporane, chiar post-moderne, deci aflatã numai în statutul
de „vernacularã“ -- limbaj purtator de informaþie foarte puþin rele-
vantã pentru lumea post-modernã în care trãim — cum poþi sã
exploatezi oferta realã a „masei critice“ în cunoaºterea teoreticã,
tehnico-productivã ºi în cunoaºterea prudenþialã pînã la producerea
unei deplasãri de paradigmã în societate ? O naþiune devine bogatã
numai când stãpâneºte perfect cele trei tipuri de cunoaºtere: ºtiinþa
dezvoltãrii durabile este situatã la intersecþia lor. Dintr-o parcur-
gere rapidã („rãpede privire“) a bibliografiei domeniului, devine limpede
cã ºtiinþa dezvoltãrii durabile face apel la o multitudine de concepte
într-o conjugare de mare rafinament intelectual. Asemenea tipuri
de gândire constituie privilegiul unor perioade de pace, conjugate
cu o crizã societalã realã. ªtiinþa dezvoltãrii durabile propune cãi
de stopare a degradãrii mediului, soluþii ideologice primare care
pot sã fie credibil înscrise pe o listã de alternative aflate dincolo
de „globalizarea“ pe care economistul Joseph Schumpeter (1883-
1950) — care a predat la universitãþile din Cernãuþi ºi Harvard --,
o numea „distrugere creativã“. În principiu, alternativele la „dis-
trugerea creativã“ pot fi  alese ca enunþuri decizionale cu valoare
adãugatã într-o democraþie participativã realã.

Deci trebuie sã înþelegem „cum se adaugã valoarea“. Ches-
tiunea înþelegerii „pe româneºte“, chestiunea limbajului inteligibil,
total diferit de „limba de lemn“, devine  astfel un factor esenþial
pentru dezvoltarea durabilã în România. Cãci reprezentãrile onto-
logice noi în Limba Românã sunt ºi faþete diverse ale predicatului‚
„devenirii întru fiinþã“. Construirea de reprezentãri ontologice pen-
tru toate standardele europene, în limbajul fiecãreia dintre þãrile
membre ale statului post-modern Uniunea Europeanã, este cerutã
chiar de principiul de subsidiaritate. Sã ne referim de exemplu la
standardul european destinat gestionãrii problematicii ambientale
a întreprinderilor/organizaþiilor din U.E. Coerenþa ºi comparabili-
tatea între documentele statelor membre în U.E. sunt fundamen-
tale pentru funcþionarea corectã a schemei de gestionare ºi audit
ecologic european. Însã  acordul între statele membre asupra
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uniformitãþii criteriilor aplicative nu poate fi realizat de facto fãrã
definirea acestor criterii în fiecare dintre „limbile naþionale“ ale sta-
telor-membre. Regulile postmoderne de construire a textelor în sta-
diul dell'arte  faciliteazã ºi eforturile vernaculare româneºti de asi-
milare a standardelor internaþionale. Nu este o exagerare sã spunem
cã aceste reprezentãri ontologice noi în Limba Românã care servesc,
incontestabil, bunei funcþionãri a întreprinderilor (organizaþiilor) din
România, adaugã valoare. Este în primul rând o valoare adãugatã
pentru facilitarea procesului decizional într-o lume postmodernã.
Iar pentru intreprinderile economice, decizia managerialã reuºitã
se converteºte într-o valoare economicã adãugatã (ad litteram).

Depozitarele majore de informaþie cu semnificaþie antropicã,
societalã, umanã, aºa-numitele „limbaje sacre“, sunt la ora actua-
lã limba englezã ºi limba francezã. 

Jucând acelaºi rol pe care-l aveau în antichitatea civilizaþiei
mediteraneene „greaca“ ºi „latina“, iar în India Evului Mediu — „sans-
krita“. Însã dezastrul economic ºi societal observat în Africa post-
colonialã, unde noile state care ºi-au declarat independenþa folo-
sesc în mod preferenþial, ca limbã oficialã, engleza ori franceza,
aratã faptul cã utilizarea lor nu a provocat, ca o consecinþã „natu-
ralã“, implementarea masivã de „know how“ tehnologic în econo-
miile africane, unde „elitele intelectuale“ au fost formate în primul
rand prin imersarea, în perioada studiilor, într-un mediu lingvistic
englez sau francez. Pe de altã parte, sunt  remarcabile succese-
le economice ºi industriale înregistrate acum de China, care foloseºte
o limbã cu scriere hieroglificã, incontestabil foarte îndepãrtatã de
limbile în care au fost redactate iniþial tratatele ºi codurile de prac-
ticã în dezvoltarea industrialã ºi dezvoltarea durabilã. Dar chiar in
China comunistã, problema transmiterii de „know how“ de la „elite“
— formate in Rusia comunistã dar ºi în Occident! — a fost rezolvatã
printr-o divizare epistemologicã extrem de ingenioasã ºi de reuºitã
a reprezentãrilor ontologice pentru „tehnologia de vîrf“ exprimate
într-o limbã europeanã, urmatã de o traducere ºi o distribuire de
„instrucþiuni de lucru“ scrise cu hieroglife pentru muncitorii chinezi! 

Pentru succesul „dezvoltãrii durabile“ în România trebuie sã
þinem cont de realitatea concretã a Limbii Române, ºi mai ales de
faptul cã în secolul XVIII, când Occidentul formuleazã intelectual
condiþiile pe care se bazeazã tranziþia la o lume tehnologicã, -- de
exemplu folosirea infiniþilor mici, a derivatelor ºi integralelor —, în
Principatele Dunãrene „creºterea limbii româneºti“ era interzisã de
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domniile fanariote, deºi în alte pãrþi ale Europei vremea aceea se
chema Epoca Luminilor! Chiar ºi Karl Marx exemplifica în filosofia lui
conceptul de „alienare“,—- de „înstrãinare“ —, prin acea soartã indi-
vidualã a fiecãrui þãran român sub regimul fanariot. Abia dupã rev-
oluþia intelectualã liberalã adusã în România de „Ideologia ªcolilor Cen-
trale“, mai specific de textele în limba francezã ale lui Condillac, Destutt
de Tracy ºi Volney, texte citite în francezã, apoi discutate în limba
românã ºi asimilate în limba românã de prodigioºii elevi Ion Eliade
Rãdulescu ºi Petrache Poenaru la ºcoala greceascã de la Schitu
Mãgureanu, începe sã fie creatã Limba Românã modernã ca instru-
ment de lucru pentru transmiterea ºi implementarea ideilor noi. 

În cartea de memorialisticã „Echilibru între antiteze“, Ion Elia-
de Rãdulescu mãrturisea cã textele perfecte din limba greacã veche,
— în care imersau copiii români inteligenþi din ºcoala de la Schitu
Mãgureanu —, furnizau  în fapt modelul pe care încercau sã-l imite
în limba românã. Dar în textul tutorialelor folosim în permanenþã
limba englezã ºi limba francezã în stadiul lor actual ca prime refe-
renþiale lingvistice pentru post-modernizarea limbii române. De pildã,
am dat neologismului „a implementa“, introdus în limba românã dupã
decembrie 1989, semnificaþia pe care o are în limba englezã expre-
sia compusã „to carry out“, sau, în limba francezã, expresia com-
pusã „mettre en oeuvre“. Sã mai adaug cã ºtiinþa dezvoltãrii dura-
bile poate fi realmente implementatã numai dacã pirateaza codurile
culturii populare. Întrucât faconda stereotipurilor din cultura popu-
larã degenereazã frecvent în dihotomia maniheistã cu inventar exis-
tenþial clasificat în Bun ºi Rãu, etichetele ecologice ºi gestionarea
ecologicã a organizaþiilor încearcã sã producã o congruenþã de sem-
nificaþii între adjectivele Ecologic ºi Bun. Dar etichetele ecologice
sunt justificate prin reprezentãri ontologice riguros construite. Iatã
cum reprezentãrile ontologice ºi cultura popularã se ating. 

EU, CA PREOT, SUNT URMAªUL
MISIONARILOR CREªTINI

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

latã câteva întrebãri rãscolitoare! M-am gândit la ele...., nu
m-am gândit...? Greu de spus! Când eºti foarte ocupat, nu prea
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ai timp sã þi le pui. ªi, totuºi, astãzi mi le pune cineva ºi trebuie
sã rãspund la ele. O voi face cu toatã sinceritatea, deºi, pe unde-
va, rãspunsurile mele s-ar putea sã aparã de-a dreptul naive,
copilãreºti! Asta este! Dar, s-o luãm la rând:

De ce scriu? Pot da douã rãspunsuri, la fel de adevãrate: 
1. Nu ºtiu! Scriu, fiindcã simt nevoia s-o fac. Aºa cum simt

nevoia sã mãnânc. Dacã nu scriu nimic într o zi, simt cã-mi lipseºte
ceva, cã e o zi pierdutã pentru mine. Cred cã ºi sufletul este un
mare mâncãcios. Cu cât îl respecþi ºi-i dai raþia de zi cu zi, devine
obraznic ºi începe sã-þi cearã el, uneori chiar fãrã ruºine. Nu ºtiu
dacã aºa simt nevoia de droguri cei ce se drogheazã, dar eu cred
cã n-aº putea trãi în mod normal, dacã n-aº citi ºi n-aº scrie. Nu
ºtiu de când mi se trage asta, fiindcã aºa mã ºtiu. Chiar înainte
de a mã duce la ºcoalã cerºeam manuale pe la elevii din sat, le
rãsfoiam fãrã contenire, observam pozele, coloram, desenam. Am
învãþat sã scriu înainte de a mã duce la ºcoalã. În ziua de 15 sep-
tembrie 1960, când m-a dus tata la ºcoalã, prima mea zi de ºcoalã,
aveam ghiozdanul ticsit cu caiete. Tãticu a þinut sã-i precizeze învãþã-
toarei, regretata Doamnã Elena Sfetcu, cã eu ºtiu sã... scriu. Doam-
na îi fusese ºi tatãlui meu învãþãtoare ºi, cu familiaritate, i-a tãiat-o
scurt, fãrã menajamente: „Lasã, Nicolae, c-am mai vãzut eu filfi-
zoni de ãºtia!“ Asta fusese totul, toatã aprecierea dumneaei. M-a
dezumflat, dar n-avem încotro. Acolo dânsa era suveran neconte-
stat. Pe noi cei de a-ntâia ne-a învãþat din prima zi o poezie, pe
care o ºtiu ºi azi, dupã 45 de ani: „ Carte dragã, de la tine, / Eu
pot multe învãþa! / Tata tot mereu îmi spune / ªi eu cred cã este
aºa. / Vino, darã, ºi mã nvaþã / ªi eu te voi asculta!“ Am învãþat-o
din clasã ºi am alergat repede acasã, mândru, nevoie mare, s-o
spun pãrinþilor. Tata, bucuros, m-a sfãtuit s-o scriu pe caiet. Am
scris-o, bineînþeles, pe caietul de matematicã. A doua zi, cine era
mai þanþoº decât mine? Nu cred cã mai era cineva. Învãþãtoarea
a vrut sã ne înveþe sã facem puncte sau liniuþe. Ne scria fiecãruia
câteva semne la începutul rândului ºi noi trebuia sã continuãm. Când
a ajuns la mine ºi a vãzut poezia scrisã pe caiet, parcã i-a venit
ameþealã. A învineþit ºi m-a întrebat: „Cine a scris aici?“ Am rãspuns
cu sfialã, dar ºi cu oarecare mândrie: „Da, Doamnã, eu am scris!“
„Te am pus eu?“ „Da, Doamnã, tata m-a pus s-o scriu!“ „Tatã tãu
sã-ºi cumpere caiete, dacã vrea sã scrie! Aici tu faci doar ce-þi spun
eu!“ ªi, ca sã þin minte mai bine, mi-a ars douã palme, cum nu mi-a
mai fãcut nimeni vreodatã. Pe de-o parte din cauza durerii fizice,
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pe de alta din cauza orgoliului rãnit, nu m-am putut opri din plâns
pânã la sfârºitul orelor. Am plecat acasã, urlând, trezind astfel curio-
zitatea sãtenilor. Tata a reclamat-o pe doamna la inspectoratul
învãþãmântului, dar, la vremea aceea, bãtaia încã fãcea parte din
inventarul instrumentelor ºi metodelor pedagogice, aºa cã totul s-a
muºamalizat. Oricum, a fost prima bãtaie adevãratã pe care am
luat-o, fiindcã... scrisesem. Cu toate astea, nu m-am lãsat de scris
nici azi ºi cred cã nu mã voi lãsa pânã la sfârºitul vieþii. Am citit
mii de pagini ºi cred cã am scris, de asemenea, mii de pagini din-
tre care unele mi-au fost ºi publicate. Au folosit cuiva, n-au folosit,
nu ºtiu. Colaborez la diverse publicaþii din þarã ºi din strãinãtate ºi
am multe, multe de scris. M-am întrebat adesea dacã foloseºte
cuiva ceea ce scriu. N-am gãsit rãspunsul, fiindcã lumea îºi vede
de treburile ºi problemele ei, ca ºi când n-aº fi scris un singur rând.
O singurã datã, la o înmormântare, pe faþa mortului era pus un
ziar, ca sã nu se aºeze muºtele. Când m-am uitat mai bine, am
vãzut cã în acel ziar aveam ºi eu un articol publicat ºi tocmai arti-
colul meu era aºezat pe gura mortului. Cred cã a fost cel mai mare
folos, pe care l-a adus ºi scrisul meu cuiva!

De ce scriu? ªtiu. Rãspunsul s-a conturat pe parcurs, pe
mãsurã ce-am înaintat în vârstã. La un moment dat mi-am dat
seama cã pot scrie orice, despre orice, dar, ca preot, trebuie sã-
mi fixez un ideal ºi pe acela sã-l slujesc. Unui preot nu i se cade
sã scrie pornografie, ori povestiri poliþiste sau ºtiinþifico-fantastice.
Asta o pot face alþii. Ei nu vor putea sã scrie însã ca un preot.
Datoria aceasta este a mea ºi numai a mea. Altãdatã, Sfinþii Apos-
toli ºi misionarii creºtini cutreierau satele, cetãþile ºi oraºele, propovã-
duind învãþãtura Mântuitorului. Nu primeau pentru aceasta salariu,
nu-i recompensa nimeni cu nimic. Dimpotrivã! Peste tot erau întâm-
pinaþi de majoritatea locuitorilor ºi autoritãþilor cu ostilitate, erau
goniþi, înjuraþi, bãtuþi, arestaþi, torturaþi, judecaþi ºi uciºi în mod
barbar, fiindcã îl propovãduiau pe Hristos. Ei nu aveau la dispoziþie
mijloacele de care dispun eu astãzi. Nu aveau la dispoziþie ziare,
cãrþi, reviste, posturi de radio, de televiziune, nici mãcar internet.
ªi totuºi prin strãdania lor udatã cu sânge s-a rãspândit creºtinis-
mul în toatã lumea cunoscutã pe atunci. Eu, ca preot, sunt urmaºul
lor. Nu-mi revine, oare, sarcina sfântã de a le continua misiunea,
de a împlini obiectivul pentru atingerea cãruia ei ºi-au jertfit viaþa?
Pe mine nu mã opreºte nimeni, ci, dimpotrivã, beneficiez chiar de
lauda ºi aprecierea oamenilor, semenilor mei, dacã mã strãduiesc
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sã-L propovãduiesc pe Hristos. Am la dispoziþie toate mijloacele
de comunicare ºi mass-media, pe care mi le poate oferi începutul
de secol al XXI-lea. Nu ar fi, oare, o impietate, o trãdare a Sfinþilor
Apostoli, dacã nu m-aº implica în aceastã misiune ºi luptã totodatã
de propovãduire a lui Hristos? Ce rãspuns voi da, oare, la Jude-
cata de apoi, când voi fi întrebat de ce nu mi-am valorificat talanþii
care mi s-au dat? Nu mã vor acuza, oare, sufletele osândite, care
vor fi pedepsite, fiindcã nu L-au urmat pe Hristos? Vor rãspunde
cã nu L-au cunoscut, fiindcã eu nu mi-am fãcut datoria ºi nu L-am
fãcut cunoscut. Aºadar, orice efort în acest sens nu este inutil,
dar nu este nici prea mult.

Pentru cine scriu? Pentru cine vrea sã-mi citeascã scrierile.
Eu îmi fac doar datoria. Nu am nici un merit din asta. Nu fac decât
sã port sãmânþa de har, pe care mi-a dat-o Dumnezeu. S-o port
ºi s-o ajut sã creascã ºi s-o fac sã rodeascã. Dacã n-o prãºesc,
n-o ud, n-o plivesc, e pãcatul meu, de care voi da socotealã înain-
tea lui Dumnezeu. Dacã cineva nu vrea sã-mi citeascã scrierile ºi
sã-mi urmeze sfaturile ºi îndemnurile, e treaba aceluia. Datoria mea
e sã mã fac înþeles, sã scriu cât mai plãcut, cât mai convingãtor.
Dar... pentru cine crede am o mie de argumente, pentru cine nu
crede, nu am nici unul. Nu întotdeauna ºtiu pentru cine scriu. Citi-
torii mei sunt cei de aproape ºi cei de departe, cei de azi ºi cei de
mâine. E lucru firesc sã nu-i pot cunoaºte pe toþi. ªtiu doar cã sunt
oameni ca ºi mine, cu dragoste de Dumnezeu ºi de oameni, de
adevãr ºi de frumuseþe.

Din ce curent literar, „ºcoalã“, grupare sau direcþie cred cã
fac parte? Nu ºtiu. Nu am cochetat niciodatã cu asemenea grupuri
ºi grupuleþe. Mi s-au pãrut grupãri artificiale, arbitrare chiar. Fiecare
om scrie ce vrea ºi cum crede cã e mai bine. Nici nu am partici-
pat la cenacluri decât de douã ori. Prima datã, în Severin cu mulþi
ani în urmã. Niºte moaºe sterile, cu „origine sãnãtoasã“, autoare
a câte unei plachete de „versuri“ închinate partidului, guvernului ºi
iubitului conducãtor se scremeau sã ajute pe câþiva tinerei sã „nascã“
niºte avortoni de poezie. M-am jurat cã nu mai dau pe acolo. Peste
mulþi ani am ajuns în Craiova, din întâmplare, la un cenaclu literar.
Acolo tocmai se lansa o carte de poezie. Am ascultat mai bine de-o
orã pe autor citindu ºi cele mai reuºite „versuri“. Nu am înþeles
nimic. Au urmat apoi, timp de mai bine de douã ore, luãrile de cuvânt
pe marginea cãrþii respective. Am ascultat cu atenþie, dar iarãºi
n-am înþeles nimic. Nu eram chiar un analfabet, având în vedere
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cei peste douãzeci ºi cinci de ani de ºcoalã, pe care i-am urmat.
Am plecat de acolo mâhnit, cu un gust amar, convins fiind cã sunt
prea prost ca sã mai stau printre atâþia oameni deºtepþi. Mã întreb
însã ºi azi, unde sunt trãirile ce le declanºeazã cititorului poeziile
lui Eminescu, Goga, Coºbuc ºi mulþi alþii, care fac sã vibreze cele
mai sensibile coarde ale sufletului românesc! Aºadar, nu fac parte
din nici o grupare ºi nici nu-mi propun sã fac parte în viitor. Muncesc
cât îmi va da Dumnezeu viaþã, sãnãtate ºi putere, fãrã sã mã înscriu
la... colectiv! Au fãcut-o pãrinþii mei ºi ºi-au îngropat tinereþea...!

Ce autori români/strãini au pecetluit creaþia mea? Mi-a plã-
cut mult sã citesc, de când mã ºtiu. Indiferent de originea autoru-
lui, dacã a scris frumos, l-am citit cu plãcere. Mi-au plãcut, ce-i
drept, clasicii, pentru a realiza cele douã volume din Coloana Infini-
tului, a trebuit sã citesc cam toatã literatura românã pânã la 1918.
Documentarea masivã pentru volumul III, m-a determinat sã citesc
o bunã parte din literatura interbelicã. Mi-a plãcut în mod deosebit
Eminescu, Sadoveanu, Coºbuc, Rebreanu, Agârbiceanu, Galaction,
Arghezi, iar dintre contemporani Ioan Alexandru. Dintre strãini, în
mod deosebit mi-au plãcut Dostoievski, Goethe, Shakespeare, Dante,
Hugo, Sienkiewiz, Tolstoi, Cehov ºi mulþi, mulþi alþii. Dostoievski
spunea la un moment dat cã iadul înseamnã „neputinþa de a iubi“!
Îndrãznesc sã-l parafrazez ºi sã spun cã dacã aº fi întrebat cum
aº vrea eu sã fie raiul, aº rãspunde cu toatã convingerea cã aleg
mediul cel mai propice adevãratei fericirii: „Raiul aº vrea sã fie ca
o imensã bibliotecã, în care sã poþi gãsi toate cãrþile care s-au scris
în toate timpurile ºi în toate locurile...!“

Care este cartea mea cea mai importantã? Nu cred cã pot
da un rãspuns exact. La toate cãrþile am þinut ca la copiii mei ºi
nu pot sã aleg vreuna anume. Poate pe cea mai importantã ºi mai
dragã nici nu am scris-o încã! Poate „cartea“ mea, care va reuºi
sã învingã timpul înseamnã suma tuturor cãrþilor scrise. Viitorul
va decide dacã va mai rãmâne vreo urmã dupã mine, sau toatã
strãdania mea, miile de ceasuri de trudã vor fi precum drumul peº-
telui prin vad sau al pãsãrii în vãzduh.

Cine sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc? Sunt
un simplu þãran cu ochelari, un „traistã-n bãþ ºi un scârþa scârþa
pe hârtie!“ Sunt cãlãtor de când mã ºtiu pe drumurile vieþii. Vin
din raiul copilãriei ºi mã îndrept, tot mai ostenit ºi împovãrat, spre
poarta aceea mirificã, prin care voi trece pe tãrâmul celãlalt, în
lumea de vis ºi de dor a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a vieþii fãrã de
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moarte. Înainte este doar un hãþiº plin de mãrãcini, în urmã vreau
sã las mãcar o potecã, dacã nu voi putea mai mult!

EXIST DATORITÃ UNUI ÎNGER

Bucur Chiriac

Am venit pe lume, fãrã voia mamei mele care, avînd deja nouã
copii, nu-ºi mai dorea nici în ruptul capului, sã aibã al zecelea copil,
încît, sfãtuitã de vecina ei, þaþa Zinca, se hotãrîse sã mã lepede,
astfel cã în ziua cînd se pregãteau sã meargã la moaºã, seara,
tatãl meu a visat cã a venit un înger la el ºi i-a spus:

Grigore, opreºte-o pe Rada, sã facã ceva necugetat, copilul
ãsta, al zecelea pe care îl aºtepþi, va fi singurul sprijin al vostru la
bãtrîneþe, faceþi un mare pãcat în faþa lui Dumnezeu!

Tatãl meu, un credincios, i-a povestit visul ºi a hotãrît sã nu
facã pasul ãsta necreºtinesc, deoarece unde cresc nouã copii, va
creºte ºi al zecelea. El va fi un norocos în viaþã.

Cînd dimineaþa a venit tata Anica, moaºa cartierului ºi i-a
povestit visul soþului, aceasta s-a speriat ºi i-a spus: „Ãsta-i semn
Dumnezeiesc, Rado, eu cred în vise, este voia Domnului ºi mã supun“. 

Peste ani, cînd eram student la Facultate, venind în vacanþã
la Buzãu, stînd pe prispa casei cu mama de vorbã, am vãzut-o cu
lacrimi în ochi, bucuroasã cã îi adusesem mai multe lucruri de
îmbrãcãminte, mi-a fãcut o mãrturisire care m-a fãcut mut:

— Mai bãiatule, tu te-ai nãscut la o zi mare, la 1 mai. Cînd
clopotele bãteau la bisericã, tu bãteai la porþile vieþii. Era o zi de
paºte, zi sfîntã ºi Dumnezeu îþi va aduce mult noroc. 

Poate de aceea soarta, mi-a hãrãzit un destin „sã scriu ºi sã
vorbesc frumos“ cum îmi spunea prin anii 1956 pãrintele meu spir-
itual, profesorul emerit Nicolae Simache, directorul Muzeului Region-
al de istorie din Ploieºti cînd i-am devenit muzeograf principal.

Începuturile mele în ale scrisului, au fost observate încã din
clasa a IV-a primarã, de învãþãtoarea Busuioc, care în timp ce vor-
bea despre anotimpul toamnei, cu farmecul ºi frumuseþea acelui
crîng solitar buzoian, în timp ce o ascultam, am rãmas ca o stanã
de piatrã. Mã ºi vedeam pe cãrãrile pe care se aºternuse straturi
de frunze atinse bruma toamnei ºi cînd jucîndu-mã îmi adînceam
paºii prin stratul de frunze arãmii. În starea aceea de extaz, creionul
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meu a început sã lase pe hîrtie versuri ºchioapete, care transmiteau
sentimentele mele în faþa miracolului toamnei ºi al mirosului puter-
nic de frunze uscate, incendiate de soarele încã dogoritor al toam-
nei aurii.

Într-o zi, învãþãtoarea, plimbîndu-se prin clasã, se opri în drep-
tul bãncii mele ºi, pe un ton mieros, mã întrebã: „Ce faci copile,
scrii versuri, ca ºi vãrul tãu Panait Nicolae, ros de tuberculozã ºi
mort de curînd?“

Auzindu-o mi-a sãgetat inima. Eu am roºit, m-a trecut trans-
piraþia ºi am rãmas fãrã glas.

Mai tîrziu, pe cînd eram la liceu, profesorul de limba românã,
domnul Teodor Bordea, un om sensibil ºi elevat, ne turna în suflet
cu un har Dumnezeiesc, metafore din frumuseþea naturii ºi iubirii
din poeziile lui Eminescu, Coºbuc, Vlahuþã ºi Goga, simþeam cum
mesajul lor îmi ungea inima. Într-o zi la o lecþie despre poezia naturii,
aproape de terminarea orei, se opri din expunere ºi rosti în faþa
clasei un cuvînt mare ºi zise: „Copii, vreau sã ºtiþi cã în clasa aceas-
ta se aflã un poet în devenire“. Cînd mi-am auzit numele rostit, am
rãmas fãrã rãsuflare. Uitasem cã într-o zi, mi-a cerut sã-i dau cîte-
va „mãzgãlituri“ cã ar vrea sã le arate în cancelarie colegilor, în
special profesoarei de francezã, doamna Vencov, o iubitoare de
poezie. Profesorul Tiberiu Bordea care patrona un fel de cenaclu,
din care a rãsãrit astãzi o floare, a poeziei româneºti, poeta Pasio-
naria Stoicescu, mi-a remarcat ºi poeziile mele, spunînd: „Tinere,
ai talent, persevereazã“. 

Totul s-a oprit aici. Viaþa mea a luat o altã întorsãturã. Mi-a
fugit gîndul de a deveni preot, aºa cum îºi dorea mama. Fiind ulti-
mul copil eu, „prîslea“, din cauza sãrãciei, biatã „mama mã îmbrã-
ca cu ce rãmînea de la fraþi. La ºcoalã, doar treceam strada în
tîrlici, iar iarna, fratele meu mai mare mã ducea în cîrcã pînã în
sãliþã de la intrare. În casã nu-mi amintesc sã o fi avut vreo biblio-
tecã cu cãrþi, în afarã de cîteva broºuri din colecþia „Dox“, pe care
le citeau surorile mele mai mari. În schimb, împrumutam de la vãrul
meu, poetul, cãrþi de poveºti, iar mai tîrziu unele romane de Swift,
Collodi, Mark Twain sau Dickens. Nu am avut în casã nici o fotografie
de familie, nici a bunicilor mei, nici a mea de mic copil, aveam doar
o icoanã a Maicii Domnului, de hîrtie, la care mã închinam cu evlavie
ºi credinþã. Eram mînios pe fraþii mei ºi pe copiii strãzii, cînd mã
porecleau, spunîndu-mi „paiaþa“ sau „Scaloi“ fiind prea slab; eram
bîntuit de fricã cã mã voi prãpãdi de ofticã. Pentru asta nu eram
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primit sã joc pe maidan fotbal, nici fetele nu mã acceptau sã joc
ºotron cu ele, mã luau doar la „furat“ fructe fiindcã eram mai uºor
în crengile plãpînde ale merilor sau caiselor. Eram un însingurat,
timid ºi neîndemînatic.

Moartea tatãlui meu m-a dezechilibrat; pierdeam pe cel care
îmi strecura, fãrã sã ºtie ceilalþi fraþi, cîte un franc doi, sã-mi cumpãr
un caiet, un covrig sau sã merg la cinema. În plinã iarnã, mergeam
la liceu încãlþat cu niºte ghete scofîlcite ale unui frate sau un flanel
al sorei mai mari. Eram sãrãntocul clasei, mã cãinau colegii, îmi
era ruºine sã mã mai duc la ºcoalã, încît am luat de unul singur
hotãrîrea de-a întrerupe liceul ºi sã gãsesc un serviciu. Erau vre-
muri grele, doi dintre fraþi ºi o sorã s-au cãsãtorit, dar, deºi eram
mai puþini la masã, din pensia tatãlui mama nu mai putea sã facã
faþã cheltuielilor casei. Am fost pe rînd normator la un S.M.T. În
inima Bãrãganului, la Pogoanele, apoi contabil la un G.A..S. din Valea
Teancului ºi Cîndeºti, între anii 1952 1955, mi-am fãcut stagiul
militar la Oradea într-o cazarmã din vremea Mariei Tereza. Aici am
început sã prind aripi. Cele 3 clase de liceu mi-au prins bine, tre-
ceam drept „ostaºi cu liceu“, încât m-a luat la ochi comandantul
de pluton, un locotenent ºi am fost pus sã alfabetizez un grup de
militari. Deºi eram neîndemînatec la folosirea armei, mai ales la
„trageri cu arma“, elevii mei mã ajutau, trãgeau ei în þinta mea.
Primeam de multe ori calificativul „de foarte bine“ fãrã sã trag un
glonþ. Avem destul timp liber, încât am început sã scriu la ziarul
„În slujba patriei“ unele însemnãri, reportaje ºi chiar poezie, încât
în câteva luni am fost numit corespondent permanent al ziarului
pentru Regiunea Oradea. Aceºti ani au fost prielnici, am citit cãrþi
multe, volume de poezie, ºi m-am apucat de scris din nou poezii.
De la ziar am primit multe aprecieri, felicitãri, mi s-a publicat un
portret de corespondent fruntaº, iar în final am fost invitat sã lucrez
ca „ziarist“ în redacþie. Iatã, mi-am zis, norocul în viaþã pe care mi
l-a hãrãzit mama, s-a adeverit. Deºi stagiu militar a fost de 3 ani,
viaþa cazonã m-a fortificat ºi-am devenit bãrbat. La terminarea
armatei nu m-am mai întors la Buzãu, ci, la insistenþa sorei mele
care se mutase la Ploieºti, pe baza unui dosar cu multe tãieturi
din presã cu poezii, am trimis dosarul la Casa creaþiei populare,
pentru a mi se oferi un serviciu. Aici, doamna directoare Milian,
al cãrui soþ era un ºtab mare la „Regiunea de partid“, mi-a comu-
nicat cã nu are post volant ºi cã ar fi mai bine sã mã adresez Muzeu-
lui Regional. Aici, m-a primit directorul acestuia spunându-mi pe
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un ton tãios cã într-un muzeu se munceºte ºi cã nu are nevoie de
un poet, cã activitatea începe de la spãlatul ºi ºtersul prafului în
muzeu ºi apoi munca ºtiinþificã. Discutînd pe îndelete cu prof. Nico-
lae Simache, sesizând cunoºtinþele mele, mângâindu-mi faþa, îmi
spune: „Vãd, domnule, cã eºti ºcolit, liniºtit ºi inteligent, de aseme-
nea oameni am nevoie, gata, de mâine vii la serviciu“. Aºa a început
munca de muzeograf la aceastã instituþie de culturã, crescând în
trei ani la umbra acestui stejar vânjos, care a fãurit, ºi cu ajutorul
meu, o salbã de muzee în judeþul Prahova ºi care, pentru mine,
reprezintã un adevãrat pãrinte spiritual de la care am deprins gus-
tul pentru frumosul din viaþã ºi artã, pasiunea pentru valorile mate-
riale ºi spirituale ale poporului nostru. Acestui Om îi datorez, ceea
ce sunt astãzi, de la el am învãþat sã descifrez tainele istoriei, arheo-
logiei, subtilitãþile meºteºugurilor, aprecierea unor cãrþi rare, incuna-
bule, hrisoave, costumele naþionale, frumuseþea icoanelor vechi,
a ceasurilor de epocã, a covoarelor româneºti ºi turceºti, care au
intrat în patrimoniul muzeului. Datoritã lui am cunoscut familii de
viþã veche, boieri descendenþi din spiþa Ghiculeºtilor, Brãtienilor, Can-
tacuzinilor, deveniþi muritori de foame, care îºi vindeau lucrurile din
casã sã poatã supravieþui. Datoritã profesorului am intrat de tim-
puriu în legãturã cu mari colecþionari de artã ca Finkelstein, Kehaio-
glu, profesorii Potra, Traian Munteanu-Rîmnic, ªerban Cioculescu,
etc. de la care muzeul a achiziþionat valori inestimabile. Tot profe-
sorului îi datorez intrarea în casa de lîngã Ciºmigiu, a lui Victor Efti-
miu, deþinãtorul celor mai mari tablouri ale pictoriþei Magdalena
Rãdulescu, Lucia Dem. Bãlãcescu, buzoianca mea, Margareta Ste-
rian, în casa cãreia îmi fãceam veleatul în timpul studenþiei; în case-
le acestora am învãþat unele taine ale picturii, dar ºi în varii domenii
de activitate. La Ploieºti am devenit prieten cu marele actor Toma
Caragiu, pe atunci directorul Teatrului oraºului cu care, la o pri-
bovcã la restaurantul „Berbec“, antamam discuþii despre teatru,
poezie, picturã, muzicã ºi uneori „ne „hãrþuiam“ din cauza unui prã-
pãdit de microbuz pe care trebuia sã-l folosim cele douã instituþii.
Tot în acea vreme, între ani 1955 1956, am întreþinut legãturi
prieteneºti cu compozitorul I. Gr. Danielescu, cãruia îi fãceam dese
vizite în casa cu parfum de epocã din strada Democraþiei ºi îi
oferisem la cerere un text despre fluierarii din Proviþa. Tot în Ploieºti
am cunoscut o mãtuºã a arhitectului ploieºtean Socolescu, care
moºtenise un album cu peste 1000 de cãrþi poºtale ilustrate color,
cu clãdiri, monumente ºi reproduceri dupã picturi celebre din
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muzeele Vaticanului, Luvru ºi Prado, o adevãratã bogãþie, pe care
l-am cumpãrat cu numai 200 de lei. La acesta se adaugã cele trei
tablouri cumpãrate de la artiºtii ploieºteni Vodã, Barabaº, Polidor
ºi Toma, care au intrat în galeria mea de artã de mai tîrziu.

Plecarea în 1958, la Facultate, la Bucureºti, cu o bursã din
partea Sfatului Popular al judeþului Prahova, avea sã potoleascã
vechea mea dorinþã de a urma cursurile la zi ale Facultãþii de filolo-
gie dar l-a întristat pe director, spunînd tuturor cã ºi-a pierdut „asis-
tentul, mîna lui dreaptã,“ cã era sigur cã „va avea un continuator
devotat la conducerea instituþiei“. M-a dojenit pãrinteºte, dar a con-
tinuat sã mã ajute, sã-mi trimitã din cînd în cînd bani, iar în vacanþa
din 1959, în timpul verii, m-a angajat „colaborator“, dându-mi misiu-
nea de a depista unele persoane din Bucureºti care vroiau sã doneze
sau sã vîndã unele obiecte muzeului.

La Facultate am avut mare noroc, avînd ca dascãli mari perso-
nalitãþi ale culturii, ale vieþii universitare, printre care: academicienii
Tudor Vianu, G. Cãlinescu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan, Al. Graur, Boris
Cazacu, Zoe Dumitrescu Buºulenga, Matilda Caragiu, dar ºi pro-
fesorii de talie, cum au fost: Edgar Papu, Mihail Pop, George Ma-
covescu, George Ivaºcu, Vatamaniuc, I. J. Byck, Valeria Guþu, ºi
alþii. Aceºti corifei ai învãþãmântului românesc mi-au turnat în suflet
ºtiinþa de carte, tainele înþelepciunii ºi ale dragostei de viitor pro-
fesor. Marea satisfacþie a fost însã cã am fost ultima generaþie de
studenþi care am ascultat cursul „Eminescu“ þinut de G. Cãlinescu
ºi cu care am dat examen, încît, la terminarea facultãþii, la pro-
punerea unui grup de studenþi, am luat numele de „Promoþia G.
Cãlinescu“ care, de atunci, din 1963, ne întîlnim din 5 în 5 ani,
ca sã omagiem figura luminoasã a academicianului de notorietate.
Anii Facultãþii au fost anii cei mai rodnici în extinderea relaþiilor mele
cu scriitori, pictori, actori, muzicieni, care în timp mi-au devenit
buni prieteni. Am avut marea ºansã, ca în perioada cît am lucrat
ca ataºat cultural la Ambasada României din Moscova, sã vin în
contact direct cu scriitori de seamã ai literaturii româneºti con-
temporane. Cu unii m-am întîlnit la ambasadã, cu alþii cu ocazia
unor Festivaluri internaþionale de poezie, cu alþii care au venit în
Rusia pe linia schimburilor de experienþã, cu alþii veniþi în excursii
turistice, pe care i-am primit la ambasadã, ºi-am discutat despre
fenomenul literar, despre creaþia lor, despre cãrþi ºi traduceri. Nu
pot sã uit vizita lui Zaharia Stancu prieten cu Fadeev, Leonov, Kataev,
Serebreacova, Polevoi, cu poetele Rimma Kazacova ºi Inna Caºejeva,
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cu care am avut discuþii la ambasadã ºi la Asociaþia de prietenie
cu popoarele lumii. Nu pot sã uit cã la Moscova, am cunoscut pen-
tru prima datã pe Fãnuº Neagu, Alexandru Ivasiuc, Titus Popovici,
Alexandru Andriþoiu, Vasile Rebreanu, Letay Lajos, Aurel Rãu, Nina
Cassian, Adrian Pãunescu, Miron Radu Paraschivescu, Ion Horea,
Francisc Munteanu etc. Rãmîn memorabile întîlnirile cu Dina Cocea,
Ion Dichiseanu, ªtefan Bãnicã cu care mã întîlneam în studioul Mos-
film în serile tîrzii cînd vizionam fragmente din filmele româneºti care
se realizau în coproducþie cu ruºii, savurînd cîte o licoare româneas-
cã. Nu voi uita nici de acea bucurie, cînd dupã mulþi ani, mi-am
revãzut colegii de facultate, pe Sînziana Pop, cãreia i se tipãrise
la Moscova „Serenada la trompetã“ ºi în camera lor — era cu poeta
Nina Cassian — într-un miez de noapte, încercam cu exasperare
sã aplanez conflictul cu Lili Dolguºeva, traducãtoarea de la Uniunea
Scriitorilor, care încarcã sã le tragã de limbã cu un anumit interes,
motiv pentru care am fost chemat noaptea tîrziu sã sting „micul
scandal“ deoarece cele douã scriitoare o ameninþau pe translatoare
cã, în zori, vor sã se reîntoarcã în þarã. Într-o altã situaþie, am tre-
buit sã vin urgent la hotel, unde scriitorul Fãnuº Neagu, venit sã
semneze o înþelegere cu Uniunea scriitorilor, se certa cu poetul
Chiril Covaldgi, pentru cã nu a fost lãsat sã intre la bufetul din inc-
inta clãdirii uniunii deºi era oaspete al lui Leonid Leonov. I-am împã-
cat dupã anevoioase tratative, deoarece, prevãzãtor cum sunt, am
scos, din buzunarul paltonului o sticlã de tãrie ºi i-am liniºtit. Au
fost ºi asemenea tensiuni, iscate din varii motive. N-am sã uit nici
un alt incident cînd aceeaºi translatoare, la o orã tîrzie din noapte,
insista sã rãmînã sã doarmã în camera de hotel cu poetul Andriþoiu,
încît la insistenþele acesteia, poetul i-a dat un brînci pe culoar, ºi
cãzînd, a alertat „îngerul de pe culoar“ care a sunat la ambasadã
ºi a solicitat pe ataºatul cultural sã vinã sã aplaneze scandalul. Au
fost ºi asemenea situaþii în care a trebuit sã intervinã ambasada.
Îmi plãcea ºi asemenea posturã de „arbitru“, unele dintre ele mã
amuzau grozav. O datã, însoþindu-l pe Ivasiuc prin Muzeul Tretiakov,
la ieºire, i-am propus sã vedem un alt muzeu pe o strãduþã cu par-
fum de epocã, unde a locuit cîndva poetul Maiakovski. Propunerea
mea nu l-a încîntat pe Ivasiuc, dar insistînd, l-am convins spunîn-
du-i cã o sã-i facã plãcere. Era spre sfîrºitul programului de închidere
al Muzeului. Ivasiuc privea exponatele, vitrinele cu cãrþile traduse
în strãinãtate cu poeziile lui Maiakovski. Ivasiuc strîmba din nas,
semn cã ce vedea nu-l prea interesa. Întreb pe îndrumãtoarea
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Muzeului dacã doamna Lili este sus. I-am spus cine sunt ei; în cîte-
va minute, apare pe scãri o femeie micã de staturã, cu spatele
încovoiat, cu pãrul alb, cu un ºal la gît. Cînd îi spun lui Ivasiuc cã
are în faþã pe doamna Lili Bril, soþia lui Maiacovski, rãmîne ca o
stanã de piatrã. Cum, dv. sunteþi sora Elsei Triolet? Dupã o scurtã
discuþie, vorbind despre traducerile din poezia lui Maiakovski în Româ-
nia, doamna Bril ne aratã într-o vitrinã cîteva cãrþi. La ieºirea din
muzeu, Ivasiuc se uitã uimit la mine ºi-mi spune: 

— Cum descoperi asemenea relicve, domnule? M-ai dãrîmat. 
Am zîmbit ºi i-am rãspuns: „ªi asta este una din sarcinile unui

ataºat cultural“. 
Uneori, fãrã sã fiu anunþat din partea ministerului, am avut

surpriza sã-mi facã o vizitã „protocolarã“, multe personalitãþi ro-
mâneºti cu care mã mîndresc ºi azi cã i-am ajutat, am vizitat cu
ei muzeele moscovite, i-am invitat la mine la masã, iar la o bere
sau la un suc, o cafea, stînd la un bufet, ne încîntam ochii vãzînd
frumuseþea rusoaicelor autentice ºi discutam despre artã sau lit-
eraturã. Asemenea întîlniri memorabile cu sculptorul George Apos-
tu, pictorii Brãduþ Covaliu, Ion Sãliºteanu, Alin Gheorghiu, Constan-
tin Piliuþã, Ion Musceleanu, cu marele chirurg Juvara, au fost
momente care rãmîn amintiri de neuitat. Tot memorabilã rãmîne
întîlnirea cu Patriarhul Justinian, care, într-o varã fierbinte, împre-
unã cu un numãr de prelaþi romani au participat la înscãunarea
ca patriarh al Rusiei, a lui Alexei la reºedinþa de la Zagorsk, fostã
reºedinþã de varã a þarilor. Aceastã întîlnire de suflet la ambasadã,
informãrile reciproce mi-au rãmas ca niºte clopote care bat ºi azi
la porþile inimii. Mai ales prezenþa în delegaþie a episcopului Buzãu-
lui, oraºul meu natal, mi-a reamintit de copilãria mea de odinioarã.
Nu mi-am imaginat atunci cã dupã, ani ºi ani, vizitînd cu soþia cate-
drala Vaticanului, am simþit cum ne binecuvînteazã, cu mîna lui sfîn-
tã, Papa Ioan Paul al doilea, care trecînd pe lîngã noi a rostit „Fiþi
cu Dumnezeu“.

În viaþã am avut mari satisfacþii, venind în contact direct cu
reprezentanþi de frunte ai Teatrului românesc, muzicieni — Angela
Moldovan, Benone Sinulescu, Gheorghe Zamfir, Doina Badea, Dan
Spãtaru, Corina Chiria, Aura Urziceanu, cîntãreþi de operã, actori
de film, de care mã leagã ºi azi vechi ºi dulci amintiri. Parcã îi vãd
ºi acum pe Amza Pelea, Ioana Bulcã, Sergiu Nicolaescu în loja sãlii
Congreselor din Kremlin, trãind triumful marelui film românesc „Mihai
Viteazul“ prezentat în cadrul Festivalului Internaþional al filmului,
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considerat cel mai bun film din festival. Nu pot uita un mic inci-
dent prin care organizatorii ruºi, vrînd sã diminueze valoarea fil-
mului, mesajul sãu patriotic, „au sãrit“ peste o rolã de film care
înfãþiºa intrarea triumfalã a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. La inter-
venþia mea, organizatorii au oprit filmul, ºi au cerut scuze, iar relua-
rea scenei Unirii a fost primitã de cei peste 2000 de spectatori
cu urale ºi ovaþii. În unele seri, mergeam cu soþia la Spectacolul
internaþional de muzicã uºoarã „Melodiile prietenilor“ la Teatrul de
estradã, aºteptîndu-l sã iasã pe marele cîntãreþ Dan Spãtaru, încon-
jurat searã de searã de zeci de admiratori, în special de fete tinere,
dornice sã aibã un autograf de la „rãsfãþatul prinþ“ român, care
încînta searã de searã, publicul cu melodiile lui de o mare frumuseþe.
Parcã îl vãd ºi azi la premiera filmului „Cîntecele mãrii“ o copro-
ducþie româno-rusã, cum, alãturi de marea actriþã Fateeva, o fru-
museþe autenticã ruseascã, primea în aplauze ºi ovaþii nesfîrºite,
buchete de flori din partea unui public care îi diviniza. Premiera fil-
mului a fost un triumf total. Azi, cînd el s-a dus în lumea aºtrilor
sã cînte stelelor cãzãtoare pentru „Nenea Chiriþã“, parcã îl vãd,
prin pînza vremii, pe aeroportul Seremetievo din Moscova, coborînd
din avionul venit din Cuba, de la festivalul de la Varadero unde a
cîntat împreunã cu Margareta Pîslaru, avînd în spate un crocodil
împãiat, mai înalt decît el, spunîndu-mi:

— Uite, nene Bucur, toþi banii cîºtigaþi la festival i-am dat pen-
tru aceastã jucãrie, ca sã aibã ºi familia o amintire. 

În maºinã, pînã la Ambasadã mi-au povestit despre frumuseþile
acestui colþ de rai din þara lui Fidel Castro.

Aceastã lume româneascã pe care am cunoscut-o departe
de þarã, care mi-a menþinut credinþa cã sunt printre prieteni, cã
nu am pierdut filonul obârºiei mele de oameni simpli dar iubitori
de oameni, bogaþi spiritual, mã mîndresc cã acum sunt nume de
referinþã în cultura româneascã.

În cele 15 cãrþi tipãrite, atît de poezie cît ºi cãrþi de memoria-
listicã, apar crîmpeie de viaþã autenticã, în care pun în matca poeziei
tradiþionale iubirea pãmîntului natal, nostalgia unei copilãrii pierdute,
zmeele copilãriei, caii de fum ai amintirii, ploaia de-acasã, strãbunii,
amfiteatrul cu statui de la Mãgura, amurgul, aurora matinalã, mixa-
jele, figura mamei, anotimpul liniºtii ºi multe alte teme, au fost sur-
prinse în zeci de cronici semnate Marin Sorescu, Laurenþiu Ulici,
Radu Cîrneci, Florentin Popescu, Nicolae Georgescu, Dim. Rachici,
Hristu Cîndroveanu, Ion Andreiþã, Constantin Marinescu, Elvira
Ivaºcu, Dan Marinescu, Dorel Filipescu, Cleopatra Lorinþiu, Aurel
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Rãu, etc. Sunt dovezi ale receptãrii creaþiei mele literare de cãtre
mulþi cititori. Opera mea s-a plãsmuit în intimitatea proprie, fãrã
sã treacã prin cenacluri, fãrã sã reprezinte vreo ºcoalã sau direcþie
literarã. Dacã aº vorbi de un mentor, acesta a fost prietenul ºi veci-
nul meu, Marin Sorescu, cãruia i-am citit cele peste 50 de cãrþi
de poezie ºi piese de teatru ºi memorialistica, pe care acesta ºi-a
lãsat tot atîtea dedicaþii ca ºi alte sute de dedicaþii ale unor scri-
itori, unii dintre ei duºi de mult în lumea de dincolo de neguri.

„SUNT ROMÂN ªI PUNCTUM,
ORIUNDE Aª TRÃI ÎN LUME“ 

Ioan Miclãu

A mãrturisi de ce scriu înseamnã sã-mi povestesc viaþa mea
întreagã. Sã repet, deci, convingerea mea despre un adevãr ce
atârnã eventual de pronia cereascã, fiindcã aºa este omul întocmit,
a fi superior între fiinþe. Cu gânduri, cu iubiri, sociabil, orgolios, cu
infinite imaginaþii despre propria-i viaþã. Dar, când încerci a face o
mãrturisire despre tine, despre tine ca individ, ºi încã trãitor departe
de locurile tale natale, dus de destin ºi împrejurãri, psihologia ta
cãpãta valenþe ceva mai interesante. Personalitãþii tale i se adaogã,
sau i se desprind, valori care rãbufnesc spre a fi exteriorizate, adicã
spre a te regãsi pe tine în raport cu lumea din jur. Lupta pentru
a supravieþui nu este o noutate, astfel în scriere încercãm întot-
deauna o cãutare, o explicare a realitãþii în care te afli, dar este
ºi o deschidere de cãi ºi idei spre a te emancipa, a-þi gãsi un loc
în sistemul social în care trãeºti.

Aºadar, la un moment dat observ cã, de fapt, nu scriu numai
pentru mine, chiar scriu pentru cei în mijlocul cãrora exist ºi mã
miºc. Scriu cu idea sincerã cã simt ºi doresc o societate cât mai
perfectã, unde eticul ºi esteticul sã primeze în relaþiile noastre de
zi cu zi ºi unde sã-mi gãsesc ºi eu locul meu ca individ.

În Australia, sunt editorul revistei de artã ºi culturã „Iosif Vul-
can“; am lansat recent o adresã cãtre cititorii revistei, în care de
fapt se observã limpede pentru cine scriu, dar ºi direcþia mea de
orientare spre o miºcare literarã cãreia îmi place sã mã ataºez.
Adresa este într-un cuvânt, o adevaratã mãrturisire proprie:
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„Anul 2006 speram sã fie un an al înfãptuirilor mult mai
curajoase, sperãm sã avem puterea a încropi o mai vie miºcare
literarã, la care vã invitãm cu tot dragul, dupã putinþele fiecãruia,
sã ne unim efortul de a deschide o cale a trãirii în armonie, a da
acestei miºcãri literare o direcþie din care sã poatã rãsãri un ade-
vãrat curent literar, nou, la care generaþia tânãrã, copiii noºtri, sã
adere cu visele, speranþele, imaginaþia lor creatoare de o lume spre
bine, spre un viitor omenesc. Comunitatea noastrã etnicã de pre-
tutindeni are resurse imense, ne trebuie numai o opinie sãnãtoasã,
capabilã a reaºeza unitatea comunitãþii pe principiile respectului,
în primul rând între noi, românii. Apoi, a înþelegerii celor vârstnici
pentru cã rolul lor este a deschide tineretului orice posibilitate de
succes înspre viitor. Prin copiii noºtri, trãim noi, pãrinþii! Vrem o
culturã care sã zideascã viaþa, vrem opere literare cu tematici de
înnobilare spiritualã a oamenilor, sã avem un Dumnezeu, nu un
fanatism. Când Dumnezeu a creat lumea, a globalizat deja iubirea,
deci sã cãutãm iubirea dacã vrem sã unim omenirea. Miºcarea
literarã la care vã chem, iubiþi creatori de opere literare, începe
din acest moment în care lansez adresa mea“. 

Pentru a fi mai precis în mãrturisirea mea de credinþã litera-
rã, trebuie sã recunosc ataºamentul meu la curentul literar cla-
sic. Clasicismul eu îl vãd cã pe un curcubeu tricolor, ancorat între
trecut ºi viitor, lãsând cicatrizarea comunismului asemenea unei
bãlþi în curs de secare. Clasicismul adunã multe idei ale Umanis-
mului (Renaºterea), adunã din ideile Iluminismului (ªcoala Ardeleanã),
din cele ale Realismului, Naturalismului, etc. Romantismul nu prea
m-a atras niciodatã, mai ales cã favoriza dezinteresul pentru formã,
cât mai ales al obsenitãþilor expresiei, aducând grotescul ºi vulga-
ritatea. Fiind ºi eu un iubitor al artelor literare, încercându-mi harul
ºi condeiul înspre genurile literare în general (liric, epic, dramatic)
trebuie sã mãrturisesc din nou, ºi sã recunosc, influenþa binefãcã-
toare a marilor noºtri clasici, creatori de o literaturã sãnãtoasã,
constructivã ºi cu o criticã literarã întru totul pusã, prin bunul simþ,
în folosul ridicãrii calitãþii ºi claritãþii operelor literare. Cohortele de
critici literari rãsãriþi azi de prin toate maidanele îl fac pe tânãrul
poet sau prozator sã nu mai ºtie încotro sã-ºi prezinte creaþia visu-
lui sãu.

Avem nevoie de o criticã literarã, capabilã a se curãþi ea însãºi
de aceºti nechemaþi în ale creaþiei literare, pãtrunºi prin diferite
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fante de umbre ºi nu de lumini, ºi a cãror prezenþa stricã prematur
entuziasmul unui scriitor tânãr ºi promiþãtor“.

Mãrturisesc cu credinþã influenþa marilor noºtri clasici, ºi
a cãror amprentã mi-a rãmas, citindu-i: Al. Odobescu, M. Kogãl-
niceanu, I. Heliade Rãdulescu, V. Alecsandri, N. Filimon, Ion Crean-
gã, B.P .Haºdeu, Titu Maiorescu, ºi alþii. Înspre teatru m-au inspi-
rat I. L. Caragiale, V. Alecsandri, Mihail Sorbul, bineînþeles ºi scrie-
rile anticilor greco-latini. Poezia mi-a fost inspiratã de scrierile poeþilor
români valoroºi, desigur, M. Eminescu, Iosif Vulcan, Al. Vlahuþã,
St.O. Iosif, G. Topârceanu, Ion Minulescu, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, G. Coºbuc, Ion Slavici ºi alþii. 

Aici, în Australia, din literatura australianã m-a atras scrie-
rile unor clasici de seamã, bunãoarã Henry Lawson, Miles Franklin,
Marcus Clarke, Jack Bennet ºi alþii. Dintre cei pe care i-am cunos-
cut ºi am stat alãturi de ei la întâlnirile literare amintesc de: Jean
Dixon, Joyce Trickett, Stella Wilkes, Sylvia Agnes, Susan Yorke, Annie
McNamara.

Poeþi români-australieni consacraþi de asemenea, ºi printre
care sunt mândru a mâ socoti ºi eu, avem în fiecare din statele
australiene. Amintesc nume cunoscute deja : George Roca, Gheor-
ghe Costea, Vladimir Nichita, Elisabeta Siladi, Andreea Irina Sima,
Loredana Tudor Tomescu ºi alþii. Ca scriitor, sunt ºi eu un om ca
fiecare, poate uneori mai puþin grãbit, cu de toate, fie bune fie rele.
Aºa ne spuneau pãrinþii: cã avem fiecare o stea la naºtere ºi aceas-
ta ne duce unde trebuie sã ajungem. Când am avut o bucurie sau
o tristeþe, nu m-am pierdut cu firea, aºteptam sã se umple bine
sacul deºertãciunilor, apoi cu bãrbãþie îl ridicãm pe umerii judecãþii,
salvându-mã. Numai cã aceastã stea a mea, m-a dus la vre-o 14.000
km de locul meu natal bihorean, adicã pânã în Australia. Totuºi, un
adevãr mã face fericit, îmi dã imbold sã scriu, fiindcã nu am ieºit
din tradiþia ºi sufletul neamului meu românesc. Limba Românã este
cea învãþatã la sânul mamei, cu aceasta scriu, prin aceasta mã
exprim, cântându-mi bucuria ºi amarul, prezentul ºi trecutul, ºi sper
spre viitor. Pentru scriitorul român de pretutindeni, tradiþia eposu-
lui literaturii române rãmâne un izvor veºnic ºi sfânt, nesecat, izvodi-
tor de noi doruri, de amintiri ºi speranþe întotdeauna cu iubire pen-
tru neamul sãu. Artistul român din mine mã þine legat cu un fir viu,
invizibil, dar vizibil doar prin scrierile mele ce mã mãrturisesc cã
sunt „Român ºi Punctum“ oriunde aº trãi în lume!“

Australia
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„LUMINÃ NOUÃ“

Ioan Barbu

Din 1994 pânã astãzi, pe parcursul a zece ani ºi mai bine
de documentare ºi trudã pe câteva mii de pagini de manuscris,
am reuºit sã tipãresc cinci volume din ciclul „Luminã Nouã“, despre
ortodoxia româneascã — de ieri ºi de astãzi — din afara graniþelor
þãrii. M-am cãlãuzit dupã preceptul, anunþat în primul volum, cã
„Politica dezbinã, Biserica uneºte!“ Care a fost momentul de rãscruce
ce m-a determinat sã iniþiez ºi sã susþin acest proiect cultural-scriito-
riceasc? Fiindcã, pânã la urmã, el a devenit un vast program la
care au aderat câteva edituri ºi un grup de oameni de culturã, scrii-
tori, profesori, preoþi, prieteni apropiaþi ai mei.

Din anii liceului îmi stãruie în suflet vorbele lui Iuliu Maniu spuse
în memorabila zi care a marcat naºterea României Mari, 1 Decem-
brie 1918, pe care le-am aflat de la profesorul nostru de istorie
într-o „lecþie secretã“: „Noi, fiii naþiunii române de pretutindeni sun-
tem de aceeaºi obârºie, de aceeaºi fire, cu o singurã ºi unitarã
limbã ºi culturã ºi suntem încãlziþi de aceleaºi tradiþii sfinte ºi de
aceleaºi aspiraþii mãreþe“. Înþelesesem din viziunea marelui om politic
cã românii, oriunde s-ar afla pe planetã, nu trebuie sã uite nicio-
datã cã sunt nãscuþi din aceeaºi Mamã, cã au fost ºi sunt încãl-
ziþi la unicul trup sfânt al Bisericii.

Creºtinismul, învãþãtura lui Hristos îºi revarsã în inimile noas-
tre, de aproape douã milenii, valorile sale spirituale ºi morale sau,
precum spunea Pãrintele Galeriu, „Ortodoxia s-a plãmãdit ºi s-a iden-
tificat cu sufletul neamului românesc“, devenind „un titlu de cins-
te negrãitã pentru acest neam“.

În primul an dupã evenimentele istorice din decembrie 1989,
prin voinþa lui Dumnezeu am reuºit sã merg la rudele mele plecate
mai demult din þarã. Astfel, am avut ocazia sã vizitez câteva paro-
hii ortodoxe româneºti din Austria ºi Germania. Am participat la
slujbe religioase, am stat îndelung de vorbã cu preoþii noºtri de-
acolo, dar ºi cu nenumãraþi credincioºi din comunitãþile româneºti.
Pretutindeni pe unde am cãlcat, dincolo de o amarã vrajbã politicã,
devastatoare, care mãcina ºi încã mai macinã, din pãcate, dias-
pora româneascã, am simþit neîncetat iubirea tãmãduitoare ce vine
dinspre cuvântul sacru al Bisericii noastre tradiþionale, oxigenul tutu-
ror strãdaniilor pentru unitatea de limbã ºi de neam a românilor
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de pretutindeni. Într-un ajun de Boboteazã mã aflam la Offenburg,
oraº german situat la doi paºi de graniþa cu Franþa, în apropiere
de Strasbourg. Acolo locuiau de câþiva ani soþii Horst ºi Lenuþa
Lederer. El neamþ, iar ea româncã; mândria casei lor: doi bãieþi
frumoºi ºi „deºtepþi foc“, aºa cum zice românul. Cel mic era nãs-
cut în Germania, cel mare, în România, în Târgu Mureº, unde locui-
serã o bunã bucatã de vreme. Nu de mult timp se mutaserã într-o
casã nouã, spaþioasã, „curatã ca paharul“, cum se spune la þarã,
pe la noi. Se vedea de la o poºtã mâna unor buni gospodari. Lenuþa
Lederer se tragea din pãrinþi ortodocºi ºi a rãmas statornicã cre-
dinþei strãbune. Fãcea parte din Consiliul Parohiei ortodoxe române
„Sfânta Treime“ din Offenburg. Nici nu se putea ca o inimã atât de
iubitoare de Dumnezeu sã nu sprijine îndeaproape biserica, pe preo-
tul paroh în toatã activitatea sa pastoralã ºi spiritualã! Lenuþa Le-
derer ºi-a exprimat dezamãgirea cã mulþi dintre românii din zonã,
deºi ºtiau despre existenþa parohiei, erau lipsiþi de interes creºtinesc
ºi românesc, neparticipând la Sfintele Liturghii ori la manifestãrile
culturale organizate în comunitatea ortodoxã românã. De altfel, cuvin-
tele sale, pe care mi le-a spus în faþa unei mese pline de bucate,
dupã slujba de sfinþire a casei, þin loc de orice concluzie: „Departe
de Þarã, numai în sânul Bisericii m-am bucurat de minunile aces-
tei lumi; acolo m-am simþit întotdeauna acasã. Numai soarele orto-
doxiei îmi încãlzeºte aici sufletul de soþie ºi de mamã iubitoare. Inima
mea, recunoscãtoare, nu va înceta sã ardã întru menþinerea cre-
dinþei strãbune!“

Am dat acest exemplu fiindcã mi se pare relevant în demo-
nstraþia pe care am încercat-o în paginile cãrþilor mele din ciclul
„Luminã Nouã“. De-a lungul veacurilor, în orice situaþie s-a aflat, în
momente de bucurie, de grea cumpãnã, pribeag sau strãin în pro-
pria-i þarã, împilat ºi rãstignit de duºman, românul niciodatã n-a
renunþat la credinþa sa strãmoºeascã, la neamul sãu ºi la pãmân-
tul pe care s-a zãmislit ca neam. Fie cã a trãit în Transilvania sau
în Basarabia cotropitã de muscali, fie în Moldova sau în Þara Româ-
neascã, din totdeauna românul a fost UNA cu credinþa sa, pre-
cum Mântuitorul a spus „ca toþi sã fie una“. 

Momentul declanºator a avut loc într-o noapte de Înviere.
Mã aflam, tot în Germania, la Offenbach am Main, unde locuia fata
sorii mele. De mai multe ori participasem, duminica, la Sfânta Litur-
ghie, la biserica româneascã. Aici se întemeiase, cu vreo douã
decenii în urmã, o parohie ortodoxã, fiindcã locuiau în zonã mai
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multe familii de români, în apropiere aflându-se cunoscuta metropolã
Frankfurt am Main. De fiecare datã, însã, plecam de la bisericã
tulburat, cu un gust amar în suflet. Românii erau dezbinaþi, împãrþiþi
în tabere rivale, dupã opþiuni politice; se acuzau reciproc, se împroº-
cau cu noroi, se duºmãneau de moarte. „Revirimentul“, sã-i zic aºa,
s-a petrecut, cum spuneam, în primele ore ale sfintei zile de Paºti.
Ca la o poruncã divinã, în acea noapte minunatã din geana primãverii,
românii care veniserã sã ia Luminã se îmbrãþiºau cu o cãldurã deo-
sebitã, ciocneau ouã roºii, îºi adresau cele mai alese urãri de bine...
Mântuitorul le luminase mintea ºi fapta! Atunci, în acea noapte sfân-
tã, mi-a izvorât în suflet preceptul „Politica dezbinã, Biserica uneºte!“,
sub patronajul cãruia urma sã scriu cãrþile despre românii din afara
graniþelor þãrii, din... A doua Românie, cum este denumitã într-un
valoros volum cu acelaºi titlu, care poartã semnãtura diplomatu-
lui-artist Lia-Maria Andreiþã.

Dupã fiecare carte am pus punct final, dar tot de atâtea ori
am luat-o de la capãt. O voce tainicã mã îndemna sã trec peste
obstacolele ivite în cale, sã depãºesc toate greutãþile, inclusiv pe
cele financiare ºi sã continui... Aºa am procedat dupã volumul I:
„Soarele Ortodoxiei“ (Germania ºi Austria), dupã cel de-al doilea:
„Vatra Româneascã sub trei episcopi“ (Statele Unite ale Americii
ºi Canada), dupã al treilea: „Franþa Ortodoxã“ ºi dupã al patrulea:
„O floare cu 21 de petale“ (Ungaria).

În Austria, Germania, Canada, Statele Unite ale Americii ºi
în Franþa, m-am deplasat împreunã cu soþia, organizând lansãri în
diferite oraºe, ducând cu noi geamantane cu cãrþi, unele cu spe-
cific creºtin-ortodox, pe care le-am împãrþit românilor s-au le-am
dãruit unor biblioteci. În Ungaria, „caravana culturalã“ a sporit la
11 persoane, prin grija mea financiarã. Lansãrile volumului „O floare
cu 21 de petale“ (numãrul parohiilor ortodoxe româneºti) la Giula
ºi Budapesta s-au constituit în adevãrate sãrbãtori, despre întâl-
nirile noastre cu maghiarii de origine românã, cu elevii de la liceul
românesc „Nicolae Bãlcescu“ din Giula scriindu-se la superlativ în
presã. Bibliotecii liceului am donat peste 500 de volume în limba
românã ºi circa 100 celei aparþinând Uniunii Culturale a Românilor
din Ungaria. M-am pregãtit, apoi, pentru „marea cãlãtorie a vieþii“,
cum am numit-o. Am traversat Europa, în drum spre Roma, pradã
unor sentimente contradictorii. De nerãbdare, de neastâmpãr, de
emoþie, de bucurie, o bucurie care-mi invada toate fibrele sufletu-
lui, de surescitare, acea surescitare care premerge marile evenimente
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ale vieþii, dar ºi de neliniºte. Neliniºtea cã nu voi fi în stare sã cuprind,
cu ochii ºi cu antenele inimii, întreaga mãreþie a Cetãþii Eterne, cã
nu voi fi, deci, demn sã calc pragul de glorie ºi de miracol al uneia
din cele mai mari, mai vechi ºi mai vestite metropole ale lumii, zidite
în conºtiinþa omenirii din toate timpurile ca un pisc suveran de civili-
zaþie ºi de spirit. Reminiscenþe de lecturã, pagini din scriitori cele-
bri, de la Petrarca ºi Dante la Giovanni Papini ºi Quasimodo, ima-
gini ale grandioaselor vestigii latine ºi ale nu mai puþin grandioaselor
monumente ale contemporaneitãþii; minunile de culoare, piatrã ºi
bronz ale Renaºterii ºi minunile de credinþã ºi jertfã care fac faima
neasemuitã a cetãþii Sfântului Petru, toate mi se învãlmãºeau în
minte ºi în suflet ca într-un pliant de muzeu gigantic, cu toate porþile
deschise spre eternitate.

De prisos, cred, sã spun cã întâlnirea cu miracolul mi-a tãiat
rãsuflarea. Cã suprapunerea Romei din vis peste Roma realã, care
m-a primit cu uriaºele ºi ospitalierele ei braþe ca pe un prunc în
neasemuita dulceaþã a cãldurii materne, a însemnat un ºoc din care
mi-am revenit cu greu, depãºind tot ceea ce îmi imaginasem. Primul
popas, fireºte, l-am fãcut la faimoasa Coloana — Columna lui Tra-
ian — spre a mã închina în faþa Învingãtorului, dar, mai ales, a strã-
moºilor noºtri daci, imortalizaþi în scene de o vibrantã expresie de
cãtre Apollodor din Damasc. În mod artistic, Columna reprezintã
momentul ivirii noastre ca neam ºi – ca sã ne referim ºi la teza
avansatã de unii cercetãtori – ea reprezintã ºi naºtere noastrã
ca popor creºtin. Columna întruchipeazã, aºadar, latinitatea poporu-
lui român ºi continuitatea de credinþã în cadrul Bisericii lui Hris-
tos, care a pãtruns la noi altoind credinþa autohtonã a dacilor, pe
drumurile deschise de Traian ºi urmaºii sãi. Suntem ºi azi, cum
am fost atunci, în evul Columnei. Pãstrãm, în limbã, în datini, în
obiceiuri, în port, ceva din fiinþa noastrã dintâi, un „ceva“ preþios
ºi inconfundabil, care ne legitimeazã ca atare în ochii lumii. Sã ni-l
amintim pe Badea Cârþan, þãranul ardelean care, înveºmântat în
straiele alb-negre de o demnitate sacerdotalã, a poposit, dupã
nenumãrate zile de mers pe jos, la picioarele Columnei, în faþa aces-
tui altar de piatrã al naºterii noastre istorice. ªi sã ne amintim cum
cetãþenii Romei, vãzându-l, s-au frecat, uluiþi, la ochi, crezând cã
a coborât un dac de pe Columnã.

„Sã vezi Napoli ºi apoi sã mori!“, spuneau cei vechi. „Sã vezi
Roma ºi apoi sã mori!“, voi adãuga. Primãvara cãlãtoriei noastre
de documentare în Italia se încheiase demult. Trecuserã o varã, o
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toamnã ºi o iarnã, venise o nouã primãvarã, la noi se copseserã
deja cireºele, lunile alergau spre paradisul soarelui când scriam
paginã dupã paginã din volumul al cincilea: Sub cerul Italiei. De data
asta, voi pune punct final?, mã întrebam. Sau voi continua, trecând
peste obstacolele ivite ºi înfruntând greutãþile financiare? Pânã sã
mã hotãrãsc asupra unui rãspuns i-am mulþumit bunului Dumnezeu
cã mi-a dat sãnãtate ºi putere sã pot cãlãtori pe douã continente
ºi sã scriu peste 1.600 pagini de carte despre Biserica ortodoxã
europeanã ºi nord-americanã de origine românã, formatã în ultim-
ul secol ºi jumãtate — subiect neabordat, în ansamblu, pânã la noi,
ci doar sporadic, de-a lungul timpului. 

Volumul „Sub cerul Italiei“ a fost lansat în Peninsulã — la Pado-
va, Verona, Torino, Roma (Catedrala Scala Coeli ºi Accademia di
Romania) ºi Recanati (Centrul Mondial de Poezie Giacomo Leopardi)
—, fiind însoþit de o delegaþie culturalã alcãtuitã din 14 persoane,
pe care ºi de aceastã datã am susþinut-o financiar, deoarece am
primit un refuz „elegant“ din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor,
în timp ce sute de milioane de lei au luat drumul unor acþiuni de
importanþã minorã sau de interes personal.

Mi-am pus de multe ori întrebarea: din cãrþile mele a reuºit,
cumva, sã strãbatã mãcar o razã de luminã în diaspora ortodoxã
româneascã? (În contextul actual, termenul de diasporã a devenit
impropriu.) Când aºterneam pe hârtie cuvintele de încheiere pen-
tru volumul „Sub cerul Italiei“, poºtaºul a bãtut la uºã ºi mi-a pre-
dat un plic cu Scrisoarea Duhovniceascã, nr. 5 (86) din mai 2004,
buletin de informaþii editat de Mitropolia Ortodoxã Românã pentru
Germania, Europa Centralã ºi de Nord, foaie de suflet care apare
prin grija unui ilustru cãrturar al lumii creºtine de astãzi, Înalt Prea
Sfinþitul Mitropolit dr. Serafim Joantã. N-am trãit, în ultima vreme,
bucurie mai mare ca la aflarea veºtii cã — în sfârºit — a avut loc o
reuniune a episcopilor ortodocºi români din Europa Occidentalã ºi
America, cu tema: «Biserica Ortodoxã între migraþiune ºi înrãdãci-
nare în Occident. Perspectiva unor Biserici locale.» (Paris — Limours,
15-19 aprilie 2004). La întâlnire — prima de acest gen în istoria
românilor din afara graniþelor — au participat toþi cei ºapte epis-
copi ortodocºi români pe care i-am cunoscut, de-a lungul anilor ºi
despre a cãror operã vastã am scris în cãrþile mele, în ideea unirii
românilor de pretutindeni prin Bisericã — singura cale de închegare
a sufletelor risipite ºi, nu rareori, rãtãcite într-un unic ºi mare suflet,
parte inseparabilã din sufletul naþiei. Acum câþiva ani, când scriam
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despre necesitatea unitãþii românilor ortodocºi din S.U.A. sau Franþa
sub un episcop unic, ideea mea a fost atacatã virulent de persoane
tributare vechii ºi nemiloasei concepþii de urã, dispreþ ºi dezbina-
re între fraþi de sânge ºi de credinþã. ªi, iatã, citeam acum, cu
sufletul încãrcat de o bucurie ºi o liniºte fãrã seamãn, cã gândul
bun s-a împlinit.

Ar fi fost posibilã o asemenea bucurie cu câþiva ani în urmã,
pe vremea când — ca sã dau un singur exemplu — persistau adân-
ci divergenþe între parohia Sf. Parascheva ºi Sf. Genoveva din Paris
(St. Suplice) ºi biserica Sfinþii Arhangheli (de pe strada Jean de Beau-
vais)? Nicidecum! Iatã, Dumnezeu a lucrat ºi, astãzi, prin inimile
noastre însetate de concordie începe sã curgã, impetuos, focul
dragostei, al dragostei de adevãraþi români, cel care ne-a þinut neclin-
tiþi ºi teferi în milenara ºi zbuciumata noastrã istorie: fraþi la bine,
ca ºi la rãu. Am crezut — ºi mi-am exprimat acest crez ºi în cãrþile
mele — cã Mântuitorul nu ºi-a luat mâna de pe „Grãdina Maicii
Domnului“, cã va veni vremea când dragostea dintre români, izvorul
focului sacru al acestui neam, va fi din nou dãtãtoare de roade
bogate, cã prin prezenþa Bisericii Ortodoxe Române în Occident se
rãspunde nevoilor concrete ale credincioºilor ei, reprezentând o
mãrturie ºi un mod de transmitere a spiritualitãþii ortodoxe. Rea-
litatea ºi reuºita integrãrii în societãþile în care trãiesc ºi aportul
însemnat adus la gândirea ºi cultura localã de cãtre credincioºii ºi
ortodocºii români stabiliþi în Europa Occidentalã, în Canada ºi Ame-
rica reprezintã ºi va reprezenta o experienþã pozitivã, dovedind, ast-
fel, deschiderea ºi compatibilitatea mesajului creºtin-ortodox cu
lumea contemporanã ºi structurile ei. Ortodoxia nu este legatã de
o singurã culturã sau de un singur neam; ea este credinþa în Fiul
lui Dumnezeu întrupat, mort ºi înviat pentru viaþa lumii, veºnic prezent
în Bisericã prin Sfintele Taine, îndumnezeind ºi dãruind viaþã veºnicã
tuturor credincioºilor.

CÂTEVA GÂNDURI DESPRE
„COTIDIANUL MISTIC“

Dimitrie Grama

Nu pot sã-mi dau seama, poate tocmai din simplul motiv cã
sunt destul de nestructurat, dacã haoticele reflecþii pe care le
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împãrtãºesc au vreo valoare pentru alþi oameni de litere sau cu
mofturi filozofice. Cãci nu este ea oare lumea plinã de poeþi ºi filo-
zofi? Eu continui sã reflectez în primul rînd pentru sufletul ºi cuge-
tul meu, mã împlinesc ºi mã bucur ca un copil care tocmai a fãcut
o jucarie dintr-o bucãþicã de lemn ºi o aratã cu mîndrie pãrinþilor.
De aceea, bacsama, scriu doar fragmentar ºi cît mai scurt ca sã
prelungesc acest joc de plãcere sufleteascã. ªi, de asemenea, ade-
seori mã gîndesc la Oscar Wilde care a spus cã: „Oricine poate
scrie un roman de trei volume. Are doar nevoie de o completã igno-
ranþã privitor atît la viaþã în general cît ºi la literaturã“. Deci: existã
o legãtura misterioasã între sufletul creator ºi naturã? Dar bineînþe-
les! Cãci ce suntem noi înºine dacã nu creaþia naturii ºi nu este
ea oare creaþia noastrã? Suntem materie divinã plãmãdita de aceiaºi
mînã, mîna lui Dumnezeu. Sunt convins cã fiinþa umanã nu poate
fi consideratã individual, o entitata separatã, gînditoare, fãcînd
abstracþie la restul universal. Suntem „o apa ºi un pãmînt“. Din
pãcate, omul aºa-zis „modern“, în înspaimîntãtoarea lui admiraþie
cu privire la cuceririle ºtiinþifice ºi tehnologia moartã pe care el a
creat-o, s-a lepãdat de umilinþa vechilor înþelepþi, umilinþa acelora
care într-adevar încearcã sã înþeleagã misterioasa ºi divina legã-
turã universalã. Poate cã nu ne este nouã, oamenilor, dat sã
înþelegem tot, poate cã o parte din mister întotdeauna va exista,
rezervat fiind aceluia care ne-a creat; dar nu este, oare, tocmai
aceastã straduinþã de a înþelege rostul naturii, rostul nostru în relaþie
cu imensitatea ºi necunoscutul, baza tuturor creaþiilor artistice?
M-am întors dupã mulþi ani la Ilidia, la casa strãmoºeascã, unde
în grãdinã curge un pîrîu de munte ºi un nuc secular umbreºte
locul. Am recunoscut totul de parcã nici nu aº fi fost plecat vreo
30 de ani. Mã întrebam atunci: oare liniºtea sufleteascã ºi clari-
tatea cugetului pe care le simþeam se datorau doar faptului cã eu,
omul, recunoºteam locul, sau ºi faptului cã grãdina mã recunoºtea,
acceptîndu-mã, ºi în felul acesta creîndu-se o simbiozã misticã, sub-
tilã ºi inspiratoare? Am scris atunci cîteva poezii (publicate în cãrþile
mele anterioare). Dar oricît de poetic, oricît de artistic în pastelurile
cele mai grozave, îmi dau seama cã nu am putut ºi probabil nicio-
datã nu voi putea sã redau aceastã lume exterioarã în splendoarea
ei ºi, mai ales, sã pot sintetiza efectul spiritual al reîntîlnirii. De aseme-
nea, mã gîndesc cine în fond a „creat“ acele poeme atunci. Inte-
lectul meu rece, cunoaºterea cuvintelor respective? Eu cred cã abia
dupã ce am avut, pe un plan sau altul, o discuþie serioasã cu
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grãdina ºi abia atunci cînd ºi nucul ºi pîrîul ºi-au spus oful, abia
atunci am putut ºi eu scrie ceva. Am dat acest exemplu, nu pen-
tru ca sã mã justific cumva celor care vãd arta ca o meserie cu
dicþionarul în faþã ºi cu spaima criticilor pe umeri, ci ca o mãrturie
spre aducere-aminte, pentru mine însumi.

Ce înþeleg eu prin naturã ºi gîndirea ei? Care ar fi parametrii
obiectivi în acest sens dacã existã? Pornesc de la o conduitã inte-
lectualã simplã: „pentru mine totul existã, tot ce imaginaþia ne pune
la dispoziþie acum ºi tot ce alte fantezii aparþinînd viitorului ne vor
excita cotidianul, existã“. Pentru cã noi, oamenii, nu înþelegem uni-
versalitatea ºi profunzimea fenomenelor naturii, nu înseamnã cã ele
nu existã. ªtiinþa este abia în faºe, la început de drum, cãznindu-
se sã înþeleagã partea de la suprafaþã a „ice-bergului“ care este uni-
versul, natura, lumea biologicã. Studiind ºtiinþele, îþi dai seama cît
de puþin cunoaºtem. Înspãimîntãtor de puþin! Dar avem tupeul sã
spunem: „asta-i adevãrat, asta nu este“. Numai în scurta noastrã
existenþã umanã documentatã, chiar „ºtiinþificã“, multe aºa-zise ade-
vãruri s-au dovedit false ºi multe imposibilitãþi s-au dovedit posibile.

Deci, natura are posibilitatea de înþelegere, de gîndire, pen-
tru cã natura înseamnã un univers, pentru cã universul înseamnã
o imensitate de neconceput cu mintea umanã actualã ºi pentru cã
aici se aflã ºi misterul creaþiei ºi creatorul. Eu nu pot sã accept
cã „un ceva“, fãrã gînd, fãrã nici un plan s-a autocreat ºi cã noi,
fiinþele umane, ºi doar noi judecãm.

S-ar putea ca într-o galaxie îndepãrtatã alte vietãþi complet
diferite de noi ca aspect fizic, moral, etc sã se confrunte cu aceleaºi
impuritãþi de gîndire ca ºi noi. Fiind create de acelaºi Dumnezeu,
dupã asemãnarea lui, sã se considere unice în acest univers ºi sã
ne renege existenþa. Indirect atunci nu existãm nici noi, nici ei.
Dumnezeu a fãcut totul dupã asemãnarea lui ºi nouã ne-a dat inte-
lect ºi ne-a pus în faþã probleme de rezolvat în speranþa cã, prin
efort comun, vom reuºi sã înþelegem despre ce este vorba cu exis-
tenþa noastrã ºi sã luãm o decizie dacã vrem ºi putem sã conti-
nuãm spre alte sfere mai înalte ori sã pierim în luptele mãrunte
ale unor suflete ºi minþi mãrunte.

În concluzie, natura fiind alcãtuitã din tot ceea ce este ºi,
deci, conþinîndu-l ca ºi noi pe Dumnezeu, simte, gîndeºte, comu-
nicã cu noi. Acum, noi, oamenii, reacþionãm foarte individual la tot
felul de fenomene, chiar ºi cele mai umane ºi banale ºi, deci, felul
în care fiecare îºi tãlmãceºte un fenomen mai aparte, mai confuz,
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mai mistic sau mai divin este foarte individual. Din pãcate, dese-
ori ºi foarte limitat. Asta nu are nimic de-a face cu inteligenþa indi-
vidului cãci sunt destule exemple de oameni inteligenþi, dar limitaþi,
experþii de exemplu, ºi consider cã asta are de a face cu puterea
individului de a se lepãda de trufie, deci indirect prin gradul de umi-
litate la care poate sã ajungã ºi legatura pe care poate sã o aibã
cu spiritul. Pentru cã nu toþi o posedã ºi cei sãraci în spirit rãmîn
orbii creaþiei.

Gîndirea naturii este parte din gîndirea omului ºi invers. Natu-
ra îºi creeaza arta ei aºa cum noi o creãm pe a noastrã ºi sã spunã
cineva cã nu existã numitori comuni!! Toate acestea le împãrtãºesc
conºtient fiind cã s-ar putea sã nu am deloc dreptate. Dar pentru
mine, acum, aºa e!

*
Voi încerca sã continui pe tema aceasta interesantã dar

imposibil de frustrantã, deoarece este la cheremul fiecãruia sã
aprobe sau sã arunce la gunoi argumentele mele. ªi, pe bunã drep-
tate, deoarece eu nu am dovezi. Bîjbîi ºi eu în întuneric iar atunci
cînd, din cînd în cînd, întîmplãtor, o razã slabã de lumina mã izbeºte,
mã ambiþionez (cred cã din orgoliu) sã descriu confuzia pe care
lumina mi-a creat-o. În aceste momente de slãbiciune, mã umflu
în pene ºi-mi spun ba cã sunt poet, ba om de þtiinþã, ba cine mai
ºtie ce, fenomen care s-ar putea sã deruteze ºi pe alþii. De aceea,
vã rog: PRECAUÞIE!!

Am vãzut, deci, cã existã o materie continuã Om-Naturã-Dum-
nezeu, care atît separat, individual ºi de sine stãtãtor se expun inchi-
ziþiei observatorilor cît ºi într-o formã de conglomerat amorf, unde
aceste entitãþi sînt crescute una în alta în aºa mãsurã încît indi-
vidualismul dispare complet. Atunci, acolo, Dumnezeu devine uman
ºi noi devenim divini.

Care din aceste stãri este realitate imediatã, prin care înþe-
leg o realitate de zi de zi (mers la piaþã, citirea jurnalului etc) ºi
care este o altã realitate (starea de vis, corpul astral, dialogul cu
pisica etc) este enorm de greu de spus cu toate cã la o primã
privire superficialã pare simplu. Dar sã ne gîndim cã atunci cînd
noi încã mai suntem în cãutarea unei identitãþi, cînd nici mãcar nu
ºtim bine cine suntem, orice întrebare, oricît de simplã ar pãrea,
este o enigmã, iar fiecare rãspuns este atît corect, cît ºi greºit.
În aceeaºi mãsurã. Asta defineºte probabil situaþia schizofrenã,
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haoticã, a gîndirii dar care, în acelaºi timp, este unica noastrã sursã
de energie intelectualã. Cãci unde am fi dacã am avea la îndemînã
toate rãspunsurile, tot adevãrul? L-am egala atunci pe Dumnezeu?
Ne-am putea atunci da nume ºi, eventual, sã trecem dincolo, sã
depãºim divinitatea? Vorbesc de acel Dumnezeu care nu poate fii
explicat, de acel Dumnezeu care nu poate fi numit ºi nu acel Dum-
nezeu pe care oriºicine îl poate „folosi“ cu un motiv sau altul.
Stã un gînd ca bazã a creaþiei individuale sau universale? A fost
rostit un cuvînt sã împlineascã gîndul, sã-i dea viaþã? Cred ca da.
Gîndul, ca parte a conºtiinþei, defineºte creaþia, iar cuvintul, scrisul
defineºte gîndul în domeniul tuturor realitãþilor. Dacã existã gînd
fãrã cuvînt? Bine-nþeles cã existã! Pînã ºi imposibilul existã. Cuvîn-
tul s-a nãscut din necesitatea de a supravieþui ºi mai ales aceea
de a deveni nemuritori. Sunt sigur cã mulþi mã vor combate spunînd
cã nu este posibil gînd care nu este descifrat direct de conºtient.
Treaba lor sã creada ce vor! Eu am atît de mult subconºtient, încît
de multe ori am impresia cã el, subconºtientul, îmi decide soarta
ºi, ca sã nu mã fac de rîs în faþa orgoliului propriu, confabulez tot
felul de explicaþii „logice“ la care, vezi bine, eu, deºteptul am ajuns.
Apoi pentru cã tind spre nemurire mã prostituez cu alfabetul, literele,
scrisul. Gîndul apare în tainica realitate a subconºtientului, cuvîn-
tul nu; dar cuvîntul este mesagerul necesar, ba chiar vital, de care
omul nu se poate despãrþi. Nu a fost întotdeauna acolo, dar odatã
învãþat a rãmas în noi pe vecie ºi nu putem scãpa de el în nici un
fel. Cuvîntul este ca o tumoare adînc înfiptã în cugetul uman, aºa
încît, dacã cineva ar vrea sa-l resecteze definitiv, într-un fel sau altul,
ar muri. Dar de aici, de la necesitatea cuvîntului, cum oare se trece
la folosirea cuvîntului în literaturã, în cîntec, în ºoapte de dragoste,
în poezie? ªi mai ales de ce? Aici, pentru mine intervine „cotidia-
nul mistic“ care mã salveazã, spunînd cã starea de inspiraþie —
dacã existã — nu este a mea, ci am furat-o de undeva, de la cine-
va. De aceea de multe ori mã cert cu Dumnezeu, îi cert pe citi-
tori ºi mã ascund de critici. Au fost momente cînd secrete exis-
tenþiale le-am furat oamenilor simpli de pe stradã sau le-am furat
muribundului, care, cu ultima suflare, mi-a ºoptit ceva. ªi eu am
crezut cã l-am auzit, cã l-am înþeles; ºi atunci, în acea exaltare de
moment, am deschis porþi ºi ferestre în pergament. Acolo vine din
cînd în cînd, rar, o femeie ducînd un coº de nuiele pe braþul stîng
ºi cîteodatã se opreºte în dreptul unei porþi sau ferestre ºi aºa, la
întîmplare, scoate din coº cuvinte pe care mi le aruncã prin aceste
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deschizãturi direct pe buze. Ea mã îndeamnã sã vi le spun. Se pare
cã este cumva în interesul ei. O cheamã Muza.

Vezi, dragul meu Artur, ce simplu este totul dacã accepþi sã
te laºi dus, cu ochii larg deschiºi, de acest fluviu subteran, creaþia,
de la un capãt la altul. Când ieºi din el, te veºtejeºti repede ºi mori.
Dar asta-i doar începutul!!

Aabenraa, Danemarca

IZVOARELE ZIDIRII

Gheorghe Gavrilã Copil

Am apãrut în lume cu anumite opreliºti de la ce nu e bine,
excluzând relaþiile dure, dar ºi direcþionat pentru ascezã, cu finalizare
de pustnic. Aceastã comoarã din vremi de demult, din religia zal-
moxiana, s-a întâlnit cu rugile mamei, dintru limpezimile ei sufleteºti,
în simplitatea ºi bogãþia ei þãrãneascã, ºi ale vreunui episcop. Drept
pentru care, dupa ce din 1964 sunt licenþiat la Facultãþii de litere
din Iaºi, în 1977 am devenit licenþiat al Facultãþii de Teologie din
Bucureºti (În ce condiþii!). Recunosc ºi trãiesc prezenþa spiritualã
a neamului, de dintotdeauna, care îºi face loc spre suprafaþã, ca
izvoarele. Apã bunã, cristalinã. Apa aceasta sfântã, spiritualã, m-a
harazit cu trãirile sacerdoþilor zalmoxieni. Iar religia zalmoxianã a
modelat caractere ferme, întru dãinuirea neamului. În sensul celor
de pânã acum, mi s-a oferit ºi am adus în lumea de azi a omului
carpatin, câteva ciuturi din comoara locuindã în adâncimile sufleteºti
ale dacoromânilor, în chiar noi, templele vii ale acestui neam. Aºa,
studiul Testamentul Zalmoxian Dacoromân, romanul-eseu Decebal
sau Dacia Eterna, Editura Majadahonda, Bucureºti, 1996, (ambe-
le la www.agero, la Istoria României) si piesa de teatru Deceneu,
Editura Nestor, 1995, cu acþiunea în timpul arhiepiscopiei dacilor,
înfiinþatã de împãratul dac Justinian, arhiepiscopie autonomã, egalã
Atenei ºi Romei, piesã de teatru cu replici din documentele acelor
vremi, cu lumini din secole ce încã îºi aºteaptã recuperarea.

Noi toþi suntem însemnaþi cu lumini din origini ancestrale,
lumini spirituale vii, pulsatorii. La care se adaugã nimbi noi din gene-
raþie în generaþie. ªi dimpreuna ne leagã din vremi care în spirit
nu sunt pierdute. Adesea au vlãstãrit timpi de culturã de referinþã,
în ºirul ultimilor zece mii de ani-Vãdastra, Cucuteni, Hamangia,
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Cultura tradiþionala folclorica, Bisericile maramureºene, specific
românesti, Mihail Eminescu ºi alþii ºi alþii. E tradiþia noastrã, viaþa
noastrã, din care topoarele ce lovesc codri nu au reuºit ºi nu vor
reuºi sã ne doboare.

De pe la vârsta de zece ani (Sunt nascut în 1939, 21 mai),
în perioada în care Neamul Românesc era supus asasinãrii, s-a
început sã fiu zidit spiritual întru aspiraþiile ºi împlinirile acestui neam,
care erau sub izbiturile roþii lui Horea. Operele culturii române erau
arse, puse la secret, autorii în puºcãrii, maltrataþi, unii, lichidaþi.
Cutremurãtor efort din partea celor potrivnici, criminali, dar nu
pierirãm, spiritul neamului vlãstarindu-ne în recuperarea locurilor
celor lichidaþi. Fenomenul continuã. Cãrþile ºi revistele despre Basara-
bia ºi nordul Bucovinei, se mai gãseau în târgurile de carte de pe
maidane. Bolºevicii încã nu le interziseserã. Pe acestea le cumpãram
ºi le citeam, fãrã a înþelege tâlcul lor . Eram lipsit de orice îndru-
mare din partea celor din jur, sau din partea altor persoane. Nu
ºtiam nimic de rãpirea de cãtre URSS a Basarabiei, nordului Buco-
vinei ºi a Þinutului Herþa. Spiritul neamului, harnic, roditor mã îndru-
ma ºi hrãnea spiritual. Acum ºtiu cã erau elitele acestui neam. Chiar
dacã au fost zdrobite în lume, triumfau din lumea nevãzutã. ªi tri-
umfã. Mai târziu am început a conºtientiza ce se petrece cu mine.
ªi m-am fericit sã-i asigur acestei comori, protecþia necesarã. ªi
totuºi, pe la treisprezece ani am fost luat de mânã, cu prietenie,
de un necunoscut, vârstnic, abia ieºit din puºcarie ºi am fost dus
într-o pivniþa tãinuitã, plinã cu documente. Mi-a arãtat niºte albume
cu fotografii ºi însemnãrile oamenilor de seamã, care au vizitat acea
familie, din secolul al XIX-lea, pânã în anii celui de al II-lea rãzboi
mondial. Mi-a rãmas în memorie numele lui Octavian Goga. Apoi
mi-a arãtat ºi citit Testamentul lui Avram Iancu. În original. Cine l-a
inspirat ºi întãrit sã mã intuiascã ºi sã riºte pecetluindu-mã cu rãsu-
flarea lui Avram Iancu ºi ale unor mari personalitãti ale culturii
române? Doar eram un copil. Sã-l mântuiascã Dumnezeu. Era un
urmaº direct al dr. Ioan Raþiu, memorandistul din 1894. Mai târ-
ziu, peste ani, când am beneficiat doar de câteva clipe de rugã-
ciune din partea pãrintelui profesor Dumitru Stãniloae, s-a declanºt
starea de lucru pentru ceea ce fusesem pregãtit , un roman despre
Unirea dela 1 Decembrie 1918. E vorba de Valea Hãºdãþii, publi-
catã dupã zeci de ani (Editura Dacia Eternã, Bucureºti, 2000). Per-
sonajele? Þãranii români de pe Valea Hãºdãþii. Dar înainte cu vreo
câþiva ani de Valea Hãºdãþii, în 1971, mi s-a confiscat manuscrisul
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romanului Coºmarul ºi mi s-a intentat un proces penal ,,…prin
rezoluþia din 6 august 1971 s-a început urmãrirea penalã împotri-
va numitului Copil Gheorghe Gavrilã pentru sãvârºirea infracþiunii
de propagandã împotriva orânduirii socialiste…reþinându-se cã aces-
ta a conceput ºi scris materiale cu conþinut anticomunist pe care
le-a difuzat mai multor persoane.“

Au urmat anii luptãtorului, atât cât am fost în stare sã fiu.
In condiþii dramatice, noaptea, am început sa scriu un roman al
rezistenþei romaneºti de dupã 1950 ºi a nevoii împerioase de reunifi-
care a þãrii, aºa cum s-a reflectat în sufletul meu ºi cu eforturi
greu de imaginat pentru cei care nu au trãit acele vremi, am reuºit
sã ascund manuscrisul romanului, întitulat La apus de soare, publi-
cat tot dupa zeci de ani (Editura Dacia Eternã, 1999). A nu se uita
cã eram în supraveghiere permanentã. Accesul la dosarul de supra-
veghiere informativa încã este o imposibilitate. Prin 1993-1994
unul din ofiþerii de securitate din 1971, se mai posta în faþa blocu-
lui în care locuiesc…A urmat marea chemare, ºansa Reîntregirii
României, în 1990. Am fost organizatorul Podului de flori. Se ºtie,
cu deplinã acoperire documentarã, cã Revoluþia Românã ºi Podul
de flori au fost anexate de casnicii Moscovei din Bucuresþi, blocând
Reîntregirea României. Spre documentare a se citi cartea, al cãrei
autor sunt, Societatea Culturalã Bucureºti-Chiºinãu, Dacia Eterna,
1999 ( Sau pe inernet, cu titlul Reîntregirea României, www. agero,
la Pagini de istorie, în cadrul articolului Dragi români din R. Moldo-
va veniþi cu noi în U.E., la www.curaj.net, sau la www.miºcarea.com,
la rubrica De peste Prut ). Cum e Doamne pe Cruce?, un roman
al deportaþilor români din Siberia, mai aºteaptã, de zeci de ani, sã
fie publicat. Intre timp, în 1990, spiritul martirizaþilor români m-a
întãrit ºi cãlãuzit, ca prim român cu rost înalt de solidaritate
româneascã, sã merg în Siberia, la deportaþii români supravieþuitori
ºi la urmaºii acestora. Din Þãrile Baltice ºi din Polonia veniserã cu
camioanele sã transporte în þãrile lor natale osemintele martirilor
din gropile comune. 

În timpul redactãrii unuia din romanele publicate, prezenþa
spiritualã a lui Liviu Rebreanu a fost atât de accentuatã, încât îl
consider coautor. 

Cãrþile, tripãrite printr-un greu efort financiar propriu, au fost
donate, cele mai multe, în Basarabia ºi nordul Bucovinei.

Din romanele de creaþie recentã, pe care nu le pot publica
din lipsã de suport financiar, aºteaptã, pregãtite pentru tipar, Tincuþa,
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O troiþa de la margine de sat (acþiunea în actualitate, inclusiv pe
plan politic) ºi Oglinda Cerului (mânãstirea din noi, drum spre cons-
truirea celei vãzute). Dintre cele tipãrite, romanul La apus de soare
îl consider cel mai bine închegat, capabil sa reziste timpului, iar
din cele nepublicate, Tincuþa, O troiþa la margine de sat ºi Oglin-
da Cerului, care deºi de sine stãtãtoare, au elemente de trilogie.

Sunt primul secretar ºtiintific al Cercului Deceneu pentru
studierea limbii si scrierii dace, cerc din care îºi trag rãdãcinile
grupãrile de cercetare a civilizaþiei tracodacoromâne, de dupa 1990.

ILUMINARI COLECTIVE

Elisabeta Iosif

Existã un timp — ºi mereu apare o asemenea perioadã — în
care transformându-ne pe noi înºine, îi putem transforma pe ceilalþi,
prin propriul exemplu. Într-o lume în care existã puþinã comunicare
pentru a  trage vreun profit din conversaþie, cartea poate deveni
un mijloc de dialog cu lumea pe care o descrie, iar autorul ei un
partener, pe care îl asculþi cu mintea ºi cu inima. Dar existã un alt
timp, în care scriitorul, poetul, savantul ºi profesorul se aflã atât
de aproape de noi încât nu-þi vine sã crezi cã pot face parte din
universul nostru intelectual. Ei erau maeºtrii, modelele ºi am simþit,
în timpul studiilor universitare, cum traversau ºi învingeau o datã
cu noi rigori de neimaginat. ªi pentru cã am avut privilegiul sã-l am
profesor pe George Cãlinescu, pentru cei care nu ºtiu, aº vrea sã
descriu cum începea o „lecþie“ cãlinescianã. Pentru cã aveam
colocviu, notat de profesor ºi pentru cã uºile amfiteatrului stãteau
larg deschise pentru studenþii ºi profesorii de la toate facultãþile
Universitãþii Bucureºti, aveam un seminar cu o orã înainte de venirea
sa. Ocupam primele bãnci ºi nu ne scãpa nimic din ceea ce avea
sã spunã. Venea însoþit. În dreapta sa era secretarul de partid al
facultãþii, Ion Diaconescu, iar în stânga sa, se afla ºeful Catedrei
de Literaturã, fostul sãu student, George Ivaºcu. Era vãdit stân-
jenit de aceºtia. ªi o datã, deranjat de „escorta“ sa, spuse mai în
glumã, mai în serios: „sunt ca un Hristos între doi tâlhari“. Þinea
un curs „Eminescu“. Aflasem de la eminenta cercetãtoare Cor-
nelia ªtefãnescu, un amãnunt incitant: volumele studiate de Cãli-
nescu erau adnotate ºi pe paginile lor era risipã de idei în observaþii
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laconice. Mã fascina acea bibliotecã, dar n-am ajuns în universul
cãlinescian decât mai târziu. Dacã aº fi ºtiut cã peste un an am
s-o întâlnesc pe Vera Cãlinescu, singurã… Era cunoscut faptul cã
profesorul de la catedrã, cãruia îi plãcea sã „arunce“ câte o vorbã
de duh auditoriului în timpul prelegerii, conducea cu stricteþea omu-
lui de ºtiinþã un institut de cercetãri în domeniul istoriei literare ºi
a folclorului românesc. Fiecare specialist al institutului îl informa
despre cercetarea personalã, despre stadiul lucrãrilor, despre con-
tribuþia la sumarul revistei. Când mergeau acasã la el, mai mulþi
odatã, grupul se fãcea, adicã se întregea, înainte de ora fixatã, în
aºa fel încât, la „fãrã cinci minute“ toatã lumea intra în grãdina casei,
iar salutul de bun venit al gazdei sã batã pe ora întreagã. Iar grã-
dina… nu mai arãta ca atunci, în amintirile Corneliei ªtefãnescu,
care prin specificul muncii sale, a stat mai mulþi ani în preajma ma-
relui cãrturar. Grãdina… cu leul, cioplit în piatrã veche, adus din
cãlãtoriile de studii, din gospodãria unui þãran, de lângã Sarmi-
segetusa! Nu mai era nici bazinul, cântând prin gurile ascunse; un
fluier uriaº, aºa cum l-a închipuit în Scrinul negru. Aici urmãrea
ecourile anotimpurilor. O frunzã cãzutã… un moment „melancolic“,
pentru ca sã folosesc caracterizarea lui Cãlinescu din „Cronica opti-
mistului.“ Aud cu fantezia acusticã „obiºnuia sã spunã… Acum nu
mai e nici Casa memorialã, nici grãdina… Într-un moment asemãnã-
tor am simþit nevoia sã „aprind lumini“ în calea demolãrii caselor
memoriale, a muzeelor în nãruire. Ca sã rãmânã, undeva, într-o
carte, amintirea lor. Cineva spunea cã trebuie sã facem uneori,
chiar ostentativ, astfel de demersuri. Sã „iluminãm“ acele locuri sacre
în care au creat personalitãþile româneºti. Le asemãna cu alt gest,
al miilor de credincioºi ,ce au vegheat o noapte întreagã în zãpadã,
cu lumânãri aprinse, sub supravegherea autoritãþilor (devenind mar-
torii demolãrii) lângã biserica Sfânta Vineri. Se spune, cã mulþi au
luat, în acea tristã noapte câte o cãrãmidã pentru reconstruirea
viitoarei biserici din apropierea sacrului loc. Odatã ce se pierde simþul
sacrului, nimic nu mai rãmâne. „Frumuseþea exilatã lasã în urma
ei deºertul.“ Aºa s-a nãscut ideia cãrþii „Case cu ferestre luminate“.
În acei ani stãteau sã cadã Mirceºtiul lui Alecsandri, Bojdeuca lui
Creangã, se nãruia Muzeul Theodor Aman cu monumentala arhi-
tecturã, în centrul capitalei, la care contribuse personal artistul,
alãturi de sculptorul Karl Storck; se anunþase demolarea
„Mãrþiºorului“ în care crease Tudor Arghezi… Aºa s-au „aprins lu-
mini“ pentru ideile din carte. Învãþasem de la profesorii mei. 
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…Vremea trece... Cu ceva timp în urmã am hotãrât noi, Gene-
raþia Cãlinescu“, sã mergem la mormântul maestrului. Foºti studenþi
ºi profesori ne-am dus la Cimitirul Belu. Locul de veci al lui George
Cãlinescu se aflã lângã cel al lui Mihai Eminescu. În timpul slujbei,
deodatã... un vânticel s-a pornit. Fluturi de flori de tei s-au pogorât
asupra noastrã, deasupra colivei. Ningea cu flori de tei, din teiul
eminescian, peste nemurirea lor… Multe momente miraculoase
am surprins ºi în carte. Unele le-am transmis ascultãtorilor mei,
prin emisiunile culturale realizate la Radiodifuziunea Românã. Unde
am creat emisiuni timp de 35 de ani ºi am scris scenarii radio-
fonice, multe rãmase în Fonotecã. Unele idei au fost sursã de inspi-
raþie pentru un volum de povestiri fantastice „Zeiþa fãrã chip“ ºi
pentru o altã carte „Cãlãtorie la Poarta Soarelui“.

Dacã am avea mai multã vreme sã putem aºterne pe hâr-
tie înþelepciunea adunatã. Aºa cum am strâns-o timp de 5 ani, în
sunet radiofonic prin „Înþelepþii cetãþii“. Un univers de idei despre
lumea acestui secol. ªi sã ne rãspundem, precum Umberto Eco,
în faþa unei cãrþi la întrebarea „ce vrea sã spunã… Adesea, cãrþile
vorbesc despre alte cãrþi... sau e ca ºi cum ar vorbi între ele. La
lumina gândului acestuia, biblioteca mi s-a pãrut locul unui îndelun-
gat ºi secular murmur…“

Februarie, 2006 

CÃRÞILE — DARURI PENTRU
SEMENII NOªTRI

Nicolae Dragoº

Un gând parcã dãltuit în marmurã al unuia dintre literaþii de
seamã ai românilor, a avut darul de a se constitui în reper exis-
tenþial ºi, totodatã, formulã explicativã pentru propria-mi creaþie.
„Nu poþi fi mândru de ceea ce nu cunoºti“ — scrisese marele, lumi-
natul cãrturar, G. Cãlinescu, iar aceastã revelaþie-îndemn avea
sã-mi ordoneze, în timp, fapta civicã ºi, implicit, rodul scriitoricesc
cu care m-a învrednicit, pânã acum, destinul.

Am realizat mai adânc decât pânã atunci, asumându-mi
aceastã simplã ºi esenþialã zicere, cã nu odatã, dintr-un reflex psiho-
spiritual ne declarãm mândri faþã de Patria cãreia îi aparþinem,
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faþã de trecutul ei, pe care îl aºezãm în orizonturi glorioase, dar
cunoaºtem prea puþine fapte ale acestui trecut, cã, în loc de a avea
viaþã istoricã, geografia patriei, rãmâne în multe privinþe una exte-
rioarã, coloratã cu albastru sau cafeniu pe o hartã de carton, în-
fãþiºând astfel apele sau munþii, lipsindu-i însã reliefãrile eterne alcã-
tuite din jertfe ºi eroism, din îngemãnãrile miraculoase dintre spada
rãzboinicului ºi tot atât de tãioasa spadã rezultând din gândul vizionar
al diplomatului inteligent ºtiind cã, prin realism ºi echilibru, prin sa-
crificii inevitabile dar trecãtoare, sã salveze ceea ce a fost, este
ºi va fi esenþial, dincolo de trecãtoarele noastre fiinþe pãmântene:
fiinþa Patriei.

„A ºti de unde venim, unde am ajuns ºi încotro ne îndrep-
tãm, iatã adevãruri fãrã de care îngemãnarea cuvintelor — fie ele
în poezie imnicã sau roman istoric, fie în poezie intimã, de iubire
ºi dor, fie în roman de modernã reflexie — este greu de presupus
cã ar putea duce la finalitãþi literare durabile“.

Am crezut ºi cred cã harul creaþiei, oricâte explicaþii riguros
ºtiinþifice s-ar aduce, conþine în sine o dimensiune ce scapã
înþelegerii, explicaþie imediatã purtând în sine un germene de naturã
divinã. Inspiraþia, talentul, unicitatea vocilor poetice, elanurile impre-
vizibile pe care le cunosc cuvintele sau pana inspiratã a unor mari
chemaþi (sau trimiºi) ce au populat mileniile gândirii ºi sensibilitãþii
umane au dreptul la o asemenea sacrã consacrare.

Firesc, vine o vreme când creatorul se înºealã pe sine, conº-
tient cã rãspunsul nu ºi-l datoreazã doar sie ci ºi semenilor sãi:
„De ce scrie? Pentru cine scrie?“

Simplificând, rãspunsul în ce-l priveºte pe cel ce se lasã ispi-
tit spre confesiune ar fi „pentru cã în timp, autorul a descoperit
cã nu se poate imagina existând, cã nu poate crede a putea trãi
cu adevãrat în afara scrisului, aceasta devenind condiþie de a trãi,
de a fi“. Nu orgoliul gloriei, greu de cuantificat de altfel ºi datoria
faþã de harul, de vocaþia ce i s-a dat poate fi explicaþia plauzibilã a
alergãrii vreme de o viaþã dupã himera cuvântului, în speranþa de
a-l afla pe cel menit sã rosteascã adevãrul. Mai exact spus, poate,
al adevãrului tãu în care sã-ºi poatã regãsi contemporanii ºi urmaºii
propriile adevãruri, confirmarea durabilitãþii lor. 

Pânã la un anume punct, poetul poate fi asemãnat cu o
pasãre, de imaginat cã aceasta ar putea exista dincolo de cântecul,
de graiul propriu, chiar ºi când acestea se reduc doar la câteva
note. Se ºtie doar cã nu toate pãsãrile poartã numele de privighetori.
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Însã dacã pânã ºi în graiul pãsãrilor s-a descoperit cã nu totul se
cuvine a fi aºezat sub semnul gratuitãþii, cã ºi ele transmit prin
notele cântecelor lor anumite semnale, anumite mesaje, cã astfel
comunicã prin cântec, cu atât mai mult lirismul poeziei nu poate
fi destinat doar hazardului, gratuitãþii!

Sub tutela binefãcãtoare a unor mari înaintaºi, cutremurat
de sonoritãþile ºi limpezimile versului eminescian, de logodirile spec-
taculoase ºi neaºteptate, ca într-o demiurgicã faptã de reîntemeiere
a limbii, ale verbului arghezian, ascultând zbuciumul fãrã de þãr-
muri din aparent monotonul vers bacovian, nãzuind a mã consi-
dera discipol îndatorat mãreþelor statui ale celor ce au întemeiat
ºi înãlþat în lumina izbânzilor literare cuvântul românesc — aºa mi-am
înþeles rostul ºi istoria faþã de darul ce mi s-a dat. Dintr-o aseme-
nea aspiraþie, din convingerea cã nu dezicându-mã de înaintaºi întru
slujirea ºi veºnicirea cuvântului, ci adãugându-li-te lor cu dãruire ºi
modestie, sperând spre rodul unor sinteze poetice în care sã te
zideºti ºi exprimi liber de constrângerile modei, conºtient cã spir-
itul novator se refuzã celor ce nu ºtiu a ºi-l sprijini pe recunoaº-
terea tradiþiei, s-au ivit pe lume ºi au luat chip de carte poemele
mele, propunându-se celor ce le-au fost destinate cu numele lor
proprii, care au putut fi, prin vreme: „Zãpezi fãrã-ntoarcere“, „Scrisoa-
re în sat“, „Scutier la umbra clipei“, „Fântâna din oglinzi“ sau „Copa-
cul din vis“, „Amintirea ca viaþã“, „Autobuzul de searã“. Sunt doar
câteva din titlurile de cãrþi sub care mi-am zidit numele ºi viaþa,
drept dar de conºtiinþã ºi de datorie spiritualã pentru semeni. Fiind-
cã, dacã nu ne scriem cãrþile pentru ei, atunci înseamnã cã nu
le-am scris nici pentru noi înºine.

AM SERVIT CU DEMNITATE LIMBA ªI
CULTURA ROMÂNEASCÃ, AVEREA CEA
MAI DE PREÞ A POPORULUI ROMÂN

Ion Hangiu 

Douã mari descoperiri ale geniului uman au schimbat cursul
istoriei: invenþia  tiparului cu litere mobile, în 1453, ºi descoperirea
undelor herþiene  la sfîrºitul secolului al XIX lea, care au deschis
larg calea radiofoniei, televiziunii ºi internetului din zilele noastre.
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Încã din anii liceului ºi ai Facultãþii am fost atras de mirajul
cãrþilor vechi româneºti înregistrate de Ioan Bianu, Nerva Hodoº
ºi Dan Simonescu, în cele patru volume ale Bibliografiei româneºti
vechi (1508 1830). La o jumãtate de secol de  la  invenþia lui Guten-
berg din Maienþa, românii au tipar ºi tipãresc peste 350 de cãrþi
în limba slavonã, românã sau greacã.

Dascãlii mei au fost, aºadar, cei trei menþionaþi mai sus. În
1958 se împlineau 450 de ani de la tipãrirea Evangheliarului
slavonesc ºi m-am gîndit sã cercetez ºi sã public un scurt istoric
al tiparului ºi tipografiilor din cele trei þãri române, urmãrind, evi-
dent, circulaþia cãrþilor tipãrite ºi rolul lor în dezvoltarea limbii române.

Din nefericire, broºura tipãritã în 10.000 de exemplare a
fost interzisã sã fie difuzatã ºi datã la topit în vara anului 1959.

Nu m-am descurajat ºi am încercat sã alcãtuiesc o antolo-
gie cu prefaþã de carte româneascã modernã, dar curînd mi am
dat seama cã o asemenea lucrare depãºeºte puterile unei singure
vieþi ºi am renunþat. Am reþinut  ideea lui Bianu de reproducere a
prefeþelor, epilogurilor ºi am aplicat-o la presã, al cãrei rol, în seco-
lul al XIX lea, în realizarea unitãþii naþionale a tuturor românilor a
fost  hotãrîtor, dupã cum au subliniat însuºi Bianu ºi, în special,
Nicolae Iorga. Rezultatul cercetãrilor s-a concretizat în apariþia, în
1968 a celor douã volume de articole — program ale principalelor
ziare ºi reviste de la începuturile presei româneºti (1790)  ºi pînã
în anul 1948, antologie  intitulatã Presa literarã româneascã.

Pe aceastã temelie  trainicã, am elaborat, timp de  17 ani,
primul  Dicþionar al presei literare româneºti,  care a apãrut la
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã în 1982, cu eliminarea unui numãr
de  peste  20 de  publicaþii de dreapta, fiind obligat sã trec într-o
Addenda, ziare ºi reviste  importante.

Dupã decembrie  1989, în condiþii de  libertate a presei, am
revizuit prima ediþie a Dicþionarului, introducînd publicaþiile  cenzu-
rate ºi un mare numãr  de ziare  ºi reviste din România, Basara-
bia ºi Bucovina precum ºi publicaþii ale exilului românesc (1790-
1990). Cu prilejul împlinirii a 200 de ani  de  presã româneascã
a apãrut a II-a ediþie a Dicþionarului, la Editura Fundaþiei Culturale
Române, în 1996.

Cea de a doua pasiune a vieþii mele a fost servirea ºcolii
româneºti ca dascãl de limba ºi literatura românã sau ca redac-
tor ºef de secþie la Editura Didacticã ºi pedagogicã între anii 1953-
1966, dar mai ales în calitate de secretar al Societãþii de ªtiinþe
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Filologice din România între anii 1971-1996. În aceastã funcþie
aleasã, am servit filologia în vremuri tulburi ºi am reuºit, cu aju-
torul celor peste 100 de filiale ºi subfiliale ale Societãþii sã orga-
nizez sute de sesiuni ºtiinþifice în toatã þara ºi douã congrese ale
Filologilor români, desfãºurate la Timiºoara în 1991, la  laºi ºi Chiºi-
nãu  în 1994. 

În 1972 am fondat o revistã pentru elevi, Limba ºi literatu-
ra românã, difuzatã pe bazã de abonamente, care  în 1987 au
fost de  peste 170.000 de exemplare. Din fondurile  realizate, Socie-
tatea de ªtiinþe Filologice a „sponsorizat“ apariþia între anii 1984-
1989 a trei volume masive din Bibliografia româneascã modernã
într-o vreme cînd termenul „sponsorizare“ era numai în dicþionar.

Pentru urmaºii generaþiilor actuale ºi viitoare am editat, în
calitate de redactor ºef 17 volume  din Buletinul  Societãþii, care
conþin activitatea Consiliului, a Biroului ºi filialelor dintre anii 1971-
1996. La Buletin au colaborat toþi marii lingviºti ºi filologi ai perioa-
dei respective, între care:  Iorgu Iordan, Al. Graur, precum ºi isto-
rici ºi critici literari.

Am acordat atenþie concursurilor de limba ºi literatura
românã, desfãºurate  în anii 1973-1996 de o parte ºi alta a Carpa-
þilor, sub patronajul poetului naþional al tuturor românilor, Mihai Emi-
nescu ºi avînd preºedinþi de comisii centrale personalitãþi ca: C.
Ciopraga, Eugen Todoran, Al. Piru, ªerban Cioculescu, I. Coteanu,
Zoe Dumitrescu Buºulenga, la întîlnirile cu elevii ºi profesorii însoþi-
tori participînd, între alþii, colonelul Gh. Eminescu, ultimul nepot al
marelui poet atunci în viaþã la Iaºi ºi la Tîrgoviºte, Puia Florica Rebrea-
nu, la Timiºoara în 1985, cu prilejul aniversãrii centenarului con-
cursurilor organizate de „Tinerimea Românã“, începînd cu anul 1885.

Au devenit membri de onoare ai Societãþii un mare numãr
de filologi, critici ºi istorici literari, precum ºi, în mod simbolic, patru
urmaºi ai unor mari scriitori: M. Eminescu, B. Delavrancea, M.
Sadoveanu ºi Liviu Rebreanu.

Toate aceste realizãri menþionate de cel ce semneazã rîndurile
de faþã sper sã fie apreciate de generaþiile viitoare; ele n-ar fi fost
posibile fãrã muncã perseverentã, cinste ºi corectitudine în rapor-
turile cu oamenii din jurul nostru, fãrã servirea cu demnitate a lim-
bii ºi culturii româneºti, averea cea mai de  preþ  a  poporului român.

Din cercetarea ziarelor ºi revistelor am învãþat multe lucruri
pe care am încercat sã le aplic în activitatea de profesor, redactor,
redactor-ºef, secretar general. 
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La împlinirea vîrstei de 80 de ani, las generaþilor prezente
ºi viitoare trei lucrãri: Ediþia a III a a Dicþionarului presei literare
româneºti (1790 — 2007), operã fundamentalã, Panorama  pre-
sei româneºti contemporane. Articole program de  ziare ºi reviste
(dec.  1989 — mai 2005) , în curs de apariþie, ºi volumul I. Hangiu:
O viaþã închinatã ºcolii ºi presei româneºti, cu articole semnate,
între  alþii, de C. Ciopraga,  Gabriel Strempel, membrii de  onoare
ai Academiei Române ºi ai Societãþii de ªtiinþe Filologice, ªt.
Munteanu, D. Micu ºi Ioan Dodu Bãlan, precum ºi un mare numãr
de articole republicate din Buletinul S.S.F.

Apreciez aºa  cum se  cuvine fapta mare îndeplinitã de Aso-
ciaþia Românã pentru Patrimoniu ºi în primul rînd activitatea Dom-
nului Dr. Artur Silvestri, autorul scrisorii „Mãrturisirea de credinþã
literarã“, care face posibilã aceastã carte.

CRED CÃ LIMBA NEAMULUI MEU
VA ÎNVINGE PRETUTINDENI UNDE

SUNT ROMÂNI

Elena Cãlugãru-Baciu

Parcã ºi acum aud cuvintele pãrintelui Theodor Damian ros-
tite la New York în seara zilei de 17 iunie 2005, când s-au sãrbã-
torit 10 ani de la înfiinþarea revistei „Luminã Linã“ ºi a cenaclului
„Mihai Eminescu“ de cãtre oameni de inimã ºi culturã româneascã.
Totdeauna am vrut sã fiu cu neamul meu, cu tãria ºi înþelepciunea
lui ºi m-am strãduit…

Rãspunsul visului meu a venit de la cei pe care i-am cunos-
cut ºi care au vorbit despre ceea ce eu am scris. Vorbele pãrin-
telui profesor doctor Theodor Damian vin în întâmpinarea a ceea
ce am trãit în încercarea de a deveni scriitoare: „Vroiam sã vã spun
cã de fapt oaspetele serii acesteia care vine din România în mod
exclusiv ºi special pentru acest simpozion este scriitoarea Elena
Cãlugãru-Baciu. Autoarea volumului „Am fost în þara cu fagi — Buco-
vina este un scriitor de talent care se impune nu prin cãutarea
forþatã de artificii care sã lanseze vanitos ci prin vocaþia sa demon-
stratã de a articula cuvântul în aºa fel încât arderea lui sã atingã
pe oricine îi iese în cale. Cuvântul Elenei Cãlugãru-Baciu sparge
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limitele clasice ale grãirii, ridicã logosul la rangul sãu iniþial, dar îl
ºi transmite pe orizontalã cititorilor atenþi ºi rãbdãtori, iluminaþi de
sinceritate, armonie ºi pasiune.

Acest volum mie mi s-a pãrut, citindu-l, ca un fel de bisericã,
deci eu îl compar cu o bisericã — De ce? Pentru cã în bisericã se
adunã toþi din toate pãrþile ºi nu întrebi pe nimeni de ce a venit,
pentru cã ºtii de ce a venit ºi nu faci nici un fel de discriminare.
Bineînþeles, conceptul de bisericã mã duce cu mintea la concep-
tul de casã, cã biserica e casa lui Dumnezeu iar într-unul din ter-
menii vechi greceºti casa este exprimatã prin cuvântul „icos“, de
aceea avem termenul de ecumenism, o casã mai globalã; ºi de ce
spun cã acest volum este ecumenic ºi este în acelaºi timp eclezias-
tic în sensul pe care l-am precizat al cuvântului pentru cã aici dupã
cum spune superb autoarea, ea a vrut sã nu þinã seama de cate-
gorii literare, de eºalonare, de orientare ci pur ºi simplu a adunat
ca într-un fel de amalgam, de poezie, jurnalisticã, memorialisticã,
reportaj, dar ceea ce a urmãrit a fost acest lucru ca toþi cei cuprinºi
aici sã se simtã adunaþi laolaltã de condeiul dumneaei, sã se simtã
ca miejii într-o nucã, ca miezul într-o fructã. Ideea este absolut super-
bã pentru cã miezul este esenþa ºi bineînþeles cã nuca are coajã,
ceea ce mâncãm dintr-o nucã este miezul ºi probabil cã evenimen-
tul la care a participat a fost cam aºa cum înþelegem noi cã este
locul miezului într-o nucã. 

Cred cã Elena Cãlugãru-Baciu este un scriitor de valoare care
trebuie ºi mã refer la celelalte cãrþi cã trebuie citite, deci, Elena,
îþi mulþumesc pentru prezenþã. Mã bucur cã ai putut sã faci acest
mare efort sã ne onorezi cu aceastã lansare de carte, sã alegi sã
o lansezi în mijlocul nostru.Te-aº ruga sã ne povesteºti în câteva
cuvinte despre tine.“

Despre mine vã spun cã tot ceea ce scriu este pentru mama
mea care m-a avertizat când i-am cerut voie sã mã cãsãtoresc:
,,N-ai sã mai faci ceea ce au spus profesorii tãi: tu trebuie sã scrii“.
Ea a avut dreptate. Viaþa a venit cu valuri mari asupra-mi ºi dupã
cum vedeþi nu sunt prea voinicã, dar dupã nenorocirea pe care
mi-a adus-o moartea soþului meu m-am aºezat la masa de scris
ºi totul despre mine se gãseºte în povestirile din volumul „Grãdinile
lui Sebastian“, romanul „Din nou Cain“, volumul de versuri ,,Glose“,
volumul de prozã scurtã „Jocul þipãtului“, romanul „Aripã frântã“,
volumul Poezii/Poems, traducerea aparþinându-mi ºi ultima cartea
cea pe care o lansez aici „Am fost în þara cu fagi-Bucovina.
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Cu toate aglomerãrile de fapte pe care le-am trãit au fost
unele de excepþie pe care nu credeam cã mi se pot întâmpla ºi
totuºi aºa cum se spune „cineva acolo sus mã iubeºte m-a ajutat“,
mai târziu, dar a fost elementul de gratiutate pe care l-am primit
cu prisosinþã ºi acela a fost cã am putut cãlãtori, maturizându-mã
la sufletul istoriei pe care o iubesc aºa de mult. Din dragoste pen-
tru cei care nu au avut norocul meu, eu am pus pe hârtie dru-
murile mele în lumile vechi ºi noi ºi i-am cãutat pe români pretutin-
deni pentru a le descoperi faptele lor, eu, crezându-i unii foarte buni,
pentru cã aºa am avut norocul de a-i cunoaºte, dar ºi de a-i ierta
atunci când au greºit, pentru cã viaþa istoriei îºi are ºi rãul ei ºi
din acest rãu trebuie sã ne ridicãm pentru pãstrarea dialecticã a
lucrurilor.

Am scris un numãr de povestiri pe care le-am adunat în volu-
mul „Grãdinile lui Sebastian“ ºi vã invit sã-l citiþi pentru a vã plim-
ba împreunã cu mine nu numai pe continentele lumii, ci sã-mi vedeþi
neamul la lucru, ajutând ºi dãruind din învãþãtura lor altor popoare.
„Sebastian“ este un român de la care vor lua pilde copiii noºtri ºi
eu scriu pentru toþi ce vor sã trãiascã sub un cer al pãcii ºi al frãþiei.  

Romanul „Din nou Cain“ scrie preotul Theodor Damian este
o carte de rãstignire ºi înviere, de adevãr ºi minciunã, care te pã-
trunde pãnã la os ºi doare, dar te face bine. În cuvinte simple dar
meºteºugit alese înveþi marele mesaj evanghelic al iertãrii.       

Iatã pentru ce scriu, pentru ca omul sã lupte pentru a fi cât
poate el la înãlþimea binelui. Mai scriu pentru a cunoaºte. Mi-ar fi
plãcut sã fiu o „veºnic“ elevã, sã stau la bibliotecã, unde sã mor
de mirare a câte lucruri a petrecut omul, dar noi ºtim cu toþii cã
viaþa are legi pentru fiecare mai bune ºi mai rele ºi totuºi cu acest
prilej vreau sã mulþumesc profesoarelor mele Ana ºi Maria Frân-
culescu care s-au ocupat, fiecare pe domeniul ei, de educaþia mea,
care m-au adus mai târziu ºi la cenaclul „Amurg sentimental“, cena-
clu care m-a obigat sã-mi ordonez munca ºi sã dau timpul înapoi
spre cei ce m-au învãþat dragostea de naturã ºi înþelegere pentru
noi toþi, indiferent de culoarea pielii, cum este „acel rege al poeziei“,
Vasile Alecsandri, iar pentru a-mi ºti „viitorul“ am fugit la Emines-
cu ºi Hajdeu care m-au obigat sã rãspund cu suflet ºi credinþã alt-
fel la istoria neamului prin romanul „Aripã frântã“. Alãturi de Emi-
nescu a stat totdeauna Perpesicius, care m-a þinut legatã de do-
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rinþa de a alcãtui o antologie închinatã marelui poet care se numeºte
„Lumini cãtre Eminescu“ în colaborare cu poeta Ioana Nuþu-Piersicã.

Din când în când am mai respirat scriind poveºti de dragoste
cu dureri ºi neîmpliniri omeneºti pe care le-am adunat în volumul
„Jocul þipãtului“.

Am scris ºi poezie despre care au scris mai mulþi referenþi
cum ar fi Prof.Universitar Valeriu Filimon, prof.universitar Noemi
Bomher, dar ºi poetul ºi directorul revistei „Amurg sentimental“:
„Stilul de poezie al Elenei Cãlugãru-Baciu, are suficientã viaþã la
fenomenele din jurul nostru încât sã fie îndrãgit de cititor, el te
îndeamnã sã fie valorificat la justa sa valoare liricã ºi privit ca o
înnoire a versului de tradiþie.“

Volumele de poezie se intituleazã „Glose“ ºi „Poem/Poems“.
În ultimul volum mi-am încercat talentul de traducãtor pe care l-am
exersat de când eram studentã la Facultatea de românã-englezã.

Este greu sã scriu despre mine de aceea cred cã este bine
sã amintesc despre rândurile referitoare la activitatea mea de scri-
itoare menþionatã în unele reviste din þarã ºi strãinãtate: „Univer-
sul cãrþii“, „Povestea vorbei“, „Ginta Latinã“, „Luminã Linã“ (New
York), „Clipa“, „Viaþa Creºtinã“ (Los Angeles) etc.

Dorinþa mea cea mare este de a lãrgii spectrul creaþiei cu
lucrãri literare unde limba românã stãpâneºte orice teritoriii, de
aceea am creat lucrarea „Am fost în þara cu fagi — Bucovina“, apoi
sã pot munci pentru a putea cãlãtorii la românii din lume pentru
a-i cunoaºte acolo unde ei, poate, au o viaþã materialã bunã iar
pentru spirit le voi duce mir.     

AM CREAT „PARADOXISMUL“!

Florentin Smarandache

Din 1970 am început colaborarea la revista „Nãzuinþe“, apoi
la alte periodice româneºti ºi strãine (vreo 50 ºtiinþifice ºi peste
100 literare). Mi-am tradus o parte din lucrãri în francezã ºi englezã,
altele mi-au fost traduse în spaniolã, portughezã, italianã, esperan-
to, rusã, sârbã, japonezã, ºi arabã. Am colaborat cu poeme ºi piese
de teatru la 42 de antologii româneºti, franceze, italiene, ameri-
cane, indiene, ºi coreene.
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Ca autor, coautor ºi editor am publicat 62 de carþi ºi circa
85 de articole ºi note în matematicã (teoria numerelor, geometrie
neeuclidianã, logicã, aplicaþii în ciberneticã), fizicã, filozofie (gene-
ralizare a dialecticii), literaturã (poeme, nuvele, povestiri, un roman,
piese de teatru, eseuri, traduceri, interviuri), rebus (careuri, enig-
misticã) ºi artã (experimente în desene, picturi, colaje, fotografii,
design, artã pe computer) în românã, francezã ºi englezã, dintre
care: Formule pentru spirit (debut editorial, 1981, sub pseudonimul
Ovidiu Florentin); Le sens du non-sens, Problemes avec et sans ...
problemes!, Fes, Maroc (1983); Antichambres/ Antipoésies/
Bizarreries, Caen, Franta (1989); NonPoems (poeme de avangardã),
Phoenix (1990); Only problems, not solutions!, Chicago (1991);
LE PARADOXISME: un nouveau mouvement littéraire, Bergerac,
Franta (1992); Dark Snow, Phoenix (1992); NonRoman, Craiova
(1993); MetaIstorie (trilogie teatrala), Bucureºti (1993); Întâmplãri
cu Pãcalã (piese de teatru pentru copii), Fugit.../jurnal de lagãr,
Bucureºti (1994); Collected Papers, Vol. I, II, III, Bucureºti, Chiºinãu,
Oradea (1996, 1997, 2000); Scrieri defecte (prozã scurtã), Craio-
va (1997); Distihuri Paradoxiste, Afinitãþi (traduceri), Nørresundby,
Danemarca (1998); Întreabã-mã, sã te-ntreb! (interviuri), Târgoviºte
(1999); Outer-Art (album de artã), Cântece de mahala, In seven
languages (poeme), Oradea, 2000; A Unifying Field In Logics. /
Neutrosophy. Neutrosophic Probability, Neutrosophic Set, and Neu-
trosophic Logic, Rehoboth, SUA (2000). Am editat, printre altele:
Second International Anthology on Paradoxism (cuprinzând 100
scriitori de pe glob), ºi Third International Anthology on Para-
doxism (distihuri paradoxiste de la 40 poeþi de pe glob), Oradea
(2000); în prezent editez volumul IV al acestei antologii internaþionale
— ºi oricine este invitat sã contribuie, precum ºi un Dicþionar al Scriito-
rilor Paradoxiºti.

În matematicã am generalizat logicile fuzzy, intuitivã, para-
consistentã, multi-valentã ºi logica dialetheistã la „logica neutrosoficã“
(numitã ºi Logica Smarandache în „Dictionary of Computing“ de
Denis Howe); în mod similar am generalizat mulþimea fuzzy la
„mulþime neutrosoficã“. Am propus extinderea probabilitãþilor cla-
sice ºi imprecise la „probabilitate neutrosoficã“, ca un vector tridi-
mensional ale cãrui componente sunt submulþimi ale intervalului
ne-standard ]-0, 1+[.
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În fizicã am emis ipoteza cã nu existã nici o barierã a vitezei
în univers, adicã viteza poate fi infinitã (ipoteza Smarandache în
„Dictionary of Physics“ de Eric Weisstein), ipoteza foarte
controversatã.

În filozofie am introdus conceptul de „neutrosofie“, ca o gene-
ralizare a dialecticii lui Hegel, care stã la baza cercetãrilor mele în
matematicã ºi economie, precum „logica neutrosoficã“, „mulþime
neutrosoficã“, „probabilitate neutrosoficã“, „statisticã neutrosoficã“.

În literaturã ºi artã, am fondat în 1980 curentul de avan-
gardã numit paradoxism, ca un protest împotriva totalitarismului,
curent care are mulþi adepþi în lume. Constã în folosirea excesivã
în creaþii a contradicþiilor, antitezelor, antinomiilor, oximoronelor, para-
doxurilor. Am introdus „distihul paradoxist“, „distihul tautologic“, „dis-
tihul dual“. Experimente literare am realizat ºi în drama „Patria de
animale“, unde nu existã nici un dialog, iar în „O lume întoarsã pe
dos“ scenele sunt permutate dând naºtere la un miliard de miliarde
de piese de teatru distincte!

La bibliotecile de la Arizona State University (Tempe) ºi Uni-
versity of Texas (Austin) sunt depozitate manuscrise, reviste, cãrþi,
fotografii, casete, videocasete, privind activitatea mea creativã, în
douã colecþii speciale, numite „The Florentin Smarandache papers“.
Sunt membru al mai multor societãþi ºtiinþifice ºi literare din Româ-
nia ºi strãinãtate, ºi am primit premii pentru activitatea desfãºuratã.

Opt cãrþi au fost dedicate activitãþii-mi literare (dintre care
„Estetica paradoxismului“, de Titu Popescu, ºi „Un scriitor al para-
doxurilor“, de Ion Soare), ºi 21 de cãrþi matematice despre
funcþii, secvenþe, paradoxuri, ºi — în ultimul timp — structuri alge-
brice Smarandache (de pildã seria de zece cãrþi ale profesoarei
W. B. Vasantha Kandasamy de la Indian Institute of Technology din
Madras).

Paradoxismul a pornit din viaþa cotidianã a anilor '80, din frus-
trãrile avute la tot pasul, ºi din duplicitatea oamenilor într-o soci-
etate închisã, totalitarã: una se vorbea la radio ºi televiziune ori în
presã, ºi alta era realitatea, deci paradoxism de zi cu zi. A fost o
reacþie antitotalitarã.

Paradoxismul se bazeazã pe folosirea excesivã de antiteze,
antinomii, contradicþii, paradoxuri în creaþia, nu numai literarã sau
artisticã, dar ºi în filozofie, ºi chiar în ºtiinþã.
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Acum 4-5 ani, ma contacta prin e-mail un inginer de la Ofi-
ciul Naþional de Cercetãri Spaþiale din Paris, Dr. Jean Dezert, pen-
tru care paradoxismul era „nãstruºnic“ (îl gãsise pe Internet pro-
mulgat de scriitorii francezi Pierre Lamarque et J. M. Charrier).
El lucra în fuziunea informaþiei, care se folosea în roboticã, medi-
cinã, ºi în cercetãri militare. Am purtat o lungã corespondenþã,
ajungând ca de prin anul 2002 sã dezvoltãm o teorie ce prelucreazã
informaþiile care au un grad înalt de conflict. Paradoxismul a devenit,
astfel, singura avangardã literarã folositã în ºtiinþã! [Alte aplicaþii
ºtiinþifice paradoxiste se gãsesc în Fizica Cuanticã, unde lumina este
atât undã cât ºi particulã (vezi de Broglie), adicã douã atribute opuse
în acelaºi timp, o dualitate paradoxistã.]

Aceastã teorie, plauzibilã ºi paradoxistã, a devenit cunoscutã
în cercetarile de fuziune a informaþiei, încât am fost invitaþi, eu ºi
Jean, de cãtre Dr. Wu Li, s-o prezentam la NASA Langley Research
Center, în Hampton, Virginia, pe 5 noiembrie 2004. Roboþii trimiºi
pe planeta Marte trebuiau sã prelucreze ºi informaþii conflictuale,
paradoxiste furnizate de sensorii lor pentru a lua o decizie ei înºiºi.
DSmT ºi alte teorii dezvoltate de cãtre Dempster-Shafer, Dubois-
Prade, Yager, Smets, etc. se ocupã de aceste combinaþii. DSmT
folosit la prelucrarea imaginilor de teren furnizate din satelit a for-
mat un capitol special al tezei de doctorat a lui Samuel Corgne de
la Université de Rennes, Franþa, sub conducerea profesoarei Lau-
rence Hubert-Moy.

Paradoxismul s-a ramificat. De pildã, citind despre o ºcoalã
filozoficã, un curent, sau un filozof X, am observat cã unii cerce-
tãtori veneau cu argumente solide, viabile, logice pro X, alþii în sens
contrar veneau cu acelaºi fel de argumente palpabile sã demon-
streze contra X. ªi toþi aveau dreptate în mod simultan! În spe-
cial adevãrurile în domeniul umanistic sunt mai elastice, subiective,
parþiale. 

De fapt, prin paradoxism nu se simþea nevoia unei noi avan-
garde literare, ci a unei revolte — revoltã politicã, socialã pe care
nu o puteam înfãptui în matematicã, ci în culturã. Revoltã mutã,
ca o frunzã în cãdere, pãrãsind însã ramura îngheþatã ideologic…
Adicã scrierea pe dos, în contra-timp, inversã sloganelor. Era o eli-
berare spiritualã. Plãcerea de a nu le face autoritãþilor pe plac! Ca
matematician mi-am adus aminte de paradoxurile celebre antice:

102



Ahile cel iute de picior nu poate depãºi broasca þestoasã, Para-
doxul sãgeþii, Paradoxul mincinosului, Paradoxul bãrbierului…

Paradoxismul se bazeazã pe folosirea excesivã de antiteze,
antinomii, contradictii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaþie
(literaturã, artã, filosofie, chiar ºi ºtiinþã). Urmãreºte lãrgirea sfe-
rei artistice prin elemente neartistice, prin experimente contradic-
torii (atât la nivel local, cât ºi non-local), în special creaþie în non-
sens, contra-sens. {Reflectã societatea în care se spune ceva, dar
realitatea este alta!}

Paradoxismul este primit, cum m-am ºi aºteptat, în mod para-
doxal (!) Oricine poate adera. ªi în prezent asistãm la felurite experi-
mente în literaturã (eu le-aº considera ca o extindere a parado-
xismului): Slam Poetry (cu Kerenski + ªtefãnescu), MailArt, Social
Beat, sub-kultur, sub-literatur în Germania; culturã alternativã, si-
ktiristã, compoziþie neoficialã, poezie experimentatã pe computer
(spaniolul Miguel de Asén cu sonete rezultate prin combinaþii
aleatorii), underground literature în America… Nu e vorba de valoa-
re literarã, ci de anti-…, de ceva axiologic diferit cu orice preþ faþã
de ce s-a mai fãcut (indiferent dacã-i bun sau rãu!). Dar astea-s
privite cu falã, fãrã vreo sfialã, de academici chiar… (Adrian Rezuº).
Este neobedienþa oficialului ºi refuzul/nerecunoaºterea consacra-
tului! Artiºtii/literaþii resping clasicul…

Eu am publicat ultimele douã antologii paradoxiste cu con-
tribuþii de la peste 40, respectiv 100 scriitori din vreo 15 þãri, cu
texte în 5-6 limbi. Ca orice avangardã, a beneficiat de aderenþã în
special la noii scriitori, mai deschiºi la „diferit“, ºi-a întâmpinat reti-
cenþe din partea celor mai în vârstã, conservatori.

Socrate, în dialog cu Euthyphro (din tomul cu acelaºi titlu),
se lamenta într-o zi cã fusese acuzat de Meletus cã i-a corupt pe
tineri. Cum? Socrate, ca poet sau „fãcãtor de zei“, a inventat zei
noi, desconsiderând existenþa celor vechi. Universurile artistice ºi
cele exacte se complementeazã ºi influenþeazã totuºi. Din conflicte
de idei apar noi valenþe (Heraclit). Eu am trecut la literaturã pen-
tru cã simþeam cã-n matematicã nu mã puteam revolta! La un
moment dat, demonstraþiile deveniserã plate, tehniciste, le lipsea
metafizica (lui Aristotel). Mi s-a pãrut prea rigid ºi perfect univer-
sul matematic, pe când lumea este imperfectã, impurã, flexibilã,
contradictorie.
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Poezia salveazã raþionamentul, însã prin metafizicã, precum
o vorbã de duh care convinge mai mult decât o demonstraþie platã,
înlocuind-o uneori. Poezia oferã posibilitãþi la imposibil. 

DACÃ NU TERMINAM LUCRÃRILE
ÎNCEPUTE, Aª FI TRÃIT DEGEABA

Viorica Enãchiuc

De ce scriu …
Încã din copilãrie, pãrinþii, bunicii ºi unchii mei (de profesie

— militari, juriºti ºi medici) m-au îndrumat sã reflectez asupra exis-
tenþei obiective prin aforisme: sã nu risipesc timpul; sã nu aban-
donez o lucrare începutã; toleranþa oamenilor faþã de semenii lor
este direct proporþionalã cu gradul de culturã moºtenit sau culti-
vat ºi determinã înþelegerea ºi respectul pentru tot ce a creat
omenirea; adevãrul are o logicã perfectã, dar nu tot ce este logic
poate fi adevãrat. Am îndrãgit adevãrul, artele, istoria, filozofia, lit-
eratura, lingvistica, etnologia — domenii care m-au condus la alegerea
profesiei — de arheolog, lingvist ºi etnolog. În facultate am avut pro-
fesori deosebiþi (ca prof. univ. dr. Ariton Vraciu, prof. univ. dr. Al.
Husar, prof. univ. dr. Victor Crãciun, prof. univ. dr. Mircea Petres-
cu — Dâmboviþa ºi alþii) care m-au îndemnat în permanenþã, la cerc-
etarea interdisciplinarã a domeniilor în scopul cunoaºterii obiective
a problemelor abordate. 

Tatãl meu, Petre Enãchiuc, militar de carierã ºi prof. univ.
dr. Ariton Vraciu m-au admonestat fiecare, cu cuvintele: „dacã nu
termini toate lucrãrile pe care le-ai început ºi în special cercetarea
Codexului Rohonczi, ai trãit degeaba“; de la acad. dr. Virgil Cîndea
am învãþat sã nu expediez o cercetare neelucidatã, dar nici s-o înlocu-
iesc cu concluzii personale fãrã suport documentar; de asemenea,
prin lucrãrile regretatului cercetãtor Aram M. Frenkian am apro-
fundat istoria literaturii comparate a popoarelor începând cu Sumerul
ºi pânã în perioadele clasice.

Aºa am pãºit în universul lumii epocii bronzului (cultura Gârla
Mare — 1600-1100 î.e.n. pe teritoriul Olteniei) în care am luat
cunoºtinþã, ca ºi omul Zalmoxis, la vremea sa, de filozofia religioasã
a strãmoºilor noºtri geto-dacii. Mã refer la poemele lirice pe care
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le-am identificat pe statuetele de ceramicã descoperite în urnele
funerare de incineraþie în localitatea Cîrna pe care am reuºit sã le
descifrez ºi sã le traduc în limba românã. Pentru exemplificare m-aº
referi la poemul aflat pe statueta nr. 10 al cãrui text, redactat pe
opt registre se citeºte fiecare de jos în sus:

I. „Te depunem în pãmânt
II. La 8 ani ºi 8 luni;
La Marea zeiþã Teºup;
III. Mergi la Saba,
Mergi suflet al lui Mekar,
Mergi! Saba
Pãzeºte, pãzeºte, pãzeºte, pãzeºte
IV. Marele suflet al bãrbatului Mekar, bãrbat
V. Nãscut din neamul ªarpelui ºi al Berbecului,
VI. Mekar nãscut în neamul ªarpelui
VII. (ocrotit) de Kupapa
Zeiþa Marelui pãmânt.
VIII. Din Marele trib cu trei neamuri
IX. Mergi, suflete la cer, suflete!“

Ca urmare a cercetãrii întreprinse de mine asupra statuetelor
ºi vaselor de ceramicã în perioada anilor 1968-1974 ºi mediati-
zate la Congresele Internaþionale de Tracologie de la Bucureºti
(1974) ºi Viena (1984) ºi omologate pe plan internaþional, cercetã-
toarea canadiana Denise Besserat a reluat câþiva ani mai târziu
studiul semnelor de pe statuetele de ceramicã hitite ºi a ajuns la
aceleaºi concluzii potrivit cãreia acestea alcãtuiesc texte religioase. 

Un impuls interior dictat de smerenie ºi preþuire a strãmo-
ºilor noºtri m-a determinat sã continui cercetãrile ºi sã scriu despre
textele geto-dacilor din perioada secolelor IV î.e.n — III e. n. ºi sã
mã documentez asupra operelor scriitorilor Aethicus Histricus ºi
Hyeronimus din secolul al IV-lea e.n. mediatizaþi de Mitropolitul Nestor
Vornicescu care mi-au facilitat urmãrirea evoluþia scrierii la geto-
daci pânã în secolul al VI-lea e.n.

Toate aceste eforturi m-au condus la una dintre cele mai mari
realizãri pe care le-am obþinut în cercetare „Decodificarea, translite-
rarea ºi traducerea în limba românã a Codexului Rohonczi din seco-
lele XI — XII“. Am reuºit astfel sã ofer urmaºilor mei istoria poporu-
lui român pentru o perioadã în care se aducea în discuþie doar lipsa
documentelor, iar unii cercetãtori mai puþin inspiraþi au plimbat pe
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teritoriul þãrii noastre toate popoarele migratoare fãrã a avea un
suport real documentar, lãsând într-un con de umbrã viaþa blakilor.
Textele Codexului Rohonczi sunt în acelaºi timp un tratat de orga-
nizare militarã ºi religioasã ºi nu în cele din urmã un tratat de lite-
raturã în care primeazã lirica ºi retorica. De aceea, eu i-aº sfãtui
pe tinerii colegi sã nu se hazardeze la concluzii fãrã un studiu docu-
mentar interdisciplinar ale domeniilor adecvate dacã doresc sã
cunoascã realitatea epocii pe care o studiazã. 

Pentru urmaºii mei le voi veni în ajutor, efectiv, prin terminarea
lucrãrilor în curs de redactare: Pânã la sfârºitul anului 2005 voi
termina redactarea lucrãrilor: „Codexul Rohonczi — Studii compara-
te de foneticã, morfologie ºi sintaxã“, vol. II ºi „Codexul Rohonczi
ºi istoria poporului român în sec. V — XII“, vol. III; Pânã la sfârºitul
anului 2006 voi termina de redactat lucrarea „Codexul Rohonczi
ºi istoria literaturii române“, vol IV; Pânã la sfârºitul anului 2007
voi termina redactarea lucrãrii „Introducere în ºtiinþa arheologiei —
Metode, tehnici de sãpãturã, conservarea, restaurarea ºi valorifi-
carea rezultatelor“.

Giurgiu, 20 Noiembrie 2005

PENTRU CA „ÞARA DIN VIS“ SÃ FIE
„ÞARA DIN REALITATE“

Gheorghe Dobre

De ce scriu? E o întrebare plinã de capcane, pe care poþi s-o
eviþi emiþând kilometri de locuri comune. Sã vorbim despre poezie.
Scriu pentru cã poezia mi se pare a fi cea mai egoistã, subiectivã
îndeletnicire umanã. Mi se potriveºte, pentru cã sunt egoist, sunt
subiectiv. Orice-am zice, acesta este impulsul originar. Sau acela
mi se pare scriitor adevãrat, care porneºte din acest punct. Poezia
este pentru mine cel mai direct mod de cunoaºtere, care cautã
limbajul originar, de dinaintea Turnului Babel, dar mai este ºi cel
mai adecvat mod de a mã cunoaºte, pe care-l stãpânesc cel mai
bine. Vedeþi, lucrez doar cu cel mai, cea mai, semnul clar al orgoliu-
lui. Continuarea nu poate fi decât una: scriu pentru mine! Mã caut,
vreau sã mã cunosc, vreau sã mã poziþionez cât mai corect în lumea
în care trãiesc, pentru cã inadecvarea te face sã trãieºti degeaba.
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Cred cã n-am trãit degeaba pânã acum, dar ºi de aici încolo, câte
zile mi-a mai hãrãzit bunul Dumnezeu.

Din acest punct încep rãspunsurile vizibile la cele douã între-
bãri, când începi sã arãþi ºi altora textele tale. Pentru cã le-ai veri-
ficat ºi paraverificat ºi-ai constatat cã nu te faci de râs dacã ieºi
cu ele în lume. De aici înainte trebuie sã crezi cu tãrie cã munca
ta foloseºte semenilor tãi, cã ea se adaugã unei construcþii care
ne separã de celelalte mamifere — cultura. O parantezã: poeziile
din cele cinci volume ale mele au aºteptat mai mult de cincisprezece
ani ca sã le dau la publicat pentru cã aºa am vrut eu, nu cã m-ar
fi blocat cineva. Am fãcut-o ºi din egoism, dar ºi ca sã vãd cât praf
se aºeazã pe ele.Un pariu riscant. Scrii ºi pentru ceilalþi doar în
mãsura în care scrii pentru tine, fãrã sã te minþi. Atunci scrisul
tãu nu-þi mai aparþine.

Nu-mi plac cuvintele „curent literar, ºcoalã, grupare, direc-
þie“, chiar dacã sunt necesare, pentru cã ele simplificã. Marii scrii-
tori, cei din vârf, nu pot fi prinºi în nici un insectar ºi sunt mari
tocmai pentru cã ne alunecã printre degete. Ca sã dau totuºi un
rãspuns, vreau sã vã spun cã mi-e dor de prietenii mei de la Urzi-
ceni, de la cenaclul „Dor fãrã saþiu“, unde am avut, de mult, câte-
va întâlniri extraordinare ºi cu domnul Artur Silvestri. Toþi au reuºit
în viaþã, fie cã au ajuns fizicieni la Los Alamos, sculptori în Italia,
pictori de biserici, profesori doctori la Politehnicã, profesori onora-
bili sau scriitori la Slobozia. Asta îmi dã convingerea cã n-am fost
nebuni ºi cã atmosfera de acolo a aºezat-o Dumnezeu peste noi
pentru cã iubea ce fãceam. Puteam (am fost la un pas) sã inven-
tãm ªcoala de la Urziceni.

Altfel, am fost prieten cu optzeciºtii, am luat ce mi s-a pãrut
bun de la ei, dar mai prieten sunt cu marii autori ai lumii, cu cla-
sicii noºtri, cu filosofii Greciei antice sau cu artiºtii Renaºterii. Nici
vârfurile ºtiinþei nu-mi sunt indiferente. Sunt bunii mei prieteni, pe
care-i iau uneori cu mine prin textele pe care le scriu. Pentru cã
vreau sã înþelegem împreunã lumea. E simplu.

Despre autori români sau strãini care mi-au „pecetluit“ creaþia,
pot sã spun cã doar un critic îi poate descoperi. E datoria lui, nu
a mea. Sunt destui, dar sper cã i-am „distilat“ destul de bine ca
sã mai rãmânã ºi ceva marca Dobre.
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Cea mai importantã carte a mea de pânã acum? „Exerciþii
de libertate“, o antologie cu care poetul Gheorghe Dobre poate da
socotealã în faþa oricãrui critic cinstit.

Gheorghe Dobre este un om liber, poate ºi datoritã câmpiei,
uneori este aºa de liber cã nu mai ºtie ce sã facã el cu atâta li-
bertate, îºi iubeºte consãtenii, trãieºte în limba românã (e fericit
pentru aceasta) ºi vrea sã se adauge oamenilor care au vieþuit fru-
mos pe aceastã lume, în colþul lui de rai, adicã în Bãrãgan. Deo-
camdatã, de trei ani, Gheorghe Dobre scoate, la Slobozia, o revistã
de culturã, HELIS, cu ialomiþeni ºi cât mai mult despre Ialomiþa.
Culmea este cã reuºeºte, revista neavând nimic provincial în ea,
ba, dimpotrivã.

Scriitorul lucreazã(colaboreazã) foarte mult cu subconºtien-
tul ºi — dacã este puternic ºi bine antrenat — reuºeºte uneori sã
coboare ºi în inconºtient, laboratorul nevãzut din care pot þâºni
capodoperele. Amintirile ºi lecturile alimenteazã paleocefalul (ce urât
sunã), acolo unde stã ascunsã memoria speciei. Chimie, energie
sau mai bine Duhul Sfânt îþi mai trimit câte-un fruct copt acolo dupã
reguli neºtiute de nimeni ºi tu trebuie sã fii pregãtit sã-l prinzi ºi
sã-l treci în cuvinte. Aceasta este, de fapt, meseria scriitorului. Uni-
versul originar se recompune în adâncuri, se curãþã, se recom-
binã apoi se întoarce în conºtient ºi-þi permite sã trãieºti în con-
tinuare. La întâlnirea(fizicã) cu familia, cu locurile natale, poþi avea
surprize neplãcute, pentru cã imaginea din minte aproape cã nu
mai are legãturã cu realitatea ºi o poate refuza. De fapt, nici n-a
interesat-o realitatea decât ca punct de plecare. Privite aºa lucrurile,
se poate vorbi de ceva nedefinit sau paradiziac, ceva asemãnãtor
cu spaþiile din vis, cu universuri paralele pe care doar tu poþi sã
le intersectezi. ªi faci un efort ºi-þi vezi pãrinþii ºi locurile natale cu
ochii minþii sau ca-ntr-un vis diurn. Dar asta dureazã doar o secundã,
te scuturi ºi-i iei aºa cum sânt. Pentru cã-s la fel de frumoºi oricum
i-ai gãsi. Pentru mine, locul de unde mã trag, Ion Roatã, Ialomiþa,
Bãrãgan, e centrul universului.Am simþit asta ºi din Berlin, ºi din
Viena, ºi din Bratislava, Budapesta, Sofia, Chiºinãu, Odesa sau Istan-
bul. Dar ºi de la Slobozia, unde locuiesc de 16 ani. E ceva acolo
de care n-am cum sã mã rup. ªi nici nu vreau lucrul acesta.

Existã o imagine a Þãrii utopice, a originii ideale, dar ea nu
devine o amintire dureroasã a paradisului, pentru cã-mi impun sã
nu mã gândesc la ea. Lupta cu urâþenia prezentului mi se pare
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mai importantã ºi compararea lui cu Þara din vis m-ar demobiliza,
pentru cã ele nu mai au acum aproape nici o legãturã. Aº vrea sã
ne folosim energiile pentru a încerca sã le suprapunem, ca ele sã
devinã una, Þara din vis sã fie Þara din realitate. E greu, dar me-
ritã încercat. Se poate !

DE CE EXIST!

Valeriu Bârgãu

Cred cã decizia de a scrie am luat-o singur. Dorinþa de a evada
dintr-o lume pe care o percepeam de copil, cam monotonã, uºor
„neîncãpãtoare“, plictisitoare chiar, m-a fãcut sã încerc a prefigu-
ra alta. Nu prea aveam de ales. Ori trebuia sã ajung în altã (lume),
deci sã mã sinucid, ori sã creez eu una paralelã în viaþa ce mi-a
fost datã de Dumnezeu. La început, am reuºit sã creez o lume
„personalã“, vreau sã spun — pentru uz personal, dupã care, prin
lecturã ºi prin cunoaºterea altor creatori de lumi personale, sã
reuºesc a „comunica“ lumea mea cu alte lumi; între timp descoperind
eu cã ºi alþi nemulþumiþi existau sub soare, nemulþumiþi care îºi
luaserã soarta în propriile mâini. Unii muriserã de mult, alþii trã-
iau, mulþi au dispãrut între timp. 

Acesta a fost începutul. Apoi, „lumea mea“ care începea sã
se intersecteze cu „lumile“ altora, a început sã capete autonomie,
începea sã fie vizitatã de alþii precum Ion Caraion, Ion Gheorghe,
Marin Preda, Mircea Ciobanu. Au fost ani în care lumea mea era
des vizitatã; uneori mã simþeam ca la cinematograf, unde vin oamenii
sã se refugieze într-o lume de celuloid, alta decât cea realã, obosi-
toarea lor lume ce le fusese dãruitã ºi pe care ei o acceptaserã.
E adevãrat cã mai trãgeau cu ochiul ºi la „lumile“ altora... Mai res-
pirau ºi ei. 

Ei au fost, ei sunt cititorii mei; unii sunt colegi de scris, alþii
sunt critici, alþi oameni curioºi cum aratã lumile închipuite de un
contemporan al lor. Debutând în 1978 la „Cartea Româneascã“,
la un concurs de debut, lumea mea nu mai încãpea în molcoma
lume a anilor ºaizeci-ºaptezeci, ea venea, cred, din seva generaþiei
pierdute, a rãzboiului ºi, tumultuoasã, forma o lume nouã, cea a
optzeciºtilor, scriitori ce au debutat în jurul acelui an crucial, pe
care mulþi nu-l recunosc. De fapt, încãpãþânat ºi nesupus, nu am
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respctat nici acel „protocol“ al optzeciºtilor, mi-a plãcut, sincer, ca
lumea mea sã nu fie hotãruitã de nimic ºi de nimeni. Aºa am scris
„Apocalipsa dupã Valeriu“, aºa, dupã o experienþã pe care nu doresc
s-o mai trãiascã vreo fiinþã, când în urma unui atac cerebral, dublat
de infarct, am „murit“, prietenul meu Liviu Ioan Stoiciu a sunat sã
mi se aducã un caiet ºi un pix, ºi, într-o dungã, am scris TRATAT
DESPRE MORÞI. 

Apoi, zilele acestea am scos prima antologie de poezie „ALFA-
BETUL STRANIU“, întorcându-mã la Editura „Cartea Româneascã“
în chiar colecþia „Hyperion“, creatã de minunatul spirit Mircea
Ciobanu, care mi-a fost editor a patru cãrþi. Ele nu mor. ªi, între
timp, de cinsprezece ani fac unul dintre ziarele populare din Tran-
silvania, „Cãlãuza noastrã“; am zeci de mii de oameni care ascultã
„cuvântul la mine“ ºi o revistã în care „lumile“ celorlalþi sunt slo-
bode sã se preumble prin sufletele oamenilor, împreunã cu a mea.
Ea se numeºte „Ardealul literar“ ºi e o pãrticicã importantã a cons-
trucþiei începute exact în pântecul secolului XX, adicã la anii '50,
la o sutã de ani dupã ce se nãscuse Eminescu.

august 2005

SCRIU FIINDCÃ SUNT O FIINÞÃ
RAÞIONALÃ LIBERÃ

Corneliu Florea

Dupã douãzeci ºi cinci de ani, cineva mã întreabã „de ce scriu“.
Privesc înapoi ºi mã tulbur. A trecut un sfert de veac de cînd

scriu, timp în care am scris atîtea ºi atîtea, unele chiar s-au publi-
cat, altele nu. De ce scriu, de ce scriu? 

Sigur cã am o explicaþie, sigur cã pot da zece, douãzeci de
explicaþii. Cel puþin atît IQ am sã mã explic, sã mã argumentez, sã
mã susþin ºi sã mã impun corect.

Scriu pentru cã am, în permanenþã, ceva de comunicat seme-
nilor mei. Pentru cã trãiesc între ei, trãiesc de mult ºi în diferite
locuri, iar ei la rîndul lor mã incitã cu vorbele ºi faptele lor, tot tim-
pul. Scriu pentru cã semenii mei, oamenii, indiferent cum sunt mar-
caþi rasial, etnic, religios, educaþional ºi ocupaþional, marcaþi prin
ranguri ºi averi trebuie sã þinã cont întîi de toate de marele cod
genetic pe care-l avem în comun!!
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Scriu fiindcã am învãþat la ºcoalã sã scriu ºi fiindcã sunt o
fiinþã raþionalã liberã.

Scriu fiindcã mã apasã malignitatea celor puternici, care fac
din marcãrile sociale, enumerate mai sus, arme psihologice de îndoc-
trinare ºi dominare, arme militare de exterminare la nevoie a celor
fãrã putere, a celor mai mici. Eterna poveste; lupta în cadrul speciei
pentru teritoriu ºi dominare, pe care eu o consider nedemnã pen-
tru specia umanã din secolul XXI. Scriu ºi critic, deºi sunt conºtient
cã nu o voi schimba cu nimic. 

Scriu fiindcã mã aflu de douãzeci ºi cinci de ani în Nordul
Americii, în Canada, în vestul sãlbatic. În parantezã, dupã mine,
vestul acesta s-a sãlbãticit de cînd au sosit aici „feþele palide“!! De
la sosirea oamenilor albi ahtiaþi dupã proprietãþi, care au inventat
banii, bãncile ºi cele mai oribile metode de-a face bani prin orice
mijloace. Banul ca mod de viaþã, religie ºi armã!! Noi, oamenii albi
am sãlbãticit lumea prin invenþiile noastre!! Am inventat ºi folosit
cele mai abominabile arme de distrugere ºi am perfecþionat pro-
paganda de discriminare, segregaþie ºi ura. Noi am inventat steri-
litatea speciei umane; chirurgical sau medicamentos, noi, oamenii
albi, care încã ne rugãm dupã vechi poveºti evreieºti ºi-i obligãm
ºi pe alþii sã se roage la fel. Se pare cã se apropie vremea sã plã-
tim pentru toate astea cu însãºi existenþa rasei noastre ... 

Am început sã scriu cînd am scãpat de comunism. Atunci
am devenit liber ºi extrinsec, înrolîndu-ma voluntar, absolut volun-
tar ºi fãrã interese personale, în campania anticomunistã pe care
am început-o în 1980, din Lagarul de la Traischirken — Austria.
Am început cu articole, eseuri, pamflete anticomuniste în ziarele
româneºti din strãinãtate. E drept, de aici, de pe partea cealaltã
a Cortinei de fier, oricine putea sã facã ce am fãcut eu ºi, cu toate
astea, documentaþi-vã ºi veþi fi uimiþi cît de puþini au fãcut-o!! Comen-
taþi cum credeþi, dar nu uitaþi sã-i separaþi pe cei oneºti de cei per-
vertiþi!! Apoi e la fel de drept, eu nu am mîncat salam de soia, nici
frig nu am îndurat, în schimb am pierdut totul ºi am început sã
mãnînc amara pîine a înstrãinãrii. Gustaþi-o, sunteþi liberi, acum... 

Pentru cine scriu?!? Întîi de toate pentru unii din semenii mei,
ce vãd ºi gîndesc asemãnãtor cu mine, pentru tinerii interesaþi de
realitatea socialã. Apoi, scriu ºi pentru mine, fiind o autopsihotera-
pie prin care mã eliberez de frãmîntãri, de nemulþumiri, de revoltã
ºi dureri!! În nici un caz nu scriu ca performanþã ºi acumulare de
capital literar. Eu nu sunt un profesionist literar, m-am apucat sã
scriu spontan, tîrziu. Din trecut, nu-mi aduc aminte ca vreun
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profesor de Limba Românã sã-mi fi adresat vreodatã un cuvînt de
apreciere. Apoi, cu toate cã m-am nãscut în þara cu cei mai mulþi
poeþi pe metru pãtrat, nu am scris nici o poezie, doar cîteva epi-
grame rele ºi nici nu am cãlcat vreodatã pragul unui cenaclu lite-
rar. Benevol m-am alãturat ziarelor anticomuniste din exilul româ-
nesc. Editorii lor m-au încurajat ºi dat elementare noþiuni de pu-
blicisticã. Ca modele am luat pe Pamfil ªeicaru, Nicolae Baciu, Eugen
Bârsan, Constantin Mareº, Ovidiu Vuia, Traian Golea, Eugen Popes-
cu, care, întîi de toate, au fost mari patrioþi români.

În timp, în douãzeci ºi cinci de ani, pe lîngã lupta pentru exis-
tenþã din strãinãtate, am publicat articole ºi pamflete, eseuri ºi
polemici, jurnale ºi note de cãlãtorii. Am „manufacturat“ de unul
singur o revistã, pe care am distribuit-o gratuit, probail de asta a
fost apreciatã ºi solicitatã. Cu toate cã nu m-am ridicat mai sus
de „clasa epistolarilor ºi a jurnalierilor“, destule din scrisele mele
au fost preluate în alte publicaþii româneºti. 

A citi ºi a scrie este pentru mine o preocupare cerebralã,
informarea corectã a conaþionalilor mei este o datorie de onoare
de la care mã strãduiesc sã nu mã abat.  

octombrie 2005

Winnipeg-Canada

SCRIU PENTRU CÃ AM CEVA DE SPUS, CA
OMUL SÃ DEVINÃ MAI BUN, MAI DREPT,
MAI APROAPE DE MISIA LUI DUMNEZEU

Sabin Bodea

De când am aºezat primele cuvinte pe coala albã de hârtie,
copil fiind, am trãit bucuria cristalizãrii în suflet a unui sentiment
ce te face mai bun, mai drept, mai aproape de misia lui Dumnezeu
cu tine ºi cu noi, chiar dacã scânteia Divinã nu avea o explicaþie
clarã în mintea mea. Aceasta am dobândit-o mult mai târziu, la
vârsta maturitãþii, prin harul pr. Ioan Montoi, care mi-a deschis calea
spre adevãrata credinþã).

Dacã am ajuns sã scriu, ºi dacã azi mã mândresc cã sunt
semnatar de zeci de titluri (poezie, prozã, consemnãri — tablete,
interviuri etc.), un grãunte de merit îl are ºi fostul meu învãþãtor
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ºi, apoi, profesor de limba românã, Vasile Leucuþa, din satul naºterii
mele, ªomoºcheº, jud. Arad, care, încã din vremea când ne învãþase
sã cununãm literele în cuvinte ºi cuvintele în propoziþii ºi fraze, ne-a
conectat la infinitul Universului de lângã noi, unde iarba, fulgul de
zãpadã, dragostea mamei, clipocitul apei erau tot atâtea teme ale
compunerii...

Aº fi putut face multe lucruri în viaþã pentru cã Dumnezeu,
prin creuzetul mamei ºi prin sentimentul de altruist al tatãlui, mi-a
dãruit o multitudine de formule benefice ºi arderi pe mãsurã, dar
cred cã nici una dintre ele nu mi-ar fi dat plenitudinea împlinirii pe
care o trãiesc prin scris. Omul care scrie, ca ºi artistul, în gene-
ral, este cel chemat sã dea lucrurilor ºi faptelor comune semnifi-
caþia Cerului, sã dea liantul dintre ieri, azi ºi mâine, fãrã de care,
în timp, Planeta noastrã n-ar fi decât o minge amorfã, bezmeticã,
un elementar al Universului fãrã de sfârºit, sã dea omului speranþa
cã nu e întâmplãtoare venirea sa pe pãmânt, cã acest fragment
nemuritor de timp nu este altceva decât o verigã a nemuririi noas-
tre în eternitatea lui Dumnezeu.

„La început a fost Cuvântul...“ Oare ce sã însemne aceasta?
Se gãseºte o infinitate de interpretãri, dar, în accepþiunea mea,
ca scriitor, trebuie sã înþeleg cã am datoria sã îngrijesc de cuvinte,
sã le duc mai departe ºlefuirea ce a realizat-o predecesorii mei,
sã gãsesc noi mantii care sã adune sub ele partea bunã a lucrurilor,
sentimentele nobile, lupta cu noi înºine ºi lupta razei de luminã cu
bitumul întunericului, spre a gãsi, eu ºi noi, deopotrivã, calea cea
mai scurtã spre... cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, mã doare
cumplit când „posesori de condei la apelul de searã „întineazã albul
imaculat al hârtiei cu expresii josnice, vulgare, unele chiar duse
spre blasfemie. E de datoria noastrã, a celor „Cu mintea nepusã
pe ace“- cum spuneam într-un vers — sã le atragem atenþia cã nu
acesta este rostul nostru, cã nu trimiþând cuvântul ºi literatura la
tomberon am fãcut ceva pentru om ºi omenire... Sã ne imaginãm,
puþin, ce ar fi dacã medicul chirurg ar tãia unde nu trebuie, dacã
maºina nu s-ar conduce pe ºosea, ci în ºanþ, dacã brutarul ar pune
în aluat colbul strãzii º.a.m.d. 

De ce scriu? Pentru cã, prin scris, Dumnezeu mi-a dat ocazia
sã mã transpun într-o lume aparte, a mea, o lume în care mã pot
privi mai bine ºi sã-i pot privi ºi pe ceilalþi, o lume care face legã-
tura dintre Cer ºi Pãmânt.
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Da, îmi doresc sã scriu o carte despre o lume în care pia-
tra, glonþul ºi bomba atomicã sã nu mai fie asociate cu noþiunea
de „om“, o lume în care Omul sã fie, într-adevãr, cel dorit de Dum-
nezeu, „ dupã chipul ºi asemãnarea Sa“. Trebuie sã existe o aseme-
nea lume, mai întâi în cuvânt, în inimile noastre, ºi am speranþa cã
Dumnezeu, prin noile suflete trimise, va înnobila cunoscutele amba-
laje umane, fãcându-le altfel, mai pure, mai înalte, mai... Oameni.

SUNT CREªTIN-ORTODOXÃ
ªI CRED ÎN NEMURIRE

Elena Armenescu

Sã te naºti în luna mai sub imensa cupolã albastrã a Câmpiei
Române, sub semnul astrelor constelaþiei Taurului care-ºi schim-
bã locul cu cele ale Gemenilor, sã devii conºtient de toate acestea
încã din primii ani când eºti sãrbãtorit ca un prinþ sau prinþesã a
unui vast regat, în vecinãtatea florilor înflorite, în potopul luminii
aproape orbitoare ºi sã nu simþi cu evlavie sporitã tot ce este în
jurul tãu, este imposibil.

Unii povestesc, alþii scriu pentru ei înºiºi sau pentru cei apropi-
aþi adevãrate jurnale cu trãirile personale proiectate în spaþiu, timp
ºi peisaj, iar foarte puþini, printre care mã numãr ºi eu, îndrãz-
nesc sã scrie ºi sã facã publice gândurile ºi simþirea lor, ca pe o
spovedanie nesecretã. Fac bine sau rãu? Rãspunsul îl primesc indi-
rect sau direct de la semenii lor care le recunosc sau nu meritul.

Existã clipe de graþie, pe cere le-am simþit copil fiind, când
un imens val de trãire, cobora parcã din cer deasupra mea, mã
învãluia ºi mã rãpea în lumi nemaivãzute. Pe de altã parte, ima-
ginam jocuri cu o Putere Supremã care mã ajuta necondiþionat sã-mi
treacã prin faþa ochilor, dupã dorinþã: cai înaripaþi, îngeri, convoi
de nuntã. Când am mers la ºcoalã ºi am devenit cunoscãtoare a
scrisului, am aflat de la radio ca se organizeazã concursuri de poezie
pentru copii ºi mi-am zis: voi încerca sã scriu poezii.

La început timid ºi naiv, apoi pentru sufletul meu entuziast,
mai mult sau mai puþin insingurat, cãutãtor al esenþelor; scriam
poezii despre frumuseþea naturii. Ulterior, citind mai multã poezie
contemporanã ºi clasicã din literaturile românã ºi universalã, acu-
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mulând ºi o experienþã universitarã ºi de viaþã, o tematicã mai pro-
fundã mi-a copleºit gândurile. Mi-am permis sã scriu ºi sã ies cu
câteva poeme în faþa unor cunoscãtori ºi creatori de poezie, trecând
într-o nouã etapã, pe plan mental: anume aceea de a fi convinsã
cã ceea ce gândesc meritã sã ajungã la lume, fãrã sã am senti-
mentul eºecului. Prin urmare am început sã frecventez cenaclurile
literare care se aflau in teritoriile unde eu îmi exercitam profesia
de medic, (respectiv cenaclul „Clepsidre“ din Bechet ºi „H. Lecca“
din Caracal precum ºi întâlniri cu poeþi ºi scriitori ca: Ion Larian
Postolache, Emil Manu, Pan Vizirescu, Florian Saioc, Pan Izverna,
Dan Stanca s.a din Bucureºti. Aºadar, pentru mine publicarea
primelor creaþii a fost ºi o problema de conºtiinþã, ºtiam cã tre-
buie sã transmit un mesaj în primul rând de iubire, apoi o suitã a
trãirilor unei femei care vieþuieºte la sfârºitul mileniului al doilea ºi
începutul celui de al treilea, un fel de cronicã a timpului, în care
mã implic pentru cã trãiesc în prezent si totodatã a puterii de a
mã smulge din acest prezent uneori hidos si sordid. Prezentul social
alãturi de drama suferinþei pricinuitã de boalã la care asist zilnic
prin natura profesiei, aproape mã obliga sã mã refugiez în lumile
copilãriei, ale basmului, ale supranaturalului, ale dumnezeiescului,
ale greu imaginabilului, ca o ºansã de reîmprospãtare a minþii ºi
întãrire a sufletului. 

Sã te simþi apropiat Lui Dumnezeu nu stã la îndemâna oricui.
Aceastã apropiere trebuie alimentatã cu devoþiune ºi iubire, cu uimire
în faþa miracolului vieþii ºi de ce nu, ºi al morþii.

Profesia mea de medic m-a favorizat din acest punct de
vedere, ºi permanent mã simt fascinatã de tainele ce mã încon-
joarã, fenomen reflectat în scrierile mele. Sigur, încã nu am publi-
cat tot ce am scris, dar ultimul mare poem intitulat „Iubirea împãrã-
teascã“ este rezultatul meditaþiilor asupra imensei iubiri a Creatoru-
lui faþã de toate vieþuitoarele culminând cu Omul, pe care urma sa
le creeze ºi sã le aºeze într-un loc prielnic creºterii, dezvoltãrii ºi
înmulþirii, loc sacru cunoscut de noi acum, care nu este altul decât
meleagul în care fiecare s-a nãscut ºi pe care îl poartã în suflet,
indiferent unde trãieºte ori cãlãtoreºte, adicã pe Terra Mirabilis.
Toata aceastã iubire, înveºmântarea celor patru anotimpuri cum
este pe la noi Natura, s-a petrecut cu milioane de ani înainte de
crearea omului.
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Mi-a mai dat Divinitatea o ºansã: alãturi de generaþia mea
sã trãiesc o succesiune de evenimente deosebite. „Sunt generaþii
privilegiate în viaþa tuturor popoarelor cãrora le este dat sã pri-
meascã roadele unor îndelungate acumulãri de energii ºi în a cãror
fericire fulgerãtoare se rãsplatesc veacuri întregi de amãrãciune“
afirma O. Goga în discursul sãu de recepþie la Academia Românã,
în care se referea la G. Coºbuc ºi la actul Marii Uniri Naþionale.
S-a mai spus cã la începutul fiecãrei miºcãri de libertate e o poezie,
un crez, acela care smulge gândul, din amorþire, îl tonifiazã, îl for-
tificã. Scriu eu o astfel de poezie „fierbinte“? Nu! Ci una de „me-
ditaþie ºi reculegere, de subtilã imaginaþie, de o simþire cu grijã
mãsuratã în atmosfera de veghe ºi vis“, cum afirma Pan Vizires-
cu, referindu-se la volumul „Exodul uitarii“.

Dupã ce am studiat ºi medicina energeticã, adicã acupunc-
tura, ºi mi-am rãspuns singurã la mai multe întrebãri (aºa cum
mã îndemna un confrate mai mare când eram medic rezident la
Spitalul clinic Fundeni), am ajuns la concluzia cã poetul este un sen-
zitiv prin excelenþã, este fiinþa care trãieºte, respirã, se tulburã ºi
se extaziazã pe centrul emoþional. Este un receptor al energiilor
cosmice în miºcare, energii care influenþeazã în general viaþa în
ansamblu pe Pãmânt: influenþeazã grupurile sociale ºi energiile indi-
vidului parte constituentã a întregului. De ce susþin toate acestea?
Pentru cã am simþit curgând nãvalnic sau lejer fluidul miraculos,
plãmada poemului, în corpul vibrator mai întâi, apoi în cel fizic.

Când? Când canalele energetice sunt deschise, adicã într-o
stare de mare bucurie sau tristeþe când realmente uiþi sã mãnânci,
ori þii post, reculegându-te într-o stare de curãþenie sufleteascã ºi
trupeascã. Oboseala, îmbuibarea cu mâncare, preocupãrile
lumeºti, alergãtura besmeticã dupã lucruri inutile, dialogurile bicis-
nice, repetabilitatea încrîncenatã ºi multe altele astupã canalele,
baricadeazã calea cântecelor ºi a vorbelor rare. 

M-am afiliat ideii cã privilegiul a poposit, a hrãnit ºi a înalþat
generaþia lui O. Goga, L. Blaga, M. Eliade, E. Cioran, P. Þuþea.

Pe de altã parte îmi vin în minte cuvintele care le adresa Iisus
celor pe care-i vindeca: „Pleacã ºi sã nu spui nimãnui nimic“. 

Aºa ne-am putea conforma ºi noi cei de azi care îndrãznim
sa aºternem pe hârtie gândurile noastre, dar nu ne-am vindecat!
Suntem implicaþi în schimbare! (iertare pentru plural, este totuºi
un gând comun). Folosind pietrele de temelie aºezate de Emines-
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cu, Blaga, Coºbuc, Bacovia, Arghezi, trebuie sã înãlþãm turnurile
cu materiale mai puþin dense, în concordanþã cu tehnologia mo-
dernã, cu perioada zborului cosmic, botezul aerului, smulgerea din
imanent spre transcendent.

Sunt creºtin-ortodoxã ºi cred în nemurire. Cunosc însã esen-
þialul din marile religii ale lumii ºi într-un moment m-am întrebat:

— Dacã aº accepta ideea reîncarnãrii ºi aº presupune cã
s-ar renaºte Eminescu — unul din salvatorii noºtri pe plan lingvistic
ºi spiritual — CUM AR SCRIE ACUM? când ieºim din era Peºtilor
ºi intrãm sub influenþa Vãrsãtorului? Ce varsã superbul tânãr
Ganimede din cupa sa? 

— Ambrozia destinatã zeilor! Garanþia Cunoaºterii ºi Nemuririi
o revarsã pe Pãmânt! — mi-am zis si rãspunsul a venit simplu, firesc:
ar scrie poezie metafizicã, filozofico-religioasã, cale de înãlþare a
spiritului ºi regãsire a sinelui pierdut ori rãtãcit.

Este poezia care þâºneºte ºi din adâncurile mele, rãvãºite
încã uneori de întrebãri existenþiale. M-am îndoit ºi eu ca Petru…
Am pãcãtuit, m-am revoltat, m-am certat uneori cu Dumnezeu, m-am
supãrat pe El, apoi mi-a fost ruºine ºi mi-am cerut iertare. Am devenit
conºtientã de marile daruri pe care mi le-a dat, abia când eram
studentã la medicinã: în primul rând, de sãnãtatea trupeascã ºi
mentalã, apoi de capacitatea de a avea copii, pe care o consider
o mare binecuvântare din care se desprind ulterior sute ºi mii de
experienþe bune ºi rele, imense bucurii, adevãrate lecþii îmbogãþi-
toare ale vieþii, asigurarea nemuririi prin fii, datoria împlinitã faþã
de creaþie (ca parte) ºi faþã de CREATOR. Îmi dau seama din ce
în ce mai mult cã am nevoie de o relaþie armonioasã cu Fãcãtorul
cerului ºi Pãmântului a celor vãzute ºi nevãzute (ºtiute ºi totuºi vãzute
parþial la microscop de mine haruitã, privilegiatã). 

Poeþii în general nu sunt bogaþi, dar posedã comoara como-
rilor, puterea înãlþãrii gândului în spaþii celeste, reverberante ale
unei înalte vibraþii a marilor trãiri interioare, stimulatoare ale per-
petuãrii traducerii în limba oamenilor obiºnuiþi a „cãutãrii de negãsire“
aºa cum Constantin Noica formula traducerea în limba germanã
a intraductibilului cuvânt DOR.

Dor de trecutul îndepãrtat dar ºi de penetrare în trãirile ºi
simþirea strãmoºilor, într-un timp al aºteptãrii ca cel de azi, redat
în volumul „Memoria statuilor“. Mã simt purtatã nelimitat pe ver-
ticalã, în ambele sensuri, spre înalþimi dar ºi spre infern, stãri redate
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în volumul „De Mânã cu Orfeu“ ce-ºi aºteaptã rãbdãtor apariþia. În
viitorul apropiat ºi în care recunosc: „Fãrã ducerea mea voitã,
acolo-n înãlþimea clarã / Unde puteri fantaste pãzesc ºi întinderea
mãsoarã / N-aº fi ajuns miraculos, unde mã þin de mânã, eu /
Copil nostalgic dupã cer, cu zeul poeziei, cu Orfeu!“

O ZI ÎN CARE NU SCRIU MÃ FACE
SÃ MÃ SIMT VINOVATÃ

Lucia Olaru Nenati

Meditarea aceasta asupra rostului de-a scrie îmi provoacã
mai întîi rememorarea timpului de cînd scriu. Or, acesta se pierde
— în cazul meu — în amintirile primilor ani ai copilãriei ºi se însoþeºte
cu învãþarea deprinderii de a scrie. Practic, atunci cînd am învãþat
literele, asamblarea cuvintelor, cînd am traversat marea punte dins-
pre incomunicare cãtre miracolul de-a putea alcãtui propoziþii — ce
mi se pãrea pe atunci o vrajã! — ºi deci de a-mi aºterne gîndurile
pe hîrtie, atunci s-a produs pe neºtiute, parcã firesc, organic, ºi
actul de-a scrie la modul literar. Naiv, desigur, tremurat ºi nesigur,
dar de atunci dateazã „primele atestãri documentare“ ale exprimãrii
mele literare. Am gãsit mai tîrziu în caietele de ºcoalã, pe ultimele
lor pagini, poezii ºi mare mi-a fost uimirea cînd am constatat cã
printre acestea erau poezii dedicate lui Eminescu, cel ce avea sã
fie mereu efigia tutelarã a destinului meu.

Din acei ani de primã copilãrie, chiar încã aceea preºcolarã,
dateazã ºi explozia obsesiei de-a desena care mã fãcea sã umplu
orice suprafaþã planã din casã cu imagini, mai ales chipuri de oameni,
cu o obstinaþie aproape maniacalã ºi cu o grabã de parcã mã ur-
mãrea cineva, sau ca ºi cum acei oameni ar fi existat undeva intr-
o lume virtualã ºi prin presiunea asupra mea de-a le da chip dese-
nat s-ar fi produs eliberarea lor în lumea reala ca de un blestem
ancestral. Tot atunci am aflat cã pot ºi îmi place teribil sã cînt, dar
ºi cã celor din jur le plãcea sã-mi asculte vocea. La fel, îmi plãcea
sã recit poezii ºi sã interpretez diferite fragmente dialogate, în
fereastra deschisã ca o scenã, cãtre curtea unde mama invita veci-
ni sã-mi fie spectatori ai acestui program artistic sui generis. Aºadar,
manifestarea mea artisticã a fost foarte precoce, multilateralã ºi
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de-o virulenþã ieºitã din comun, ca o scarlatinã cotropitoare. Pro-
blema care se ivea în subsidiar era aceea a alegerii acelei cãi de
manifestare dintre atîtea potenþialitãþi manifestate atît de timpuriu.
Dar asta avea sã þinã deja de destin, de meandrele vieþii aflatã atunci
sub imperiul unor determinante sociale foarte pregnante. 

Parcurgerea procesului ºcolar s-a însoþit de aprofundarea ape-
tenþei de-a scrie, de consolidarea ei prin informaþii, prin lãrgirea
orizontului cultural, prin aflarea istoriei ºi semnificaþiei scrisului lite-
rar, a cronologiei literaturii noastre ºi a celei universale, toate lao-
laltã aducînd mereu, în cercuri concentrice, noi raþiuni ale trãirii
prin scris. Cãci asta înseamnã, de cînd mã ºtiu, pentru mine, scrisul:
un mod de-a trãi, de-a asimila existenþa, mereu cu un alter ego —
scrib — tocmit sã investigheze, sã aprofundeze rostul existenþei într-un
demers permanent al utilizãrii potenþiale a trãitului pentru a deveni
materie primã a literaturii. Am avut uneori chiar un sentiment de
culpabilitate bãnuind cã existenþa mea parcã nu este suficient de
autenticã, de vreme ce este dublatã de o intenþionalitate ascun-
sã, aceea de-a mã observa mereu spre a mã autoexploata prin
transpunere literarã. ªi încã ceva: din tinereþe am avut sentimen-
tul cã trebuie sã pãstrez prin scris acele lucruri ce meritau a nu
fi uitate, acele trãiri ºi acele mãrturisiri ale unor impresii, gînduri,
întîmplãri ce mi s-au pãrut importante, semnificative în plan gene-
ral-uman ºi care altminteri ar fi fost pierdute în neant ºi nimeni n-ar
mai fi ºtiut nimic de ele.

Destinul meu a fost unul mai întâi tragic, prin pierderea tatãlui,
tânãr ºi frumos ca un zeu grec, în copilãrie, la vârsta de 9 ani,
ceea ce mi-a accentuat probabil nevoia confesãrii lirice întru expri-
marea preaplinului afectiv, dar a ºi curmat orice iluzie de-a mã pregãti
sistematic pentru vreo devenire artisticã, muzicalã, de pildã, ºi, în
general, a adus în viaþa familiei noastre, (cu puþini ani în urmã lovitã
ºi de urgia refugiului precipitat din rosturile unei vieþi pânã atunci
normale la Cernãuþi, unde bunicul a rãmas pierdut pentru totdeau-
na!), o austeritate ºi un vãzduh tragic, ca un fundal al tuturor acþiu-
nilor care devenea instinctiv revanºard. Nu aveam cum sã ne
rãzbunãm pe viaþã pentru marea nenorocire ce ni s-a întîmplat,
mie, mamei (aflate la vîrsta primei tinereþi înfloritoare!) ºi surioarei
mele, ºi nu aveam cum sã rãzbim în viaþã altfel, mai ales în cumpli-
ta sãrãcie ce guverna viaþa noastrã de atunci, decît prin carte,
prin devenirea culturalã.  
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Asta ºi pentru cã mama era atît de profund, structural, for-
matã prin culturã, în acea atmosferã bucovineanã în care acesta
era lucrul cel mai important! Ea (cîndva studentã a Facultãþii
bucureºtene de litere ºi filozofie!) a fost, de fapt, mereu prima ºi
cea mai competentã cititoare a mea, care-mi ºtia indica fãrã greº
ezitãrile ºi notele false, dar ºi reuºitele ºi împlinirile pentru care
nu mã lãuda excesiv, fiind mereu o austerã în chip pedagogic; dar
se mîndrea discret cu acestea. De fapt, acum mã gîndesc cã scri-
am parcã ºi pentru a-i duce ei în dar ofranda literei tipãrite ºi, O!
ce bucurie, a recunoaºterilor critice. Mereu i-am dus ei primul exem-
plar ieºit de sub tipar dar ºi cronicile din reviste, în semn de vic-
torie cît de cît instinctiv-recuperatorie pentru marea tragedie. Ca
un fapt simbolic, antologia mea de poezie Arca de frunze, apãrutã
în 2003, ce aduna poeme din cele 7 plachete apãrute în timp, a
fost ultima carte pe care i-am adus-o — ofrandã — în dar, pe patul
de spital, cu o zi înainte de a muri, de parcã asta ar fi aºteptat.
A citit-o cu mîndrie colegelor de suferinþã din salon, comentînd-o
cu aceeaºi competenþã ca totdeauna, mîngîind-o cu satisfacþie, iar
a doua zi s-a sfîrºit avînd cartea mea alãturi, pe pernã... Am simþit
atunci cã nu mai am, parcã, pentru cine sã mai scot cãrþi. Prima
ºi cea mai minunatã cititoare a mea plecase sã citeascã în bibliote-
ca Raiului...

Întorcîndu-mã la firul cronologic al tinereþii, trebuie sã spun
cã, dupã absolvirea facultãþii ºi alegerea Ipoteºtilor ca spaþiu de
manifestare profesionalã, destinul meu a fost ºi unul foarte activ,
solicitant întru acþiune, ba chiar mi s-a pãrut a fi guvernat de mi-
siuni, precum aceea de-a fi acolo în timpul ºi la locul potrivit pen-
tru a potenþa punerea în valoare a universului eminescian de la
Ipoteºti, ori, mai tîrziu, de-a face sã supravieþiascã ºi sã prospere
viaþa teatralã botoºãneanã în vremurile cele mai crîncene ale auto-
finanþãrii celor douã teatre pe care am avut a le conduce, cel pen-
tru copii ºi apoi cel dramatic. Cîndva se va recunoaºte poate ce a
însemnat efortul celor aflaþi la cîrma instituþiilor teatrale în acea
vreme în care acea instituþie care nu se autofinanþa, trebuia sã
se desfiinþeze. Azi nici nu se mai bãnuie ce a însemnat acest lucru!
Apoi, dupã revoluþie, am fost, desigur, ºi eu cuprinsã în valul atît
de viguros renãscut al gazetãriei, avînd a învãþa sã diseminez scrisul
literar de cel gazetãresc, ca sã nu mi se tot reproºeze influenþele
celui dintîi. Nu ºtiu cît am reuºit, dar nu-mi pare rãu dacã nu am
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fãcut-o prea bine, dacã n-am reuºit sã storc orice urmã de sensi-
bilitate ºi de conºtiinþã din articolele mele, spre a urmãri doar sen-
zaþionalul ºi lovirea necruþãtoare a celor luaþi în vizor.  

Dar deºi acest iureº permanent mã solicita intens rãpindu-mi
uneori somnul ºi viaþa de familie, niciodatã nu am abandonat scrisul,
fiind mereu conºtientã cã mai am o misiune în afarã celei de-a fãp-
tui, aceea de-a ºi scrie. Poate cã locuirea în oraºul Botoºani, dedi-
cat celebrãrii lui Eminescu ºi, în general, vieþii culturale româneºti,
a fost încã un reper ºi un stimulent perpetuu al acestei misiuni autoa-
sumate, mi-a ºi furnizat mereu exemple ºi modele de personaje
scriitoriceºti pe care le întîlneam la Ipoteºti ºi Botoºani, cu prile-
jul atîtor manifestãri literare, creînd, aºadar, acea atmosferã cul-
turalã ºi literarã stimulatoare. Destul cã activitatea mea literarã a
fost mereu un obiectiv major, prioritar, iar devenirea ca scriitor mi
s-a pãrut a fi cea mai înaltã ipostazã dezirabilã, axiologicã. Încer-
carea de-a deveni membrã a Uniunii Scriitorilor, dupã ce-mi apãru-
serã deja primele cãrþi (debutul cu placheta Cea mai tînãrã Eca-
terinã în caseta colectivã a Editurii Junimea Zece poeþi tineri, apoi
cu o carte autonomã, Drumuri, apãrutã la Editura Eminescu ºi încã
altele), a fost pentru mine un obiectiv aproape ideal. Dar, nu ºtiu
de ce, aceastã încercare ca ºi, de la o vreme, atingerea oricãrui
obiectiv literar, (apariþia cãrþilor, publicarea în reviste etc.) au fost
marcate tot mai mult — pe mãsura creºterii numãrului de cãrþi ºi
de semne de recunoaºtere literarã — de numeroase piedici, intrigi,
invidii, obstacole, amînãri, incidente neplãcute, culpabilizãri ºi mi-a
solicitat o energie cu care aº fi putut muta munþii. De fapt, cred
cã în nimic nu am investit sufleteºte mai mult decît în idealul lite-
rar! Deºi am fost validatã în cadrul Asociaþiei ieºene, ratificarea
pe plan central s-a lãsat ani mulþi aºteptatã ºi auzeam doar zvonuri
cã nu s-a aprobat din oculte motive, fie de ordin politic, cãci ºi asta
trebuia aprobat în înalte cabinete misterioase, fie din alte motive
neclare. Cînd, în sfirºit, acest lucru s-a produs, (nu înainte de-a
mai trãi o dezamãgire uriaºã, prin interventia unor confraþi locali
ce au încercat sã mã invalideze din acest statut, profitînd de
învãlmãºeala revoluþiei ºi vehiculînd acuze la modã ce þineau de activi-
tatea mea profesionalã de pînã atunci, cu nimic reproºabilã, de
altfel), s-a petrecut o pierdere de substanþã ºi importanþã a statu-
tului de scriitor, cãci dupã 1990, iureºul existenþei sociale a mar-
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ginalizat, precum se ºtie, cu putere Uniunea Scriitorilor ºi însãºi
condiþia de scriitor. 

Aºadar, dupã ce o viaþã întreagã am aspirat sã îndeplinesc
cît mai bine, exemplar, condiþiile pentru a merita sã devin scriitor
în toatã puterea cuvîntului, atunci cînd oficial acest lucru s-a întîm-
plat, el nu mai însemna ceea ce fusese înainte ºi ce speram eu.
Dar am continuat sã scriu ºi mi-am dat încã o datã seama cã nu
scriam pentru a fi membrã a Uniunii, pentru a mã numi „scriitoare“,
ci pentru cã acesta era modul meu de-a exista, de-a mã exprima,
de-a trimite semenilor mei mesaje despre ceea ce vedeam eu, poate
mai mult sau mai bine, sau mai devreme decît alþii. 

Poduri de suflet cãtre lume-asta este scrisul pentru mine ºi
nu mã intereseazã sã mã încadrez într-un stil, într-o generaþie, într-o
categorie, ci doar sã ating cît mai mari profunzimi în acest demers,
acea heideggerianã „punere în operã a adevãrului“. Dacã scrisul meu
va rãmîne, vor veni alþii care-ºi fac profesie din încadrarea scriito-
rilor în categorii ºi tronsoane ºi vor face acest lucru oarecum adminis-
trativ. Eu ºtiu doar cã atunci cînd cineva îmi citeºte cãrþile ºi vine
ºi-mi spune cã a înþeles, cã s-a simþit exprimat, cã a petrecut o
noapte citind o carte ºi n-a putut s-o lase din mînã, (ºi mi s-a întîm-
plat de multe ori acest lucru!), atunci e soare în sufletul meu ºi-mi
ridic ochii gîndului cãtre Dumnezeu ºi-i mulþumesc ºi mã rog sã nu-mi
ia niciodatã acest har pe care nu ºtiu prin ce am meritat sã mi-l
dea. Am avut însã mult de suferit din aceastã cauzã cãci nici nu-mi
puteam imagina cîtã vrajbã poate stîrni un asemenea fenomen,
aparent destinat armoniei ºi frumosului, cîtã invidie dusã pînã la urã
ºi obsesie poate produce! Or, aceste lucruri m-au întristat mereu,
mi-au biciuit tinderea organicã înspre armonie ºi, trebuie sã recunosc,
m-au ºi demobilizat într-o destul de mare mãsurã.

Nu am scris atît cît aº fi vrut, cît aº fi putut dacã viaþa mi-ar
fi fost mai uºoarã, mai comodã, mai liniºtitã, poate cã am scris
doar 10 la sutã din cît aº fi putut. De pildã, dacã proza mea scrisã
în anii 80 ar fi apãrut la timpul ei ºi n-ar fi fost atît de amînatã, de
scoasã din planurile editoriale de tot felul de urgii, politice, dar ºi
datorate viciilor ºi rãutãþii omeneºti, dacã ea ar fi apãrut în vre-
mea cînd „se citea“, poate cã un eventual succes al ei m-ar fi
motivat, m-ar fi încurajat ºi stimulat ºi aº fi scris ºi alte cãrþi (mai
ales cã un scriitor ca Marin Sorescu, de pildã, au apreciat scrisul meu
în prozã!) ºi aº fi avut poate azi o operã în prozã. Dar n-a fost sã fie aºa.
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Iar cealaltã carte de prozã, ºi ea întîrziatã aprope douã decenii,
intitulatã Coridorul dintre ceasuri, a apãrut tîrziu, în 2000, la edi-
tura „Augusta“ din Timiºoara, ºi a fost puþin difuzatã, (dar totuºi
a fost premiatã, certifincîndu-i-se valoarea!) însã, oricum, nu „s-a
vãzut“ ca altã datã în peisajul literar general. În genere, azi e greu
sã mai obþii un statut, cãci lumea nu mai pariazã pe literaturã, are
fiecare romanul sãu personal ºi avem cu toþii romanul nostru colec-
tiv, mai palpitant decît unul literar ºi uneori pare superfluu sã mai
scriem, mai ales cã tot nechematul se simte azi îndrepãþit sã scoatã
ºi el o carte, dacã are bani; ºi parcã nu mai are rost sã mai scrii
cînd toatã lumea vrea sã fie scriitoare !

Cu toate astea, am reuºit sã scriu ºi sã public cîteva cãrþi,
vreo 15 titluri, unele în mai multe ediþii, dar mult mai puþine decît
am scris, iar acestea s-au citit puþin, din cauza tirajelor mici, a
difuzãrii dezastruoase ºi a altor motivelor obiective ce þin de socio-
logia literarã. Însã tot au fost citite ºi, unele, premiate ºi aprecia-
te, chiar dacã de mai puþinã lume decît aº fi dorit, destulã, însã,
cît sã înþeleg cã n-am greºit scriind. Faptul cã dupã mulþi ani, alþi
copii citesc, de pildã, cãrþile scrise pentru ei, (cele din seria Bubu-
ruzei!) ºi-mi întorc bucuria lor uimitã, cã unii tineri de azi îºi amintesc
de Buburuzã ca de cartea de cãpãtîi a copilãriei lor, cã adulþii îmi
mai citesc cãrþile de prozã ºi eseuri ºi mã opresc pe stradã sã-mi
spunã cu uimire fericitã cît demult le-a plãcut, sau cã o fiinþã de
altitudinea spiritualã a Svetlanei Paleologu Matta a scris un eseu
hermenutic despre poezia mea, onorîndu-mã peste mãsurã, cã
destulã lume a considerat aventura mea literar-muzicalã de-a par-
curge itinerariul apetenþei lui Eminescu pentru muzicã ºi de a-i re-
constitui, interpretîndu-i cîntecele ca un pandant al cãrþii ce trateazã
aceastã temã, (recuperîndu-mi astfel, oarecum, alternativa unui des-
tin muzical neîntrupat!), cã ascultãtorii, români sau de alte naþion-
alitãþi, din strãinãtate primesc cu încîntare poemele pe care le recit,
unele traduse sau puse pe muzicã, sau cã percep armonia chiar
ºi fãrã sã ºtie limba românã, sunt mari motive de bucurie pentru
mine ºi de încurajare cã aceste cãrþi, chiar dacã mai puþine decît
aº fi vrut ºi aº fi putut, apãrute mai tîrziu decît ar fi trebuit, ocultate
mai mult decît s-ar fi cuvenit, nu se vor pierde ºi nu vor dispare
peste ani. 

Nutresc gîndul sfios cã totuºi am reuºit sã configurez un areal
al meu, o proprietate în spaþiul literar ce-mi poartã numele ºi care
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poate va reuºi sã supravieþuiascã peste timp. Pînã atunci ºtiu cã,
aºa cum spuneau cei vechi, nulla dies sine linea, voi continua sã
scriu cît voi mai avea suflet în trupul ce-l poartã ºi, mai mult de
atît, o zi în care nu scriu mã face sã mã simt vinovatã.

PRO DOMO

Ioan Kaleve

Sunt Ioan Kaleve, un filosof de orientare pozitivist — pragma-
ticã explicitã. În acest sens am elaborat doctrinar Sintetismul, Pera-
sismul, Teoria Centrilor de identificare ºi Teoria orizonturilor de
cuprindere.

Pe aceste baze am elaborat Fundamentele hermeneuticii ºi
Determinarea pozitivã în transfinit. Astfel, am contribuþii la recon-
strucþia sistemicã a pozitivismului pragmatic dincolo de Wilard von
Quine, Davidson, Hans-Georg Gadamer º. a. m. d. prin Generalizarea
1 — Kaleve ºi Generalizarea 2 — Kaleve. Construcþia sistemicã se
va desãvârºi prin Generalizarea 3 — Kaleve.

În filosofia culturii am propus „teoria sintetismului perasist“
drept orientare actualã, literarã ºi culturalã.

Creaþia literarã include poemul Intersecþii (9 volume scrise
între 1964 — 1989), dintre care am reuºit sã public cinci. Dar
datoritã faptului cã dupã 1990 am ieºit cu texte aparent extrali-
terare, de tipul pamfletului, efectul produs de scrierile mele a fost
o negaþie totalã prin refuz ºi tãcere. Se pare cã ºi poemul de ser-
tar Intersecþii este sortit din start mormântului tãcerii...

Statutul de creator în filozofie este un statut ce se obþine
greu. Noi retrãim drame consumate în cultura românã interbelicã.
Potrivit conºtiinþei valorii (ºi dincolo de falsa modestie), Generalizãrile
— Kaleve rezolvã probleme semnificative ale epistemei filosofice ºi
culturale contemporane, dar elaborate în limba romanã, o limbã
localã, ºansele lor de propagare devin cvasinule.

În compensare, ca filosofi aparþinând unor culturi locale (ade-
sea fãrã conºtiinþã culturalã de sine), ne vom „autoexila“ extaziin-
du-ne de profunzimea îngustã a acestor culturi...
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Aceasta este ºansa noastrã universalistã, aceasta este drama
noastrã existenþialã...

NEVOIA DE-A ROSTI CUVINTE...

Nicolae Nicoarã-Horia
Cuvintele vindecã rãnile, deschid ochii orbilor, cuvintele ade-

vãrate mântuie durerea ºi întunericul din noi. Vânt ºi cu-vânt, duh
ºi vãz-duh! Încât uneori surd ºi mut de ne-nþelegere, te-ntrebi
nedumerit: — Omule, de unde vine Cuvântul?!

Pâinea e Cuvânt, lumina la fel, ura ºi întunericul cuvinte sunt... 
Sunt cuvinte care vindecã ºi cuvinte care ucid, cuvinte care

lumineazã ºi cuvinte care întunecã... Datã ne-a fost înspre rostirea
lor gura aceasta ºi limba maicii care ne-a nãscut. 

Fiecare pasãre pre limba ei piere ºi noi, oamenii, asemenea
suntem... Nevoia de-a rosti cuvinte este una dintre cele mai fierbinþi
ºi necesare nevoi ale Omului, pe lângã nevoia de hranã, de îmbrãcã-
minte, de Dragoste, de Adevãr ºi Dreptate. Sculptorul din faþa Aeru-
lui rosteºte cuvinte, pictorul ºi muzicianul la fel. Pentru un poet nevoia
de-a rosti cuvinte este asemenea nevoii de-a respira! Gândurile sunt
cuvinte nescrise, nevãzute, fiecare om se hrãneºte în viaþã cu gân-
durile sale. Doamne, ce bucurie, când cineva îþi poartã sub tâm-
ple gândurile tale! Citindu-þi poemul pe care l-ai scris, acesta mãr-
turisindu-þi — ºi eu gândit-am la fel! Bucuria rostirii este cu atât mai
deplinã, mai fericitã , cu cât aceste cuvinte rostuite, rãmân. De
aceea Poetul întotdeauna rosteºte ºi scrie deodatã! Cuvântul aces-
ta, Cartea aceasta, este o rostire simplã, precum Aerul pe care-
l respirãm, o Rugãciune neterminatã, înãlþatã pânã la buze din glo-
dul acesta amestecat cu stele. O spovedanie necesarã... 

„Nu mã-ntreba.. / Nu mã-ntreba de ce scriu / Nimic nu-i în
afara / Cuvântului, / el, / singura dovadã cã sunt / ºi Exist. /
Cuvântul nescris / e ca un copil nenãscut! / Uite, / trupul tãu e
plin / de poeme. / La semnul Poetului / ele se-aºeazã cuminþi /
în tipare. / Mâinile mele — / flãcãri flãmânde, / mângâie coapse-
le acestui oftat. / Nu mã-ntreba / de ce / scriu, / e ca ºi cum
/ ai condamna / Aerul / de ce-i Aer / ºi apa la fel. / Totul acum
e aºa de devreme. / Fãrã Poezie / s-ar face / Târziu...“
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SCRISUL CA RUG APRINS AL PUSTIEI

Th. Damian

Noroc cã suntem fiinþe cuvântãtoare. Adicã oratorice. Adicã
vizionare (orao = a vedea); am vãzut, pentru aceea am grãit. 

Dar grãiesc ºi pentru cã aud. Nu degeaba zicea Meister Eck-
hart cã omul este un fenomen acustic. El vine întru fiinþã prin ros-
tirea cuvântului: „Sã facem om…“ Deci prin Cuvânt, cãci fãrã El
„nimic nu s-a fãcut din tot ce s-a fãcut“. 

De aceea omul cuvântã. Problema este cã existã cuvânt ºi
anti-cuvânt. Depinde din ce parte cuvintezi. 

Eu scriu din partea ºi din cauza pustiei. Nu a celei meon-
tice ci a celei eontice. Îmi place eonul cã e bun foarte. Eonul eonu-
lui însã este ºi mai frumos. Kairos. Kairos contra Cronos. Crono-
sul distruge pustia. Noroc cã ea se mutã în Kairos. ªi eu dupã ea.
Mã þine obligaþia aici ºi dorinþa acolo. Pustia este locul unde Dum-
nezeu te duce ca sã vorbeascã inimii tale. ªi ceea ce auzi aceea
mãrturiseºti apoi. Acesta este scrisul. Asta e cuvântarea dinspre
Cuvânt. Scrisul este un fenomen acustic. Esenþa lui e bazatã pe
auzire, cum spunea marele Pavel: „Credinþa vine din auzite“. Chiar
ºi din auzirea interioarã. Auzit-am, pentru aceea am grãit. 

Pustia este meta-cuvântul. Esenþa cuvântului constã în meta.
Esenþa doar o auzi, o simþi, dar n-o cuprinzi. De aceea nici un cuvânt
nu spune Totul. Nici toate cuvintele nu spun Totul. Dar ele îl indicã.
Îl indicã pentru cã-l recunosc. Pentru cã vin din partea aceea. Cele
care vin. Pentru cât ne trebuie nouã ca sã fim cine ar trebui sã
fim nu ne trebuie explicaþii. Totul nu se explicã. Ne trebuie cãlãuzire.
Nu e necesar sã înþelegem pe cale explicativã ce era cu steaua
aceea care ducea spre Betleem. Era în afara obiºnuitului. Princi-
palul e cã rolul ei era de a cãlãuzi. Când cãlãuzeºti prin pustie tu
mâni din urmã. Mergi înainte ºi þii orbul de mânã cu dragoste. 

Dacã cuvântezi, dacã scrii dinspre pustia eonticã o faci pen-
tru cã eºti cuprins de ea. Copleºit. Scrii de dor. În pustie eºti mult
mai aproape de cine þi-e dor decât altundeva, dar niciodatã în mod
exhaustiv. De aceea propensiunea este continuã. Cum spunea
marele Grigore (al Nisei): Epectaza. 

De aceea pustia este locul prin excelenþã: locus theologicus.
ªi este, în acelaºi timp, intervalul. Cãci în interval are loc marea
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întâlnire. Întotdeauna scrii datoritã unei mari întâlniri. Scrisul e sem-
nul schimbãrii. Când întâlnirea e mare, schimbarea e semnifica-
tivã. Cel mai adesea radicalã. Adicã e convertire. Când aºa ceva
se petrece cu tine nu poþi sã taci. Ai impresia cã dacã tu ai tãcea
pietrele ar striga. 

Intervalul ca loc. De aici se trage totul. Evident, dacã locul
acela are pustia lui. 

Pustia este tãcerea din cuvânt. Este meta-cuvântul. Iar Dum-
nezeu, cum frumos o spune Olivier Clement, este un Cuvânt la
capãtul tãcerii. Când pustia aceea te locuieºte, adicã este locul
tãu, tu fiinþezi întru ea. Pustia nu-i este datã oricui. Nu oricine o
poate duce. 

Isihia: liniºtea ºi singurãtatea cer eroism. ªi eroii spiritului
sunt puþini. De aceea scriitorii nu sunt toþi cei ce scriu. Depinde
de partea dinspre care scrii. Aºa cum sunt cuvinte ºi „palavre“,
aºa sunt scriituri ºi scriituri, adicã scriitori ºi scriitori. Cuvânt ºi
anti-cuvânt. 

În pustie însã poþi sã ºi vezi (orao = a vedea). Proorocul este
cel care vede. Dar vede nu pentru cã cere sã vadã. De aceea eroii
pustiei nu se rugau sã aibã vedenii. Pentru cã anti-cuvântul se poate
preface în înger luminos pentru a duce în ispitã. ªi când se întâm-
plã o vedenie se rugau pentru darul discernerii. 

Pustia este solitudinea. Iar în solitudine te ia dorul de Celãlalt
ºi de ceilalþi. Iar dorul este esenþa solidaritãþii. Dragostea. De aici
rugãciunea cãtre Celãlalt, pentru ceilalþi.

În felul sãu, cel ce scrie din partea pustiei este un pustnic.

SCRIU FIINDCÃ NU POT SÃ
TRÃIESC FÃRÃ SÃ SCRIU

Victor Sterom

De ce scriu? Voi rãspunde cu vorbele marelui Dostoievski care
spunea: „Nu scrie cine ºtie sã scrie ci scrie cine nu poate trãi fãrã
sã scrie“. Asta e. Scriu fiindcã nu pot sã trãiesc fãrã sã scriu. Scrisul
e viaþa mea. 

Pentru cine scriu? Nu cred cã pot numi o singurã persoanã
sau mai multe persoane cãrora s-ar adresa scrisul meu. Cred cã
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scriu — poeme — pentru sufletul meu întru iluminare. Cred cã scriu
— poeme — pentru câþiva iniþiaþi ºi implicit scriu pentru Timp. Pen-
tru ceea ce va rãmâne în urma mea ca Om.

Din ce curent literar, „ºcoalã“, grupare literarã, direcþie cred
cã fac parte? Despre curentul literar din care — probabil — fac parte,
las deschisã paranteza celor care vor intra — iarãºi probabil — în
creaþia mea cu ºtiinþa catalogãrii cât de cât exhaustive ºi nu par-
cinomioase. Dar despre „ªcoalã“, grupare sau direcþie, pot spune
cã fac parte din „ºcoala“ impunãtoare a poeziei europene ºi nu
numai, din „gruparea literarã a talentaþilor scriitori de la Ploieºti“
— grupare care eu însumi am înfiinþat-o în 1991 ºi pe care o con-
duc ºi astãzi, iar ca direcþie — probabil — sunt pe urmele modernismu-
lui metaforic care nu îºi va încheia prea curând revelaþia.

Ce autori români — strãini cred cã au pecetluit creaþia mea?
Români sunt mulþi, dar mã voi opri la câþiva: Gellu Naum, Mircea
Ivãnescu, Daniel Turcea, Lucian Blaga ºi chiar Gheorghe Grigurcu.
Strãini: R-M. Rilke, Vasko Popa, Walt Whitman, Ghiorghios Seferis.

Care cred cã este cartea mea cea mai importantã ºi care
„va învia“ în viitor? Poezie: Volumul „Eseu“, criticã: volumul: „Banca
de metafore“. Iatã cã am numit douã cãrþi pentru cã mã împart
între poezie ºi criticã literarã.

Cine sunt ca scriitor?de unde vin ºi unde mã duc? Dupã cum
ºtim, orice întâmplare a vieþii are douã realitãþi: una care se vede
cu ochiul liber — ºi de oricine — ºi alta care nu se vede. Eu sunt,
ca scriitor, creatorul acelei realitãþi care nu se vede ºi pe care o
fac — visez s-o fac, doresc s-o fac, vreau s-o fac credibilã ºi verosi-
milã ca pe prima. De unde vin? Probabil dintr-o idee divinã ºi tot
într-acolo mã îndrept... 

În rest e viaþã ºi aºteptare — a se citi rãbdare. Notaþi ºi acest
dicton al meu: Cine aºteaptã (deci cine are rãbdare) trãieºte mai mult.

ROSTUL SCRIITORULUI ESTE CA
ROSTUL FLORILOR PE PÃMÂNT

Gheorghe Neagu

Oare de ce scriu? N-am aflat încã! Începutul scrierilor mele
este legat de eterna stare de admiraþie pentru mamã, ce m-a
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determinat ca în 1959 sã scriu o poezie de „8 Martie“ mamei.
Emoþia mamei s-a transmis ºi mi s-a întipãrit în suflet pentru multã
vreme. Au urmat alte scrieri, încercãri ºi îndemnuri pe vremea stu-
diilor liceale ºi a cenaclului din oraºul Roman, de unde prin anii
ºaptezeci au apãrut ºi primele recunoaºteri prin revistele „Ateneu“,
„Scânteia Tineretului“, „Ceahlãul“ etc.

Aflat într o permanentã nevoie de exprimare, mai ales dupã
ce în lecturile fãcute adeseori ºi la lumina lumânãrii, au intrat Balzac,
Stendhal, Gorki, Dostoievski, Lermontov, Puºkin, ªolohov, Moliére,
Dumas ºi multe alte nume pe care nu are rost sã le mai înºir. În
aceeaºi perioadã, am început sã-mi adaug cunoºtinþe muzicale solide,
urmând în paralel cursurile ºcolii din Roman la secþia violoncel. Prac-
tic, Liceul Roman Vodã, pe unde trecuse ca revizor M. Eminescu
ºi ca inspector G. Ibrãileanu, m-a aruncat în vâltoarea creaþiei, de
la alcãtuirea unor scenarii pe care le-am ºi regizat la Teatrul de
Varã din Roman ºi pânã la poezii pornite vulcanic dintr-un suflet
impetuos ºi naiv spre toate mirãrile lumii. Beneficiind ºi de hatâruri
din partea „firavilor“ dascãli, de la fumat la „împrumutat“ instru-
mentele muzicale pentru „ceaiurile dansante“ ale vremii, am devenit
un rebel local, spre care, de multe ori se îndreptau pedepsele unchiu-
lui meu, Tache Teofãnescu, mare dirijor la Episcopia Romanului ºi
Huºilor.

Apoi a venit plecarea în Bucureºti unde un rol important a
avut ºi frecventarea unor cenacluri bucureºtene, fie la Uzinele 23
August — unde am intrat în conflict cu Adrian Pãunescu — fie la
Clubul „Turturele“ — unde am intrat în conflict cu gruparea „Relief
românesc“. Conflicte de concept ºi mai ales de abordare a creaþiei
literare m-au condus la formarea unui cenaclu propriu ºi la editarea
unei reviste, „Silva“, ºi a mai multor plachete de versuri, care nu
mã satisfãceau pe deplin. Am trecut definitiv la prozã, considerând
cã poezia a fost doar o etapã de ºlefuire a limbajului.

Aºa l-am cunoscut pe Velea, mare nuvelist de la Albatros,
dispãrut prematur, care-mi citea scurtissimele proze în faþa oglinzii
ºi le arunca la coº. Aºa l-au „turnat“ colegii. În fierberea de pe Dâm-
boviþa, comportamentul se mai temperase, dar nu pânã într-atât
încât sã nu-mi permit sã citesc în cenaclul „Sãptãmânii“ lui Barbu.

ªi cum de la citit mã alegeam iar cu încurajãri ºi „bãtãi pe
umãr“ ce-mi gratulau creaþia, am început sã mã „blegesc“ într-un
fel deloc productiv pentru ceea ce trebuia sã însemne scriiturã.
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Insatisfacþiile provocate de refuzul editurilor de a accepta
lucrãrile ca atare, m-au dus în pragul renunþãrii de a mã mai expri-
ma. Eram angajat la „Revista pãdurilor“ când Nicolae Dachus mi
a adus „Un om sfârºit“ al lui Pappini. Cartea m-a zguduit ºi m-a
fãcut sã revin asupra deciziei de abandonare a scrisului. Am re-
luat lecturile din Rebreanu, Voiculescu, Galaction, Eliade, Camus,
Kafka, Sadoveanu, Sãraru ºi Preda ºi m-am apucat serios de aºter-
nut slovele pe hârtie, fãrã a mã gândi pentru cine scriu, de ce scriu
ºi cum scriu. Colaborãrile de la „Contemporanul“, contactele cu „Sãp-
tãmâna ºi „Luceafãrul“ erau sporadice, lipsite de consecvenþã. Trãi-
am pe deplin senzaþia unei izolãri, fiind chiar convins cã dacã nu
fãceai parte din gaºca X sau Y, erai pierdut.

Mã resemnasem ºi mã retrãsesem din Capitalã ca director
la un centru de recuperare din Odobeºti.

Scriam mai mult pentru mine, sperând sã-l gãsesc odatã pe
Marin Preda în toane bune ºi sã-i pot strecura un volum de nuvele
— în stilul meu — sau mãcar volumul „Arme ºi Lopeþi“ atât de cura-
jos în abordarea temei cu Transfãgãrãºanul. A murit ºi nu mi am
putut recupera manuscrisele. A venit lovitura din '89 ºi m-am tre-
zit cu apariþia volumului „Templul iubirii“ la ed. Porto Franco.

M-am apucat de „Arme ºi Lopeþi“ la rescris ºi tipãrit în regie
proprie. Pentru cã în noul context am putut sã-mi fac propria edi-
turã, propriile publicaþii: „Jurnalul de Vrancea“, „Gazeta Vrânceanã“
(ambele sãptãmânale) apoi cotidienele „Oglinda Vânceanã“ ºi „Oglin-
da Moldovei“ din care a apãrut, prin anul 2000, „Oglinda Literarã“.

Abia în anii '90 am început sã-mi dezvolt, pe cont propriu, o
grupare literarã. Genul scurt a la Caldwell, tensiunea narativã a
lui Marquez sau Remarque, dramatismul exprimat în operele lui
Giono sau Langerkuist sau fineþea din Steinbeck, m-au determinat
sã-l reconsider pe Eliade ºi sã realizez cã în literatura contempo-
ranã româneascã existã o niºã, a suprarealismului. Practic între
suprarealism ºi „realismul bine temperat“ se aflã mai toate lucrãrile
mele, existând tendinþe postmoderniste a la Gide în unele pãrþi de
nuvelã. 

Cred cã „Moartea ºobolanului“ este volumul definitoriu pen-
tru ceea ce aº fi vrut sã fiu. Dacã am ºi ajuns, rãmâne de vãzut.

Nu-mi propun sã scriu pentru cineva anume. Este tot mai
greu. Dar îmi propun sã mã exprim în aºa fel încât sã fiu accep-
tat, sã-mi justific existenþa pãmânteanã printr-o exprimare curatã,

130



onestã ºi cât mai aproape de sufletul încãrcat de sensibilitate al
fiinþei umane. Acesta poate fi sensul existenþei mele de scriitor.
Cât despre rost, ar fi la fel de inutil sã mã întreb asupra lui, de
parcã m-ai întreba care-i rostul florilor pe pãmânt, al cerului de
deasupra ºi al Hadesului din strãfundurile sale. Sensul ºi rostul exis-
tenþei de scriitor sunt întotdeauna date de factori dinafara scriitoru-
lui, de elemente ce þin de civilizaþia speciei umane aflate într-o anu-
mitã etapã de civilizaþie. Nu scriitorul trebuie sã se întrebe sau sã-
ºi justifice sensul ºi rostul existenþei sale, ci oamenii cetãþii. Iar atunci
când ei se ºi pronunþã asupra lor, scriitorul poate deveni un bun
al cetãþii sau un produs nedorit. Cetatea se salveazã — în conºtiinþa
valorilor umane — prin valoarea scriitorilor sãi sau se neantizeazã
prin desconsiderarea lor. Cine-ºi mai aduce aminte de voievozi dacã
n-ar fi existat cronicari, fie ºi cioplitori în piatrã cunoscãtori de limba
neamului care i-a cinstit?

Cine ºi-ar mai aminti de regi ºi prinþi fãrã dramaturgii de seamã
ai acelor vremi? Orice principe luminat îºi lua lângã sine un grãmãtic.
De talentul acestuia depindea în mare mãsurã portretul princiar
trimis memoriei umanitãþii spre cunoaºtere, cinstire sau dezavuare.
Într-o societate fãrã scriitori nu poate exista progres umanist real.
Fãrã scriitorul-vizionar, fãrã cel dãruit creaþiei sau chiar consumãrii
factuale, fãrã scriitorul pecetluit de moralã duhovniceascã, sau dim-
potrivã, cetatea ar pieri. Evoluþia umanitãþii înseºi poartã în vintrele
ei ºi pana unui scriitor, iar când acesta îi aratã ºi calea pe care
sã tindã spre perfecþiune atunci este inutil sã mai cugetãm asupra
rostului ºi rolului acestuia. Dupã cum nu este scriitor acela care
uitã sã-ºi slujeascã onest cetatea, s-o ajute sã-ºi depãºeascã limi-
tele pe calea unei prosperitãþi echilibrate.

„ORICE CÃLIMARÃ POATE SÃ
DEVINÃ UN VEZUVIU“

Al. Florin Þene

În copilãria mea petrecutã în oraºul Drãgãºani, pe o uliþã nu
departe de casa în care a locuit Gib T. Mihãescu, ºi unde toamna
fierbea mustul în struguri, nu mi-am pus niciodatã întrebarea de
ce respir. Era ceva biologic, firesc, dat de Dumnezeu pentru
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supravieþuire. La fel nu mi-am pus întrebarea de ce scriu când, la
vârsta de 14 ani, am aºternut primele gânduri în catrene, care,
recitindu-le, îmi produceau fiori, inefabile sentimente necunoscute
pânã atunci. Acea intimã exteriorizare a trãirilor, consemnate într-un
carneþel, nu a fost cunoscutã mulþi ani de cãtre pãrinþi, colegi ºi
prieteni.

La fel ca respiraþia, scrisul îl consideram, încã de pe atunci,
ceva venind din interiorul biologicului, o necesitate de supravieþuire,
o concentratã ascultare a glasului interior cu sentimentul unei uni-
versale atonii.

Dupã debutul meu în revista „Tribuna“ (1959) cu poezia „Eu
m-am nãscut când...“ ºi puþin mai târziu când eram student, prin
anul 1964, chiar mi am pus întrebarea de ce scriu. ªi tot eu îmi
rãspundeam: fiindcã am ceva de comunicat semenilor. 

În poeziile mele de început cântam copilãria ca timp mitic,
evocat fãrã recursuri proustiene. Erau tulburãtoare retrãiri, nemi-
nate de alegorii leopardine sau melancolii eminesciene, a vremii
„primelor iubiri“.

Mai târziu poemele publicate în zeci de antologii, în volumele:
„Ochi deschis“ (1974), „Fuga statuilor“ (1979) sau „Cerul meu de
hârtie / My paper sky“ (2000) erau confruntarea cu lumea a vocii
poetice care nu se fereºte sã spunã „eu“. Raportarea surd trau-
maticã la existenþã, sentimentul „rãului vieþii“ (sã nu uitãm epoca
criminalã prin care am trecut) sunt, toate, consecinþele unei între-
ruperi de continuitate a unei vârste tinzând spre atemporalitate para-
disiacã sau contrariatã de inexorabilitatea miºcãrii, care nu e doar
dinamicã înãlþare la verticala solidaritãþii, ci ºi cãdere, ruinã, moarte.

Atunci, la publicarea primelor poezii în revistele: „Luceafãrul“,
„Gazeta literarã“, „Scrisul bãnãþean“ , „Iaºul literar“, am conºtienti-
zat faptul cã ceea ce fac este o datorie a mea cãtre cei care mã
citesc, ca rãspuns al faptului cã ºi eu, la rândul meu, am benefi-
ciat, cu generozitate, de ce au scris înaintaºii mei.

În cei peste cincizeci de ani de activitate literarã am simþit
nevoia de a împãrtãºi din experienþa mea. Urmare acestui fapt am
înfiinþat cenacluri literare: „Gib I. Mihãescu“ (1959), (frecventate
de Virgil Mazilescu ºi Dumitru Velea, pe când erau elevi la Drãgãºani);
„Nord“ (1963) din Baia Mare (împreunã cu poetul Vasile Radu
Ghenceanu, Ion Ghiur ºi pictorul Oros); „Vasile Sav“ (2004), din Cluj-
Napoca, (la care participã mai toþi scriitorii clujeni); am fost
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secretarul Cenaclului Asociaþiei Scriitorilor din Cluj (1979-1984),
care au devenit adevãrate ºcoli de literaturã ºi cultivarea talentu-
lui. În cadrul acestora m-am format ºi eu. 

Din aceste „ºcoli de formare a talentelor“ mã revendic, din
sutele de ore de studiu pe „Istoria...“ lui G. Cãlinescu, în perioada
când aceasta era interzisã, ºi fiind o fire independentã, am refuzat
sã fac parte din nici o „grupare“ sau „direcþie“ literarã. Poate ºi
datoritã acestui fapt ascensiunea mea este mai înceatã fiindcã s-a
sprijinit numai pe ceea ce scriu.

Ca poet, m-am format la umbra marii poezii clasice româneºti
(Eminescu, Macedonski, Zaharia Stancu, Ion Pillat, Voronca) dar
ºi din suculenþa versurilor lui Baudelaire, Lundkvist, Quasimodo,
Mickewicz, Jan Neruda, Aris Dikteas, etc. Ca prozator mã reven-
dic din analiza psihologicã a gestului din proza lui Gib I. Mihãescu.
Mai ales cã l-am citit pe când era interzis împrumutând cãrþi de
la soþia autorului ºi de la una din fiicele acestuia, care locuiau la
zece case distanþã de locuinþa noastrã.

Lucrând ca ziarist la „Lumina de pe Lotru“, în perioada când
se construia hidrocentrala de la Ciunget, am cunoscut sute de
oameni cu diferite caractere dar ºi întâmplãri cutremurãtoare ce
se concretizau, uneori, în fapte de eroism. În acest context am
început sã conturez primul volum „Chipul din oglindã“, al trilogiei
„Insula viscolului“. Roman care se constituie într-o amplã frescã a
destinului românesc pe întreaga perioadã a secolului trecut. „Edi-
ficiul românesc este etajat pentru fiecare epocã a istoriei“, (D. Velea),
iar „tendinþa de a surprinde medii sociale naþionale cât mai diverse
face din romanul lui Al. Florin Þene, o frescã de mari proporþii“,
(Mircea Popa).

Petricã Birãu scrie despre trilogie cã este un „roman amplu
cu un înalt grad de complexitate spiritualã (...) încadrându-se în ma-
rile opere literare contemporane“, în timp ce Constantin Cubleºan
sublinia: „Al. Florin Þene e un prozator ce îºi dã aici mãsura întregii
sale capacitãþi de epicizare. Este romanul maturitãþii sale. Cota de
atitudine la care a ajuns în prezent, ca scriitor preocupat nu doar
de tehnica naraþiunii, ci ºi de un fond  ideatic profund“.

Trilogia „Insula viscolului“, formatã din romanele: „Chipul din
oglindã“, „Insula viscolului“ ºi „Orbul din Muzeul Satului“, cred cã
este cartea mea cea mai importantã ºi alãturi de volumul de poeme
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„Cerul meu de hârtie“ sunt cãrþile mele cele mai importante ºi care
„vor învia“ în viitor.

Sunt un luptãtor, cãutãtor de adevãr ºi de inovaþii care îºi
doresc sã rupã inerþia, chiar dacã de foarte multe ori datoritã aces-
tui non-conformism am suferit. Am fost anchetat de Securitate în
1982 ºi am fost exclus din Uniunea Scriitorilor datoritã acestor
calitãþi. Oare ce s-a întâmplat cu fostul preºedinte al U.S. nu este
un rãspuns cã am avut dreptate?

Sunt convins cã tot ce am scris pânã acum, inclusiv piese-
le de teatru, eseurile ºi articolele de criticã literarã, sunt o izbândã
târzie ce aratã cã omul poate fi nimicit dar spiritul nu poate fi înfrânt.
Poate nu întâmplãtor mi-am asumat drept motto al romanului cuvin-
tele lui Balzac: „Orice cãlimarã poate sã devinã un Vezuviu“.

SUNT UN RESURECÞIONAL MODERNIST

Ion Pachia Tatomirescu

Eu cred încã ºi în profund-rafinata esteticã a paradoxismu-
lui de apogeu, de dupã Ultimul Rãzboi Mondial pentru Cristalizarea
Popoarelor Europei Re-Unite, dintre anii 2031 ºi 2033

Desigur, scriu cu credinþa de a-mi prelungi „prezenþa“, ori sen-
timentul pãrelnicului „prezent“, cu lucrãri întru catharsis ºi cu idei,
probabil, pentru „încã o vreme“, cam cât dureazã „viaþa obiectului
numit carte“ (cam trei secole, dacã-i lucrare tipograficã serioasã
ºi bine conservatã, dupã toatã ºtiinþa)... 

Nici nu aº mai putea spune cã scriu pentru „ale valurilor mân-
dre generaþii spumegate“ (Gr. Alexandrescu)... Dar cum — în ge-
neraþiile noi, internetizate — nu se prea mai ia seama decât rari-
ssim la frunzele arborelui cosmic numit carte, aº putea spune cã
scriu deopotrivã pentru sferele-fotoni, dar ºi pentru acele sfericele,
constituindu-se prompt în dunele de nisip însaharate ale priveliºtilor
Fiinþei...

Aparþin primei ªcoli a Paradoxismului, de la revista craioveanã,
Ramuri (Povestea Vorbii), o efervescentã ºcoalã întemeiatã — în aprilie
1966 — de Miron Radu Paraschivescu ºi de Disipativ-Grupul sãu,
pe care îl coordona în toatã România (prin corespondenþã), de la
Vãlenii de Munte (cf. Ramuri — Povestea Vorbii, nr. 10, 15 sep-
tembrie 1966, paginile 14 ºi 21 / Florea Firan, Ramuri 1905-
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1995, Craiova, Editura Macedonski, 1996, p. 105 sqq.), militând
antistalinist / antiproletcultist pentru resurecþia modernismului inter-
belic ºi pentru impunerea noii estetici, estetica paradoxismului... 

Cred cã relevarea inconfundabilei mele peceþi poetice s-a
datorat ºi asimilãrii filonului de aur al liricii valahe, reprezentatã de
Eminescu, Arghezi, „unchiul“ Bacovia (dar nu graþie „bunicii Pachia“
a autorului vestitului Plumb din 1916), Blaga, Barbu º. a.

Indiscutabil, în „însetata vârstã a cunoaºterii“, ºi la traver-
sarea teritoriilor lor poetice, m-au impresionat „deschiderile întru
modernitate“ ale lui Lautréamont (1846 — 1870), apoi modernismul
bine temperat al lui Saint-John Perse, al lui Eugenio Montale, Giu-
seppe Ungaretti, Umberto Saba º. a. 

Cred cã sunt un resurecþional modernist din a doua jumã-
tate a secolului al XX-lea nu poate fi decât un scriitor paradoxist
ºi în debutul mileniului al III-lea. Venind din direcþia „modernismului
bine temperat“, punând temeliile holo-poemului, încã de la debutu-
mi literar într-o revistã de culturã (Ramuri), din 15 septembrie 1966,
printr-o primã ars poetica a noii estetici antiproletcultiste, am fost
ºi sunt între întemeietorii paradoxismului...

Unde mã duc... În funcþie de labirintul bivalv-rotativ din
priveliºtea Fiinþei, s-ar putea sã mã îndrept spre gura de rai din
Cogaion, de unde deschide-se-vor, poate, nu cãsuþele tablei mende-
leeviene, ci culorile curcubeului, sublimã punte ºi pentru mine, pânã
în Împãrãþia-Tinereþii-fãrã-Bãtrâneþe-ºi-Vieþii-fãrã-Moarte..., cãci
crezut-am, ºi mai cred încã, în profund-rafinata esteticã a para-
doxismului de apogeu, spãrgãtoare ºi a limitelor tragic-existenþiale,
de dupã sfârºitul Ultimului Rãzboi Mondial pentru Cristalizarea
Popoarelor Europei Re-Unite, dintre anii 2031 ºi 2033... 

Generaþia mea, sau generaþia resurecþiei poetice din 1965
— 1970, a fãcut sã mã ivesc dintr-o veritabilã nouã esteticã
româneascã ºi, în acelaºi timp, profund-europeanã, estetica para-
doxismului, cristalizatã, într-adevãr, între anii 1960 / 1965 ºi 1970
/ 1975, dupã cum am mai spus-o în nenumãrate rânduri, ca reacþie
la paradoxurile sociale din România regimurilor de tip totalitarist-
comunist, ca reacþie la limitele tragic-existenþiale ale ens-ului uman
prin istorii, sau ca reacþie la reificarea fiinþei umane, ca reacþie
împotriva literaturii ºablonarde, aservitã dictaturii, ca reacþie la
„filosofia“ / „dialectica marxist-leninistã“, ori la curentele literare /
filosofice anterioare anilor 1960 / 1964: „realismul socialist“,
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„umanismul socialist“ (puse „în slujba fãuririi unui homo sovieticus
român“) etc. Diversificarea noului principiu estetic, al paradoxismu-
lui, se relevã în: 1) conjugarea — în primul rând, la moduri lirice,
apoi la cele epice / dramatice — a paradoxurilor existenþiale ale
umanitãþii; 2) dinamitarea miturilor (îndeosebi, a celor fundamen-
tale), sublimarea / rafinarea mitemelor, relevând o „nouã demiur-
gologie“, cu omul în centrul „genezelor“ / „universurilor“ (cosmo-
sului), eroul liric (epic / dramatic) substituind ori „punând în plan
secund“ Demiurgul (Atoatecreatorul / Atotºtiutorul, Divinitatea Fun-
damentalã); 3) revolta / „revoluþia“ semnificantului împotriva sem-
nificatului, operând predilect cu semnificantul nãscãtor de semni-
ficat, decretând „biblic“, „anti-marxist“, cã materia decurge din Cuvânt
/ Logos, întrucât cuvântul este „materie“ (informaterie, de fapt),
întrucât ºi cuvântul are o structurã similarã structurii atomului,
„repetând structura materiei“ (dupã cum spunea Nichita Stãnes-
cu); 4) „spargerea“ infinitului limitelor tragic-existenþiale prin forþa
/ puterea metaforei (sinesteziei) / simbolului (viziunii), cultivând chiar
ºi ne-Cuvântul (dacã materiei i „se cupleazã“ cuvântul, atunci anti-
materiei, indiscutabil, i se „asociazã“ necuvântul), spre a se înregis-
tra „saltul“ gândirii poetice din liniar (dichotomic) în neliniar / polidi-
mensional (“disipativ“, dar „vectorizat“); 5) reliefarea unei noi geografii
/ cosmografii a poeziei / literaturii române ºi a unui nou autohto-
nism, ºtiindu-se cã autohtonismul se constituie în cea mai puter-
nicã ºi originalã direcþie spre universalitate dintr-o literaturã naþio-
nalã ºi cã numai prin autohtonism o „republicã interioarã“ devine
republicã spiritualã în „proiecþie universalã“, acordându-se ºanse
de „afirmare“ tuturor ariilor spirituale (“mari“ ºi „mici“) întru varie-
tatea armonicã a Logosului, cunoscând ritmice „altoiuri“, înfloriri
ºi reînfloriri pe secþiunea de aur decisã de raportul tradiþie — ino-
vaþie, distingându-se în primul rând prin obiectivarea „imaginaru-
lui“ ºi prin reflectarea stãrilor / tensiunilor din noile realitãþi ale
lumii (politice, economico-sociale, culturale / civilizatorii etc.), din
noile „adevãruri“ ºtiinþifice (“pulsând“ în orizontul cunoaºterii
metaforice, apoi „propulsând“ acest orizont), din priveliºtea Fiinþei;
6) cultivarea limbii materne ca „sacrã limbã“, ca „vehicul“ spiritual
„indestructibil“ / „invulnerabil“, „inalienabil“, „incontestabil“ ºi „indis-
cutabil“, al existenþei unui popor prin istorii, lupta împotriva „ex-
ploatãrii“ unei limbi naþionale de cãtre limbile „imperiale“, militarea
împotriva „monopolului“ studierii limbii ruse în ºcoli / facultãþi (în
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România, ca ºi în alte þãri socialiste, din 1948, limba rusã era obliga-
torie limbã de studiu, predându-se din clasa a IV-a a „ºcolii ele-
mentare“ ºi pânã în cel de-al III-lea an de studii universitare), cãci
limba maternã — sfânta Limbã Românã — este Patrie; 7) polidi-
mensionarea / „diseminarea“ eului poetic la scara întregului macro-
cosm / microcosm ºi cultivarea holo-poemului, aria lirosofiei fiind,
desigur, macrocosmosul ºi microcosmosul, unde poetul reinstitu-
ie înaltul spirit justiþiar al lumilor / universurilor; 8) abordarea „fãrã
opreliºti“ a viabilelor structuri literare clasice, moderne ºi ultramo-
derne, evidenþiate în timpii literaturii de la origini pânã azi, crearea
de noi structuri, dacã este necesar, cu buna respectare a echili-
brului, a raportului sacru tradiþionalism — modernism, din interio-
rul tuturor genurilor / speciilor literare; 9) cultivarea versului liber
— dacã serveºte punerii în evidenþã a unui autentic, „inedit“ relief
sufletesc -, dar ºi a poeziei cu formã fixã, „clasicã“ ori nou-creatã
„formã fixã“, dacã reverbereazã mai profund gustul, spiritul, spa-
þiul spiritual / literar contemporan, antrenarea, revitalizarea, din
estetica tuturor curentelor literare precedente / sincrone, a celor
mai rafinate tehnici, elemente de prozodie, resurecþionarea aces-
tora — unde este solicitatã, chiar revoluþionarea —, numai în spiri-
tul catharsis-ului; 10) desfãºurarea „fãrã frontiere“ a poeziei / artelor
în spaþii ºtiinþifice, numai întru mutarea orizontului cunoaºterii
metaforice, penetrând limite, „magnetizând“, atrãgând întotdeauna
dupã sine orizontul cunoaºterii ºtiinþifice; 11) rafinarea semnificat-
semnificanþilor pânã în „absoluta nuntire“ a vocabulei „tridimensio-
nale“ cu necuvântul „polidimensional“, pânã la obþinerea „absolutei“
lamuri poetice; 12) înregistrarea saltului de la poezia ca senzuali-
tate / sexualitate cosmicã (Ion Barbu), ori ca orgasm abisal al
materiei (I. Miloº), la poezia ca sublimã ºtiinþã a emisiei / stãrii
„erotic-fotonice“. Desigur, diversificarea principiului estetic paradoxist,
graþie generaþiei resurecþiei din 1960 / 1965 — 1970 / 1975,
este mult mai complexã...

Cartea mea cea mai importantã ºi de înviere în viitorime...
„Habent sua fata libelli...!“ (Terentianus Maurus)... S-ar putea ca
în aria poeziei, sã fie, desigur, Compostorul de nori (2004); ºi din-
tre cele din perimetrul cercetãrii ºtiinþifice: Zalmoxianismul ºi plantele
medicinale (1997) / Dicþionar estetico-literar, lingvistic, religios,
de teoria comunicaþiei... (2003). 

La piramida Timiºoarei, în 15 septembrie 2005.
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UN ROST ªI UN SENS ÎN TOATE

Elisabeta Bogãþan

M-am nãscut în Banat, o zonã de câmpie, care mi-a dat sen-
timentul convieþuirii cu orizonturile desenate necrezut de aproape,
care m-a învãþat necesitatea unui rost ºi a unui sens în toate; care
a sãdit în mine sâmburii de luminã ai poeziei, ai literaturii. Tot Bana-
tul mi-a dat orizontul cultural, la Facultatea de Filologie a Univer-
sitãþii din Timiºoara.

Port în mine neliniºti ºi sfâºieri transmise, probabil, de la ma-
ma, nãscutã în Basarabia ºi ruptã de casa pãrinteascã, fãrã
întoarcere, din cauza rãzboiului ºi a închiderii graniþelor.

Tot mamei îi datorez nevoia profundã de sacru ºi sentimen-
tul izvorâtor de luminã cã tãrâmul sacrului nu mi-e strãin.

Valea Jiului, cu munþii sãi împrejmuitori, mi-a dat sentimen-
tul înãlþimii, al ascensiunii fireºti, al cerului aproape.

Drumul meu, (s-a întâmplat sã fie unul literar), duce mereu
cãtre izvoare de luminã.

Scriu pentru cã am încredere în cuvânt ºi consider poezia
în special, literatura în general, o cale de comunicare. O frumoasã
ºi sigurã cale de comunicare. O lucrare asupra sufletului.

Consider cã nu se poate scrie decât pentru celãlalt. Orice
alte formulãri  reprezintã o mascare, conºtientã sau inconºtientã,
a realitãþii.

Nu cred cã m-aº putea încadra în vreo direcþie literarã.
Consider, oricum, cã nu existã artã pentru artã, ci doar artã

pentru om.
De la Mihai Eminescu am înþeles necesitatea unei limpezimi

esenþiale a textului poetic, fãrã de care o poezie greu poate ajunge
„mare“. De la Nichita Stãnescu am înþeles convieþuirea fireascã a
poeziei cu esenþele ºi rolul fundamental „al necuvântului“ în poezie.
De la Eugen Ionescu ºi Kafka am înþeles pericolul major al imposi-
bilitãþii de comunicare ºi puterea de absorbþie a haosului (poetic?).
De aici necesitatea de lucrare asupra mesajului literar, pentru a-l
face viabil. De la toþi scriitorii am înþeles rostul mesajului literar,
nu tezist, dar o scriere cu sens ºi cu rost. Sã nu ne amãgim, o
scriere fãrã sens nu intereseazã pe nimeni ºi nu va fi cititã de nimeni.
Se vor citi (cel mult!) scriitorii între ei.
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Cartea mea cea mai importantã ºi care „va învia“ în viitor
este, poate Zodia dezlegãtorilor de semne, cartea publicatã în 1999
la Editura Cartea Româneascã, poate Hipnoze, cartea publicatã la
Editura Helicon din Timiºoara în 1998. Poate acea carte încã nu
am scris-o …

DESPRE TRANSFERUL DE FIINÞÃ ªI
MÂNTUIREA PRIN POEZIE

Nicolae Grigore Mãraºanu

Prezenþa în cartea de faþa a atâtor personalitãþi ale lumilor
literarã, academicã, universitarã, religioasã, mã determinã la o mãr-
turisire: din tinereþile mele scriu poezie pentru a mã desãvârºi. ªi
nãdãjduiesc prin poezie sã acced la Dumnezeu.

Harul mi l-a adus o pasãre de pradã: elev, la Mãraºu, îmi
pregãteam lecþiile la masa de scris; când dintr-odatã a pãtruns în
camerã un fel de bocet care se tot amplifica. Neºtiind ce se petrece,
curios, am dat buzna în curte: pe deasupra mea, la joasã înãlþime,
un ºoim zbura cu un pui de pasãre în gheare; auzeam piuitul... În
jur, mai toate vecinele, cu basmale negre pe cap, în rochii negre,
ca într-un cor din tragediile lui Eschil, strigau cât le þineau pute-
rile: cioarã, cioarã! Deºi „cioara“ era un ºoim. Spectacolul m-a ºocat;
m-am întors în camerã ºi am scris dintr-o rãsuflare, nici azi nu ºtiu
cum, cea dintâi poezie: ªoimul.

Din acel moment un foc s a aprins în mine ºi arde fãrã sã
se mai stingã.

Scriu sã-mi protejez fragilitatea fiinþei.
Scriu sã am un leac cu care sã-mi vindec disperarea când

sunt învins de nedreptãþile vieþii.
Scriu, sperând cã pentru un timp aº putea sã înving provi-

zoratul meu pe pãmânt.
Scriu sã mã salvez din precaritate; sã salvez nu trupul, care

în trecerea la moarte îngheaþã, se „schimbã la faþã“, ci sã-l salvez
pe acela din mine care nu se vede.

ªi mai scriu ca prin actul scrisului sã pun în luminã chiar lumi-
na din mine: cîtã este.
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Esenþa lumânãrii, spune Antoine de Saint-Exupery, nu este
ceara care arde, ci lumina care se degajã. Continuându-i gândul,
aº spune cã esenþa actului de creaþie nu este partea de fiinþã din
noi care ºi se transferã operei, ci lumina care se degajã în ºi din
operã.

Cu cât înaintez în vârstã cu atât simt mai acut aceastã pro-
blemã a desãvârºirii, a mântuirii prin actul creaþiei poetice.

Cei care nu-ºi asumã creaþia dintr-o astfel de perspectivã ar
putea subestima: e o metaforã, e chiar poezie.

Alþii, poate dintre tineri, care nu ºi-au pus încã problema
desãvârºirii prin operã ar fi poate interesaþi sã afle: cum?

Mie mi se întâmplã, mãrturisesc, pe calea unui permanent
transfer de fiinþã.

Sã mã explic: mi-am asumat viaþa ca pe o cãlãtorie ºi am
aflat, cu timpul, cã vehiculul ce mã poartã, mã animã, în aceastã
cãlãtorie este nevoia de cunoaºtere, dorinþa de desãvârºire, nãdej-
dea de mântuire, în cazul meu, prin poezie; iar combustia unui ast-
fel de vehicul este iubirea. Deseori dãruirea de sine este într-atât
de mare încât actul de trecere în operã se consumã printr-o accep-
tatã abandonare: neglijãm boli, îndurãm suferinþe, le amânam vin-
decarea, ori le înfruntãm numai sã nu pãrãsim locul ºi actul creaþiei.
Dar, corolar al acestei arderi, ºi în raport cu intensitatea ei, se
degaja în noi, atunci când simþim cã am izbutit, un fel de uºurare:
intrãm într o stare de uºoarã beatitudine care, într-o ipostazã mai
puþin conºtientizatã, am putea-o trãi ca pe o fericire. Cu timpul însã
vom înþelege cã rostul cãlãtoriei noastre, al minunii ce se întâm-
plã cu noi în actul creaþiei este de esenþa desãvârºirii, a mântuirii
prin operã, în cazul poetului prin poezie.

Problema devine una de asumare; viaþa, toatã desfãºurarea
ei, îºi subsumeazã actele ºi faptele unui astfel de ideal — triumful
operei. O face într-un moment de conºtientizare a condiþiei fiinþei,
când, descoperindu-ºi precaritatea, încearcã a se salva; o face
dintr-un dor metafizic arzãtor de a birui efemeritatea din noi; de
a lãsa celor ce ne vor urma ºi vor parcurge calea pe care ºi noi
am parcurs-o, o urmã „Aveam nevoie de un drum / pe care un
semn sã lãsãm / cei ce vor veni din urmã sã spunã / uite, pe aici
au cãlãtorit! / Astfel, jertfa cãpãta sens, / iar noi, cãlãuziþi de
Antares, / înaintam“ (Leviathanul, 284). M-a fascinat cãlãtoria spre
desãvârºire ºi ea a devenit motiv pentru multe din poemele mele.
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Printre înaintaºii care m-au cãlãuzit într-o astfel de cãlãtorie, care
m-au iniþiat în asumarea creaþiei ca jertfã ºi cale a mântuirii, primul
este tot un brãilean, mult drag inimii mele, filosof de anvergurã,
cãruia, ca ºi lui Socrate, i s-a întins, viclean, viclean ºi criminal,
cupa cu mãtrãgunã, încheindu ºi viaþa apoteotic, prin jertfã: Nae
Ionescu. În prelegerile sale despre Problema mântuirii în Faust al
lui Goethe, doreºte sã ne convingã sã înþelegem cã „Un om nu se
poate mântui decât în momentul când se pune în acord cu reali-
tatea însãºi, fie cã gãseºte aceastã soluþiune de a se pune de acord
cu realitatea, înglobându-se în realitate, fie cã el crede cã are o
altã cale de urmat, aceea de a ieºi în afarã de realitate, de a —
cum am zice — transgresa realitatea însãºi“. Când ºtim cã suntem
trecãtori pe pãmânt ºi avem nevoie de mântuire, noi trebuie sã
ne punem de acord cu o astfel de realitate. Odatã puºi de acord
cu realitatea fiinþei, a naturii noastre, trebuie sã ne cãutãm calea
care ne-ar putea conduce spre salvarea din precaritate. Calea aleasã
de mine, mai corect spus, calea cãtre care am fost împins printr-o
lucrare a destinului, este poezia.

Dar este oare o astfel de cale una prin care transgresãm
realitatea ?

Prin actul creaþiei transfigurãm ºi ne transfigurãm. Clepsidra
care suntem îºi transformã ºi îºi transferã puþin câte puþin din partea
el de fiinþã biologic efemerã, în partea ei de fiinþã spiritualã-dura-
bilã. Ne mutãm puþin câte puþin dincolo, în lumina care se dega-
jã; ne mutãm într-o altã realitate a fiinþei (Heidegger ar spune a
fiindului). Transgresãm dintr-o realitate datã, a pãcatului, într-altã
realitate, a desãvârºirii, a mântuirii.

Actualitatea problemei mântuirii marcheazã ºi traverseazã
umanitatea. Iar nevoia de metafizicã o dominã ºi azi. ªi se întîm-
plã astfel pentru cã este problema fiecãruia dintre noi. Este o cãlã-
torie fãrã de timp, continuã, care ne poartã spre beatificarea
lacrimei: moment în care pãcatul se rãscumpãrã ºi lacrima se beati-
ficã, suferinþa dispare. Este o cãlãtorie a vindecãrii: celþii cunoº-
teau ºi practicau în cazul muribunzilor un ritual pe care îl numeau
chiar astfel — cãlãtoria vindecãrii. Într-o astfel de cãlãtorie este împins
Tristan, când, rãnit în duelul în care îl ucide pe fratele Isoldei, trage
sã moarã ºi cei din jur nu mai au leac pentru el. Prietenii îi aºeazã
trupul muribund într-o barcã fãrã pânze ºi fãrã vâsle ºi îi fac vânt
în mare. Zeii vor alege: îl vor salva, vindeca, ori îl vor lãsa morþii.
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Barca, purtatã de curenþii destinului, va ajunge pânã la þãrmul pe
care se plimba Isolda. Ea îi va spãla rãnile ºi îl va vindeca pe Tris-
tan prin marea ºi nefericita ei iubire. Ajunsã aici, în punctul vin-
decãrii, mântuirea prin transferul de fiinþã atinge trãire maximã,
de extazã ºi crezi cã eºti în preajma lui  Dumnezeu. Am trãit o ast-
fel de experienþã în cele ªapte extaze, mai ales în Extaza câmpiei,
din antologia Leviathanul, carte depozitarã a acestei gândiri ºi care,
aºa cum ne întreabã coordonatorul acestei lucrãri, Dr. Artur Sil-
vestri, cred cã e cartea care „va învia“ în viitor.

Dar despre trãirea în extazã cu alt prilej.

*
Dându-i procesului de creaþie un atât de important conþinut

(transfigurare/mântuire) simt nevoia sã mã întreb dacã problema
mântuirii prin transferul de fiinþã nu este ºi una de esenþã religioasã.
ªi îmi apare în minte aici isihastul: îmbrãcat în flacãra smereniei,
zãbovind în metanie, prin post ºi rugãciune, el îl contemplã pe: Dum-
nezeu; se apropie de El prin cunoaºtere, cercetându-i prezenþa,
iar calea lui este una a cunoaºterii, a contemplãrii. Calea prin trans-
ferul de fiinþã în procesul creaþiei este o cale activã: fiinþa se trans-
figureazã ºi se transferã operei.

ªi o cale ºi alta duc la desãvârºire. Pe oricare dintre ele,
dorinþa sa de mântuire, împrumutã tot mai mult din chipul lui Dum-
nezeu. În consecinþã, problema desãvârºirii prin transferul de fiinþã
este, cred, ºi de esenþã religioasã. Cu atât mai mult cu cît ea se
împlineºte prin magia limbajului, a logosului în ipostazã de Cuvânt.

*
Mã întorc la întâmplarea de la început. Tentat sã-i aflu un

miez i-am cercetat ascunsul. Din metafizica ei mi-au parvenit câte-
va semnale: ce semnificã pasãrea de pradã dacã nu chiar Poezia?
Nu este Ea devoratoare de fiinþã, consumatoare de jertfã? Îºi þine
în „gheare“ poetul, iar când l-a secat de fiinþã, când ºi-a împlinit
lucrarea îi contemplã spectrul luminos din sine. ªoimul ºi-a þinut
strâns prada, dar a scãpat ori a lãsat sã cadã peste noi harul ce,
probabil, ne fusese promis. Toate pentru a se împlini un destin.
Veþi spune: fãuritor de destin e omul! Da, dar eu am nevoie de
metafizicã! Voi spune deci: sunt fãuritor de destin, dar atât cât îmi
este îngãduit sã lucrez la destinul meu. Mai existã o zonã sublimã
a destinului la care acced numai zeii. Acolo eu nu pot pãtrunde ºi
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oricât aº încerca sã influenþez partea aceea sacrã, eu nu o pot
schimba: nu-mi este îngãduit de Dumnezeu.

Momentul întâiului poem a fost desprinderea de la mal ºi ple-
carea în propria mea cãlãtorie; apoi a urmat un alt moment când
am conºtientizat ce se întâmplã cu mine: în aceastã cãlãtorie ºi
am cãutat sã-i dau sens. Am descoperit cã încet-încet mã scutur
de ignoranþã ºi cã intru sub înrâurirea logosului care mã va trim-
ite în transfigurare ºi de aici, prin cãlãtoria vindecãrii, spre desã-
vârºire-mântuire. Transfigurãm din nevoia de a esenþializa, de a
accede la beatificarea lacrimei. Cred cã noi suntem ceea ce sun-
tem, dar suntem ºi un produs al transfigurãrii; omul nu este numai
cel intrinsec, ci este ºi cel transfigurat, cel din memoria noastrã,
evoluând de la un Sine precar, cãtre un Sine mântuit.

Norocul mea este cã eu chiar cred într-o astfel de prefacere.
Fiinþez în interiorul transferului de fiinþã.
Care nu e deloc o chestiune pateticã, ci e doar o permanen-

tã stare de iubire.

PLANUL LUI DUMNEZEU

Daniel Gligore

„Nici înãlþimea, nici adâncul ºi nici o altã fãpturã nu va putea
sã ne despartã pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hris-
tos Iisus, Domnul nostru.“ (Romani 8, 39)

Întreaga noastrã viaþã este o mãrturisire a realitãþilor pe care
le considerãm valori absolute. Ne asumãm aceste valori, trudim la
împlinirea lor, conºtientizãm cã fiecare clipã, fiecare împrejurare este
unicã ºi irepetabilã. Împlinim o parte dintre aceste valori ºi ne dãm
seama cã bucuria a fost efemerã. Rutina pune stãpânire pe noi.

Dumnezeu ne dã însã sã trecem prin momente în viaþã în
urma cãrora sã mãrturisim cu bucurie: Dumnezeu are grijã de noi!
Existã o coordonare globalã la nivel micro ºi macro! Avem o pers-
pectivã care depãºeºte condiþia pãmânteanã actualã! Ajungem sã
ne dãm seama de limitele umane ºi sã mãrturisim cã planul lui
Dumnezeu în raport cu întreaga creaþie nu se va limita la aceastã
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viaþã trecãtoare ºi se va realiza cu certitudine. Din dragoste, Dum-
nezeu ne conduce sã cugetãm la aspectul fundamental pentru noi:
cum stãm cu dragostea faþã de Dumnezeu, faþã de oameni ºi de
tot ce a creat Dumnezeu? Luãm parte la planul lui Dumnezeu? Vom
fi pregãtiþi sã primim dragostea dumnezeiascã care ni se oferã
veºnic? Strãlucim sau …?

Fiecare dintre noi avem un statut deosebit. Poate nu sun-
tem conºtienþi deplin de ceea ce înseamnã sã fim oameni. Creºtinii
cu atât mai mult sunt privilegiaþi dar ºi mai îndatoraþi. Cu cât ni
se dã mai mult, cu atât trebuie sã folosim ºi sã sporim ceea ce
ni s-a dat pentru întreaga umanitate. 

Sã respectãm ºi sã propovãduim la toþi oamenii care sunt
„preoþi ai creaþiei“, zidiþi „dupã chipul lui Dumnezeu“ adevãrurile dum-
nezeieºti eterne. Fiecare dintre noi este responsabil pentru binele
sau rãul umanitãþii. Dumnezeu are un plan cu fiecare om ºi ne întinde
mâna în viaþã. Sã propovãduim prin cuvântul nostru, prin trãirea
ºi prin întreaga noastrã viaþã pe Dumnezeu care este binele, fru-
mosul, dragostea ºi fericirea veºnicã. Ceea ce vom fi nu s-a arã-
tat. Sã fim pregãtiþi pentru a putea deveni cu adevãrat ceea ce
am fost creaþi sã fim: „dumnezei dupã har“.

Când am fost invitat sã particip la volumul acesta am fost
bucuros cã sunt preocupaþi ca Fapta ºi Cuvântul bun care ne carac-
terizeazã pe noi, românii ortodocºi de pretutindeni, sã dãinuie din
generaþie în generaþie pânã în Împãrãþia lui Dumnezeu. Dupã cuvin-
tele Sfântului Apostol Pavel „Dacã Domnul Savaot nu ne-ar fi lãsat
nouã urmaºi, am fi ajuns ca Sodoma ºi ne-am fi asemãnat cu Gomo-
ra“ (Romani 9, 29) cred cã aceasta este calea care va mântui Nea-
mul Românesc de toate ispitele acestei perioade.

ªi, indiferent de greutãþile ºi ispitirile care sunt ºi vor fi asupra
noastrã, indiferent de cãderile ºi pãcatele noastre care ne înãbuºe
uneori, sunt sigur cã Românii avem credinþa, omenia ºi dragostea
lui Dumnezeu în noi, avem certitudinea cã suntem în mâna atot-
puternicului ºi iubitorului Dumnezeu pentru totdeauna ºi nimic nu
ne poate despãrþi, mãrturisind ºi altor neamuri credinþa ºi valorile
veºnice! (Ieremia 182-5).

16 februarie 2006
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SCRIBUL LA ÎNTERSECÞIA
MARILOR BULEVARDE

Constantin Stancu

„Omul se naºte ca sã sufere, dupã 
cum scânteia se naºte ca sã zboare.“

Aº fi dorit sã scriu un astfel de verset, dar el a fost scris cu
mai multe mii de ani înainte ºi a fost trãit ºi mai de demult. Apare
redat în Scripturã în cartea „IOV“, ducînd cu el multã eternitate.

În aparenþã, scriem pentru a transmite ceva, dar în mod real
trebuie sã ne lãsãm scriºi; apoi unor lucruri le dãm drumul în lume
ca unor porumbei voiajori.

Deoarece suntem scriºi chiar în fiinþele noastre trecãtoare,
avem harul de a stãpâni scrisul acesta ºi de a-l pãzi, cu puþina viaþã
pe care am primit-o.

Am putut da nume unor lucruri efemere pentru cã eu am
primit nume ºi pentru cã sunt cunoscut pe nume. 

Îmi displace folosirea numelui de „scriitor“, îl prefer pe acela
de scrib, care pare mult mai potrivit, din acest unghi de vedere.

Cînd scriu, fac un exerciþiu spiritual de a rãmâne cât mai curat.
Mulþi scriu pentru a se apãra de moarte, sau de a nu rata

ºansa. Unii scriu pentru cã au fãcut din asta o religie; sau pentru
alþii scrisul este un fel de rugãciune.

Timpul scurs din momentul în care eºti scris ºi pânã în mo-
mentul în care pui pe hârtie, în cuvinte smerite, româneºti, mesajul,
creeazã o anumitã tensiune. Ea poate fi beneficã, stimulatoare, sau
poate duce la nebunie, graniþa dintre cele douã este micã, aproape
invizibilã.

A fost o vreme în care am dorit sã citesc ceea ce ar fi putut
scrie alþii despre mine, dar în singurãtatea lumii populate de oameni
ºi alte fiinþe vii, am aºteptat zadarnic oglinda în care sã mã vãd,
chiar ºi neclar. Mi-a trecut dorinþa aceasta, cu timpul.

Împrejurãrile, apoi, au fãcut ca eu sã scriu despre operele
altora, despre poeþii de aproape sau de departe, despre prozatori
discreþi sau de forþã, aparent m-am risipit în poemele ºi operele
lor ca sã mã adun în textul acela pe care l-am scris despre toate
aceste.
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Deºi n-am avut prea mulþi prieteni, cultul prieteniei este ocazia
sã faci poemul sã trãiascã.

În general poetul, artistul, este tot mai singur, dar asta îl face
sã se regãseascã în har.

Cuvintele trec prin tine ºi treptat devin logos, apoi tãcerea....
Poate ar trebui sã luãm modelul prim, glasul sã nu se audã,

dar ecoul lui sã trãbatã lumile vãzute sau nevãzute pânã la mar-
gini de vreme. Acest contrast marcheazã momentul lui a fi, adicã
a avea viaþã.

Cred cã un poet nu poate scrie prea multe volume profunde
pentru cã se repetã ºi se risipeºte în iluzia de a fi scriitor ºi nu
scrib ºi pentru dorinþa de primi onorul de la soldatul cel neºtiu-
tor... Câteva cãrþi, poate trei, câteva poeme pe care sã fi rãstig-
nit; ºi este de ajuns... Întotdeauna am uitat ceea ce am scris, am
o memorie fulgerãtoare ºi transparentã, apoi vine poemul urmã-
tor în care sã locuiesc.

Mi-a plãcut sã învãþ scriind despre marii poeþi sau scriitori,
despre prieteni de lîngã mine aºa cum erau ºi sunt ei ºi vor fi, cu
viaþa lor care nu este a lor ºi care le curge printre degete.

Nu mi-au plãcut ºi nu-mi plac poeþii care scriu „ dur „, folosind
cuvinte murdare, cred cã-ºi bat joc de ceea ce au primit în dar.

Hristos spune cã lucrul care ne murdãreºte sunt cuvintele
noastre care ne vin din inimã pe buze ºi apoi pe hîrtie. Tot el ne
atrage atenþia cã din cuvintele noastre vom fi judecaþi, din fiecare
cuvânt rostit. Trãim pe o lamã de cuþit cu douã tãiºe. Unul te apãrã,
altul îþi curãþã inima. Este dureros, dar preferi sã te salvezi prin
scris.

Tot cu mii de ani în urmã psalmistul a scris cã prin LUMINA
LUI vedem LUMINA. De aceea originalitatea îi aparþine LUI, noi sun-
tem martori ai propriului scris; fiind pãcãtoºi, am ratat ºansa de
a fi originali în felul nostru discret ºi tandru.

Pentru cã trãim sub un nor de creºtinism, cred cã scriitorul,
sau scribul, nu poate face abstracþie de valorile creºtine ºi din acest
punct de vedere, deºi nu înþelegem, acceptãm dragostea ca alter-
nativã, ca un dat. Restul nu înseamnã prea mult, pentru cã nu
rãmâne. Sã mori, sã înviezi, sã te înalþi pe aripile cuvântului, iatã
sensul pentru poet sau pentru artist la intersecþia marilor bulevarde
ale lumii.

146



Mi-a plãcut felul în care scriau cei din vechime, scribii de pro-
fesie, cei calificaþi. Se spãlau, îºi puneau haine curate, apoi luau
instrumentul de scris ºi numai aºa, curaþi, puteau scrie. Este
momentul sã ne îmbrãcãm cu altceva, cu o altã fiinþã, dupã ce
ne-am dezbrãcat de eu-ul nostru cel de toate zilele, ºi sã scriem
textul urmãtor de parcã am murit ºi am înviat.

În rest locuim în ceva cu mult mai mãreþ pe care nu — L putem
vedea, dar care ne ESTE ....

Septembrie, 2005

DORINÞA DE A DEVENI SCRIITOR

Ilie Rad

Am dorit sã devin scriitor încã din copilãrie si adolescenþã.
Faptul de a mã fi nãscut la þarã ºi de a avea o mamã pasionatã
de literaturã constituiau pentru mine argumente cã, în cele din urmã,
chiar voi deveni. Scriitorul mi se pãrea pe atunci o fiinþã superioarã,
un fel de zeu, iar redacþia unde lucra — un sanctuar în care tre-
buie sã intri cu umilinþã ºi cu sfialã. Pentru început, scriam furi-
bund scrisori ºi pagini de jurnal, dar aºterneam ºi multe file cu per-
sonaje, frânturi de vorbe ºi dialoguri, descrieri de datini ºi obiceiuri.
Marea mea dramã era cã nu compuneam versuri ºi, dupã cum
verificasem prin biografiile scriitorilor, mai toþi autorii au publicat
în tinereþe versuri. Dar nu îmi pierdusem speranþa. 

În anii de liceu am participat la cenaclul literar din localitate,
unde am citit o povestire, Pricoliciul. Cei de faþã au observat ime-
diat, în temã, stil ºi vocabular, influenþa lui Pavel Dan. Am abando-
nat proza. Am trimis apoi ziarului judeþean reportajul Omul in halat
verde, în care vorbeam despre gestul unui vânzãtor de la un aprozar
situat în apropierea autogãrii, care l-a ajutat cu bani pe un calã-
tor ce nu avea cu ce sã îºi cumpere bilet. Redacþia mi-a trimis o
scrisoare în care îmi spunea cã reportajul meu va fi publicat. Ceea
ce, spre dezamãgirea mea, nu s-a mai întâmplat. Tot în liceu am
organizat multe întâlniri cu scriitori din Cluj ºi Târgu Mureº. Îmi
plãcea sã primesc scrisori de la redacþii ºi edituri, bãtute la maºinã
ºi cu antetul de rigoare. M-am împrietenit cu mulþi autori, dupã ce
le citeam cãrþile ºi le scriam scrisori elogioase despre acestea.
Unul, un romancier debutant, mi-a scris cã va propune rândurile
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mele, spre publicare ºefului sãu, nimeni altul decât prozatorul
Dumitru Radu Popescu. Câteva luni am urmãrit, cu sufletul la gura,
revista Tribuna. Rândurile nu mi-au fost publicate…

Au venit anii de facultate, la filologie. Deºi toþi spuneau cã filolo-
gia nu este „fabricã de scriitori“, nu puteam sã nu observ cã mulþi
scriitori aveau studii filologice. Argumentele se acumulau în favoarea
mea. Am început sã public articole ºi reportaje în Viaþa studenþeascã.
Un redactor al revistei Tribuna, cred cã Ion Oarcãsu, mi-a dat sã
recenzez un volum cuprinzând scrierile pedagogice ale lui Mihai Emi-
nescu. Recenzia mi-a fost publicatã în numãrul dedicat poetului, cu
ocazia unei zile de 15 ianuarie. Îmi amintesc cã m-am dus la chioºcul
de difuzare a presei dis-de-dimineaþã. Ninsese toatã noaptea, iar
paºii mei erau între primii pe stradã. Mi-am cumpãrat mai multe
exemplare. Ce miracol era ca rândurile plãsmuite de tine sã poatã
fi transpuse în litere de plumb, tipãrite ºi apoi citite de sute de oameni!
Mi se pãrea cã toþi trecãtorii de pe stradã ar putea cumpãra revista
ºi ar putea citi rândurile scrise de mine! 

În urma acestor „incidente“ literare, Marian Papahagi m-a
invitat la redacþia revistei Echinox. Aproape trei ani am fost redac-
tor la cunoscuta revistã, impregnându-mã de „echinoxism“ ca stare
de spirit. În aceastã redacþie, interesul meu s-a orientat spre cri-
tica ºi istoria literarã. Parcã adeveream vorba lui G. Cãlinescu: criti-
cul literar este un autor care a ratat alte genuri literare… 

Maeºtrii mei literari? Studenþia mea a coincis cu îngrãdirea
tot mai vizibilã a libertãþilor ºi drepturilor cetãþeneºti în România
comunistã. Universitatea pe care o frecventam se izola tot mai mult
într-un fel de zid chinezesc, încât simþeam nevoia de deschidere,
de dialog spiritual. Am iniþiat ºi organizat atunci ciclul de conferinþe
„Mãrturia unei generaþii“, la care au participat Liviu Rusu, Iorgu
Iordan, Al. Rosetti, Ion Zamfirescu, Edgar Papu, Al. Paleologu, ªtefan
Aug. Doinaº, Constantin Ciopraga, Bartolomeu Anania, D. D. Roºca,
Nicolae Balotã º. a. Am avut un interesant dialog epistolar cu aces-
te personalitãþi, care mã onoreazã. Pe unii autori i-am „frecven-
tat“, cum se spune adesea, de la fiecare învãþând câte ceva. De
la marele estetician Liviu Rusu am învãþat acribia ºi rigoarea, nevoia
de a verifica traduceri ºi citate, informatii ºi referinþe critice. Iorgu
Iordan mi-a facuþ impresia omului „de mare caracter“, aºa cum l-a
vãzut ºi G. Cãlinescu. De la Edgar Papu am deprins marea lecþie
a modestiei, de la Mircea Zaciu capacitatea de a sprijini talentul
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literar. Constantin Ciopraga m-a surprins cu omenia ºi umanismul
care îl caracterizeazã. Toate aceste personalitãti m-au modelat ºi
m-au influenþat în mod decisiv.

Prima mea carte de autor — Peregrin prin Europa (1998),
ca ºi cea mai recentã, De la Moscova la New York (2005) sunt
volume cuprinzând impresii, note de drum ºi reportaje de cãlãto-
rie. Am spus în prefeþele celor douã volume de ce am scris paginile
respective: din dragoste ºi gratitudine pentru semenii mei, pentru
cei care m-au ajutat sã vãd locuri la care nici nu am visat vreo-
datã cã voi ajunge. Am vrut ca bucuriile intelectuale pe care le-am
trãit sa poatã fi transmise, chiar dacã parþial, ºi altora. Timpul petre-
cut de mine în strãinãtate era un fel de timp miraculous, trãit cu
o intensitate maxima. Mã aflam în ipostaza eroului dintr-o nuvelã
despre care vorbeºte Sextil Puºcariu în Memoriile sale: într-un duel
american, convenþia era ca învinsul sã se sinucidã dupã un an. „Sigu-
ranþa cã avea sã-ºi punã capãt zilelor — comenteazã memorialstul
român —, în loc sã-l nefericeascã, l-a fãcut sã trãiascã anul acela
din plin, sã guste viaþa ceas dupã ceas, clipã dupã clipã, în deplinã
conºtiinþã. De aceea el a fost fericit cu adevãrat abia din momen-
tul în care i s-a pus un soroc vieþii sale“ (Memorii, 1978, p. 49).
În fine, s-a întâmplat ca toate cãlãtoriile mele în strãinãtate sã fie
subvenþionate de diverse instituþii. Am considerat cã rândurile scrise
de mine ar putea fi o dovadã cã nu am stat chiar degeaba acolo
unde am fost trimis.

Teza de doctorat despre Aron Pumnul am scris-o din raþiuni
didactice. M-am identificat total cu Aron Pumnul, omul despre care
Eminescu zicea cã a fost „personificarea unui principiu, sufletul —
nemuritor neapãrat — care a dat consistenþã naþionalã maselor ºi
a fãcut din ele o naþiune“. Cred cã este, pânã în prezent, cartea
mea cea mai bunã. Tot din raþiuni didactice am scris ºi alte douã
cãrþi: Memorialistica de rãzboi în cultura românã (1999) ºi Stilis-
ticã ºi mass-media (1999). Scrisul — o soluþie la „blestemata prob-
lemã insolubilã“. Existã în fiecare om dorinþa de a lãsa ceva în urma
sa, de a fi pomenit de urmaºi. Am citit undeva cã un vienez bogat
ºi-ar fi lãsat toatã averea bisericii, cu rugãmintea ca numele sãu
sã fie pomenit în biserica respectivã, timp de 1000 de ani! Nu ºtiu
dacã dorinþa i s-a îndeplinit pânã la capãt. Un proverb chinezesc
spune ce trebuie sã laºi în urma ta: un copil, o casã ºi un pom.
Alþii vor sã lase urmaºilor o carte: „Nu-þi voi lãsa drept bunuri dupã
moarte / Decât un nume adunat pe-o carte…“, zicea Arghezi. Poate
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trãim cu aceastã iluzie, anume cã scrisul este mai puternic ºi mai
durabil decât piatra ºi cã scrisul nostru poate fi o replicã pe care
o dãm morþii. Poate este, repet, o simplã iluzie, cine ºtie…

Epilog. Una din ultimele mele cãrþi este La un ceai cu ªtefan
J. Fay (2003). Prietenul meu a avut ideea ca, pe coperta a IV-a a
volumului, sã scriem fiecare câteva rânduri, care sã constituie un
fel de mãrturie de credinþã. Iatã ce am scris eu: „Ar trebui sã trãim
intens fiecare zi ºi fiecare ceas din «clipa cea repede / ce ni s-a
dat», sã lãsãm adversitãþile ºi încrâncenãrile la o parte ºi sã pri-
vim spectacolul lumii cu melancolia unui înþelept“.

AM INTRAT PE TÃRÂMUL LITERATURII CU
SATISFACÞIA DE A FI PÃTRUNS ÎN PARADIS

Petre Gigea-Gorun

Recent mi s-a tipãrit volumul de „poezii alese“ sub titlul „Sub
sabia timpului“. În carte, alãturi de poezii obiºnuite, se gãsesc ºi
poezii cu formã fixã, precum rondeluri, sonete ºi ºase glosse din
care una este tradusã ºi în limba englezã.

Este al XVII lea volum tipãrit, alãturându-se astfel celorlalte
cãrþi tipãrite ale mele: „Pentru dreptate se aprinse focul“ (versuri,
cu o prefaþã de Alex. Piru), „Cãldura vieþii“ (versuri), „Amintirile de
acasã“ (versuri), „La poarta vremii“ (versuri), „Adolescenþii de altã-
datã“ (roman), „Oameni ºi evenimente craiovene“ (prozã), „Rondeluri“
(versuri), „Despre Craiova, cu dragoste“ (prozã), „Din însemnãrile
unui ambasador la Paris“ (memorii, 2 vol.), „Sonete sentimentale“
(versuri), „Amintiri despre scriitori ºi alþi oameni de culturã“ (prozã),
„Lumini de amurg — Dusk Fires“ (versuri ediþie bilingvã româno-
englezã), „V.G. Paleolog ºi Brâncuºi — un dialog etern“ (prozã), „Cu
floreta în arenã“ — 501 epigrame, „Dramã la mãnãstire“ (libret de
operã), „Un ministru de Finanþe îºi aminteºte“ (memorii — 2 volume).

Sunt îndrãgostit de literaturã ºi îndeosebi de poezie ºi am scris
versuri din perioada când eram elev de liceu. În ultimii ani ai liceu-
lui am publicat poezii ºi epigrame ºi mi s-a jucat pe scenã, în mai
multe spectacole, o piesã de teatru inspiratã din viaþa adolescenþilor.

Am citit mult, mii ºi mii de cãrþi aflate în biblioteci publice
cât ºi din biblioteca mea proprie care depãºeºte 15.000 volume,
devenind un bibliofil cunoscut.
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Toatã viaþa mea am fost legat sufleteºte de literatura românã
ºi universalã, fiind inspirat din cea clasicã fãrã însã a o respinge
pe cea contemporanã.

De la primele volume publicate sub semnãtura mea, am adop-
tat un stil care sã se adreseze tuturor categoriilor de cititori,
pãstrând un nivel destul de ridicat al creaþiei literare.

Paralel cu activitatea profesionalã desfãºuratã în ultimele
decenii, am intrat pe tãrâmul literaturii, cu satisfacþia de a fi pãtruns
în Paradis. Aici, am adus în poezie rima ºi ritmul, muzicalitatea ver-
sului, scriind ºi sonete, rondeluri, glosse ºi epigrame.

M-am simþit atras cãtre operele unor scriitori români pre-
cum Mihai Eminescu, Ion Creangã, Emil Gârleanu, Liviu Rebreanu,
Mihail Sadoveanu, Radu Gyr, Vasile Voiculescu, Marin Preda, ªt.
O. Iosif, Nicolae Labiº, Adrian Pãunescu, Eugen Barbu, Nicolae Iorga,
George Cãlinescu, Miron Costin, George Coºbuc, Vasile Alecsan-
dri, Alexandru Macedonski º.a. Am citit, de asemenea, cu plãcere
ºi interes operele unor scriitori strãini ca: Lev Tolstoi, Victor Hugo,
William Shakespeare, Feodor Dostoievski, Puºkin, Dante Aligheri,
H. Sienkiewicz, Honoré de Balzac, Omar Khayyam, Lord Byron, Emil
Zola, Margaret Mitchell.

Pentru mine, toate cãrþile pe care le-am scris sunt la fel de
importante, asemeni unei mame cu mai mulþi copii, pe care îi iubeºte
pe toþi la fel. Totuºi, la rândul meu, am un numãr de poezii cât ºi
unele cãrþi de memorii la care þin mult.

Provin dintr-un sat oltenesc ºi viaþa de la þarã, satul cu oamenii
sãi sunt adânc înrãdãcinate în sufletul meu, ca scriitor.

Pentru Biblioteca Comunalã din comuna Goicea, judeþul Dolj,
am donat un numãr de 1000 cãrþi diferite.

Am speranþa ca în urmãtorii ani voi putea publica ºi alte cãrþi,
având peste zece manuscrise care au fost scrise de a lungul timpului.

AM SCRIS PENTRU CEI CE DORESC
SÃ CUNOASCÃ ISTORIA

George Lãzãrescu

Am scris ºi voi mai scrie câte zile oi mai avea pentru stu-
denþii mei ºi pentru toþi cei care doresc sa cunoascã istoria, cultura
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ºi civilizaþia italianã. În cei peste ºaizeic de ani de practicã la cate-
drã am întâlnit, incredibil, 12 generaþii de studenþi, câteva mii de
tineri. Dacã privesc înapoi, înspre anii care au trecut, nici nu-mi
pot aminti toate feþele îmbujorate din sãlile de curs care mã ascul-
tau cu atenþie ºi parcã le simt ºi acum emoþiile din momentul în
care le treceam notele în carnet. Între anii 1941- 1945 am fost
ºi eu student al Universitãþii Bucureºti însã, dupã douãzeci de ani,
în 1965, eram ataºatul cultural la Ambasada Românã din Roma,
încercând sã gãsesc toate posibilitãþile pentru a face cunoscute
originile noastre istorice. Am încercat sa vãd cine suntem noi ºi
cât sunt de numeroase sunt afinitãþile care ne-au înfrãþit, de-a lun-
gul secolelor, cu poporul italian. În timp, limba latinã a romanilor
— aºa cum constatãm mereu, s-a împãmântenit de la bãºtinaºii de
atunci, aºa încât, în mod uimitor, 80% din lexicul nostru este de
originã latinã, acest lucru întãrind tot mai mult fraternitatea între
cele douã popoare, român ºi italian. Fiind italienist, m-am convins
temeinic de acest adevãr, pe tot parcursul lecþiilor mele universitare
încã de la magistralele seminarii  ºi conferinþe ale minunatului meu
profesor Alexandru Marcu, fost discipol al neuitatului istoric, arheo-
log ºi filosof Vasile Pârvan, creatorul ªcolii Române din Roma,
începând cu anul 1922 ºi continuând în zilele noastre  cu numele
prestigios de Accademia di Romania. La împlinirea a 80 de ani de
la întemeierea acestui Centru de prezenþã româneascã în oraºul
celor ºapte coline, am scris ºi un volum despre ªcoala Românã
din Roma. În anii petrecuþi în Italia am avut onoarea sa cunosc
numeroase personalitãþi de marcã ale literaturii — Alberto Moravia,
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Eduardo del Filippo ºi mulþi
alþi oameni de litere ale cãror opere le-am tradus in limba românã.

De peste 40 de ani pãstrez o strânsã corespondenþã epis-
tolarã cu scriitorul Luigi Preti, datoritã cãruia, în 1968, am obþi-
nut o bursã de studiu de un an în Arhivele Vaticanului pentru cer-
cetarea unor documente de mare importanþã care mi-au fost utile
la realizarea lucrãrii mele de doctorat — Þãrile române ºi Italia pânã
în 1600 — lucrare cu care am obþinut tutlul de Doctor în istoria
relaþiilor româno-italiene. Drept mulþumire am tradus romanul scrii-
torului Luigi Preti „Giovinezza giovinezza“ (Tinereþe tinereþe). Lec-
þiile despre latinitatea ºi romanitatea noastrã le-am predat cu aceiaºi
pasiune timp de patru ani la Universitatea din Pisa unde am cunos-
cut mari personalitãþi academice cu care am creat un Centru de
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Culturã Româneascã la Teatrul Comunal. Mi-am încheiat cariera
de profesor universitar la Universitatea Bucureºti lãsând în urma
mea studenþii, deveniþi profesori pentru care poate am fost un model
aºa cum pentru mine, cândva, a fost profesorul Alexandru Marcu.

Dupã atâtea studii despre istoria ºi civilizaþia celor douã
popoare surori — român ºi italian — simt cã parcã m-aº fi nãscut
în vremea lui Decebal ºi Traian ºi am trãit toatã aceastã istorie
fiind în acelaºi timp, ºi în þara mea, România, ºi în Italia.

CRED ÎNTR-O METAFIZICÃ A CREAÞIEI ªI
TRÃIESC SENTIMENTUL PREDESTINÃRII

Zenovie Cârlugea

Am crescut de la vârsta scris-cititului într-o adevãratã misti-
cã a Cãrþii, a cuvântului tipãrit, a literaturii… Înconjurat de bibliote-
ca aproape liturgicã a tatãlui meu, imitam litere fãrã sã le înþeleg
ºi transcriam imagini ori desene, dându-le, cu ajutorul culorilor, o
expresivitate fireascã, nu neapãrat cãutatã. Tot din acei ani ai
primelor buchiseli alfabetice ºi numerice dateazã câteva caiete de
poezele. Uneori, refugiindu-mã în illo tempore, regãsesc o anumitã
stare de zâmbet ºi puritate, de copilãrie jucãuºã ºi gravã, de creaþie
naivã în umbra marilor modele (Alecsandri, Coºbuc), dimpreunã
cu un fior melancolic de reverberaþie eminescianã. Nu ºtiu de ce
— am observat aceasta ºi la mai tinerii confraþi, pe care i-am aju-
tat sã debuteze editorial, — dar o bunã parte din poezia începuturilor,
ca sã zic aºa, suferã de un complex al tristeþilor ºi depresiilor mãr-
turisite dezinvolt. Ceea ce ar sugera nu atât „trucarea“ unei stãri
de spirit, cât o îndepãrtare de sinceritatea sentimentului exprimat,
atât de imperios cerutã de Titu Maiorescu, vãzând în aceasta o
condiþie sine qua non a lirismului autentic.

Dacã în „jocul“ poeziei intrã ºi o anumitã gravitate ludicã (v.
Johan Huizinga), atunci nu toate versificãrile copilãriei trebuie sus-
pectate de inautenticitate ºi histrionism, de bacovianism ieftin ºi
nihilism cioranian vetust…

Spun toate acestea gândindu-mã la cealaltã categorie, aceea
a scriitorilor ce încep sã scrie ºi debuteazã relativ târziu (în adoles-
cenþã, studenþie sau chiar la maturitate), ceea ce nu înseamnã cã
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aº contrapune valoric acestora pe cei din categoria de la care mã
revendic. Nu trebuie sã se înþeleagã aici cã am avea de a face cu
„un faux départ“, ci doar cu unul târzielnic!

Am început, aºadar, foarte devreme, cu poezie (debutând,
la 18 ani, dupã o tânjire îndelungatã, ani de realã misticã a scrisu-
lui…) ºi am continuat, în studenþie, cu dramaturgie, eseuri, cro-
nicã literarã, criticã. Neuitând, bineînþeles, poezia, am înaintat con-
comitent, în câmpul vast al creaþiei ºi cercetãrii literare. 

„Fericirile“ (1994), „Deseninãri de cleºtar“ (1995), „Gheaþã
la mal“ (1997), „Foiºor în Heliopolis“ (1997), „Ochiul înrourat“ (1999)
ar exprima un lirism meditativ, o luciditate gravã, circumscrisã stãrii
de febrilitate ºi neliniºte, de disconfort existenþial ºi vizionarism.

În celãlalt plan, trei sunt, pânã acum, abordãrile mele care
aduc un spor de înþelegere ºi deschid noi perspective interpreta-
tive, în lucrãri realizate cu rãbdare, cu migalã, cu acribie ºtiinþi-
ficã, cu ipoteze de lucru deloc lesnicoase (conform ºi unor aprecieri
critice). Am început, la sugestia regretaþilor Edgar Papu ºi Adrian
Marino, cu o „reinterpretare“ a universului artistic macedonskian,
punând în luminã dimensiunea barochizantã — mixtum compositum
— a acestui mare spirit deschizãtor de modernitate („Alexandru Mace-
donski — Palatul fermecat. Eseu asupra barocului macedonskian“,
1997). Dupã care am reluat o mai veche iubire, reformulând, dupã
douãzeci de ani, o tezã de licenþã cu Eugen Simion din anul 1975
— e vorba de Lucian Blaga („Poezia lui Lucian Blaga“, 1995), devenit,
iatã, o adevãratã „obsesie“ culturalã, cãci, ºi dupã o lucrare de doc-
torat, tipãritã recent, peste 520 pagini („Lucian Blaga. Dinamica
antinomiilor imaginare“, 2005), am în pregãtire (titlu neprecizabil
încã) o culegere de eseuri, studii, comunicãri ºi articole privind viaþa
ºi opera aceleiaºi personalitãþi tutelare (C. Noica) a sec. al XX-lea.

Nu pe ultimul loc sunt preocupãrile mele mai vechi de
brâncuºiologie („Brâncuºi — azi“, vol. I, 2000), angajat fiind în cerceta-
rea fenomenului nu numai ca redactor al fostei reviste „Brâncuºi“
(1996-2000), ci ºi ca fondator-coordonator al actualului periodic
de culturã „Portal-Mãiastra“, ajuns la numãrul 4, pe care ne strã-
duim sã-l facem de interes naþional ºi sã-l difuzãm ca atare (volun-
tariat cultural ºi, mai mult, pe buzunar propriu!).

Per scurt zis, la capãtul a patru decenii de scris, sunt întrucât-
va mulþumit de ceea ce las în urmã, chiar dacã „mediatizarea“ cri-
ticã nu este pe mãsura valorilor realizate în care cred cu tãrie ºi
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cu regretul sincer mãrturisit cã debutul meu editorial, ce trebuia
sã se producã în anii '80, a fost amânat sine die, de câteva edi-
turi din Craiova ºi Bucureºti! Dar poate operei i-a fãcut bine aceastã
„ontologie a obstacolului“ (care e mult mai formativã decât uºura-
tica factologie a rãsfãþului), cãci nu mã consider „optzecist“, nici
„douãmiist“, ci pur ºi simplu poet, eseist, istoric ºi critic, menþio-
nat de câteva dicþionare (Anglia, SUA, India), ba chiar „Honorary
Member“ ºi cooptat în „Advisory Council“ al International Biographi-
cal Centre — Cambridge, England, conform diplomei din 29 ianua-
rie 1999…

Carnetul de scriitor, ce se aflã azi în buzunarul multor anal-
fabeþi ºi veleitari, nu este totodatã ºi un paºaport de liberã tre-
cere! De aceea nu l-am solicitat nicicând, deºi am fost invitat… Poate
când se va rotunji Opera!

Am fãcut ºi eu cândva parte din echipa de tineri critici luce-
feriºti, publicând impetuos în revista tinerilor scriitori „Luceafãrul“
sute de pagini de eseuri, recenzii, studii, note culturale, în perioa-
da 1985-1989, dar aveam libertatea sã-mi aleg cãrþile ºi subiectele
ºi sã mã exprim conform convingerilor mele estetice (prinsese bine
conceptul de „noua geografie literarã“ în spiritul celor susþinute de
sociologii francezi Robert Escarpit ºi A. Ferré). Regret cã, azi, mai
mult decât oricând, viaþa literarã e plinã de partizanate ºi interese
meschine, de servilism reciproc, de veleitari gãlãgioºi, de bãtrâni-
cioase spirite impenitente, de ticãloºii iactante ºi coterii literare,
de ierarhii rutinare ºi obsecvioase, de fumisterii ºi futilitãþi, de spirite
sclifosite, grobiene, cãznite ori ignare. Parcã asistãm ºi la o per-
vertire a gustului critic în acest sens, foarte periculoasã axiologic
vorbind (y compris un anumit snobism de mare clasã!). Aici îmi vine
în minte o celebrã ironie proustianã: „Aujourd'hui presque tout le
monde a du talent!“

Nu sunt acestea resentimente zoilice, ci convingeri lãuntrice,
în urma unei priviri de amãnunt asupra a ceea ce se întâmplã în
viaþa noastrã culturalã de câþiva ani încoace. Un breaz macaz cu
ucaz!… E o mare dezordine în viaþa literarã, de unde ºi atât de
incriminanta confuzie a valorilor. De aici convingerea cã existã nu
numai o metafizicã a actului de creaþie, dar ºi un timp al scrisului
(prezervând vocaþiei scriitoriceºti o decenþã a implicãrii), dupã cum
vine ºi o vreme a decantãrilor valorice. 
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Am crezut de la început în puterea Cuvântului ºi am trãit
mereu cu convingerea cã îi sunt predestinat. Vãd în literaturã o
demiurgie salvatoare sau, mai simplu zis, acea minunatã „întâm-
plare gânditã pânã la capãt“ (Dürrenmatt). De judecata supremã
a Timpului nu scapã nimeni, cu atât mai mult „mistificãrile“ ºi „fãcã-
turile“ cele mai garnisite, împãiate ºi vandabile… Honni soit qui mal
y pense!

SCUFIÞA ROªIE ªI CAPA DE VIZON

Doina Maria Pãcurariu

E greu sã te dezvolþi fãrã modele — e ca ºi cum un arbore
ar încerca sã se împlineascã fãrã rãdãcini. În fond, chiar ºi mode-
lele negative te pot influenþa spre bine, dacã ai cât de cât spirit
critic ºi puþin discernãmânt, ca sã nu cazi în partea opusã. Cât
despre modelele pozitive, profesorul meu, eminentul specialist în
literaturã comparatã ºi filosofia culturii Ovidiu Drimba, are o vorbã:
„modelul uman nu este o singurã persoanã“. Completa astfel — poate
fãrã sã ºtie? — o idee a lui Miguel de Unamuno. Nici el nu a renunþat
la eroii lui, din contrã, i-a fãcut sã retrãiascã aducându-i la reali-
tate prin ficþiune, „ca sã nu moarã de tot“. Aº dori, urmându-le
exemplul, sã readuc la realitate, din lumea amintirilor, figurile câtor-
va dintre cei care au contribuit la trezirea sensibilitãþii mele spiri-
tuale, la formarea ºi modelarea persoanei mele. 

Printre primele mele amintiri se numãrã refugiul din august
— septembrie 1940. A fost un coºmar pentru pãrinþi, pentru cei
mai mari — dar mie, la vârsta copilãriei, mi se pãrea ceva intere-
sant sã cãlãtoresc cu trenul, chit cã era vagon de marfã acope-
rit cu scândurã. Copii ºi adulþi, claie peste grãmadã, ne-a trebuit
o sãptãmânã ca sã ajungem, cu greu, de la Cluj la Braºov — cãci
aºa poruncise Diktatul de la Viena. Cât despre mine, tare aº fi dorit
sã se lungeascã acea cãlãtorie, sã se lungeascã mult de tot, dacã
s-ar fi putut. Gând nemãrturisit nimãnui, visam ca trenul exilului
nostru sã se opreascã tocmai în ... Patagonia: acolo mã amãgea
fratele meu cã ar trãi Scufiþa Roºie. Aº fi fost atât de fericitã sã
o vãd aievea! 

De ce þi-e scris, nu scapi: visul s-a realizat dupã vreo douãze-
ci de ani. Soarta m-a dus pe continentul sud-american, tocmai în
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Argentina — departe, la celãlalt capãt al lumii. Ce-i drept, n-am întâl-
nit-o pe Scufiþa Roºie, dar am ajuns în altã lume, cu alþi oameni —
iar la început, totul mi se pãrea rãsturnat cu josu-n sus. Acomodarea
a fost lentã ºi greoaie, mã rodea dorul de Þarã ºi — mai ales ! —
dorul de „mi patria chica“, de Patria cea micã, de Transilvania. Retrãi-
am, departe de meleagurile natale, ceva din drama copilului refu-
giat din faþa rãzboiului. Pe când ajunsesem sã cred cã acel gol pe
care-l simþeam mã va devora cu totul, am întâlnit însã câþiva oameni
minunaþi, a cãror amintire nu aºi dori sã se ºteargã — cu toate cã
ei ºi-au asigurat posteritatea nu prin ceea ce mãrturisesc eu, ci
prin „los hijos espirituales“ — fiii spirituali, creaþiile lor.

Printre aceºti oameni minunaþi se numãrã Rafael Alberti ºi
María Teresa León. În acei ani, Spania lor natalã trecea prin vre-
muri întunecate, ei fiind nevoiþi sã aleagã calea exilului. Studenþi ºi
profesori de la Facultatea de Drept din Buenos Aires, scriitori ºi
artiºti din întreaga Americã Hispanicã le plãtiserã prin subscripþie
drumul spre Argentina — Rafael Alberti le mulþumeºte tuturor în
prologul la Poesías completas (Ed. Losada, Buenos Airtes, 1961).
Pentru câtva timp, cei doi refugiaþi  au fost gãzduiþi la Totoral —
moºia lui Rodolfo Arraoz Alfaro, un „latifundiar de mijloc“. Mai pe
înþeles, avea numai cinci mii de capete de vite, numai câteva sute
de hectare — era deci, în accepþiunea argentinianã,  mai mult gospo-
dar mijlocaº decât „latifundiar“. Alfaro le-a purtat o grijã pãrinteascã,
ceea ce i-a permis lui Rafael Alberti sã-ºi reia îndeletnicirile sale:
pictura, poezia ºi dramaturgia. Dorul Andaluziei natale nu s-a stins
niciodatã dar, ajutat de mulþi scriitori ºi prieteni, Alberti a reînceput
sã scrie — sã trãiascã. În exilul argentinian a publicat succesiv ciclurile
Plenamar, A la Pintura, Baladas y Canciones de Paraná. Prin
aceste capodopere s-a afirmat drept cel mai de seamã poet de
limbã spaniolã, dupã tragica dispariþie a colegului sãu de generaþie,
Federico García Lorca. Amândoi se considerau, pe bunã dreptate,
„nepoþii generaþiei de la 1898“, alãturi de Pedro Salinas ºi Jorge
Guillén. Amândoi — Alberti ºi Lorca — se regãsesc astãzi în orice
istorie a literaturii spaniole.

Dupã cum însuºi mãrturiseºte, „atâþia prieteni ne-au ajutat
sã trecem momentele dificile ºi sã ne începem viaþa noastrã ame-
ricanã“! Era hazliu, optimist, lua viaþa aºa cum era. María Teresa
— scriitoare ºi ea — ducea greul, îl înþelegea, îl lãsa uºurel în boema
lui. Am avut norocul sã-i cunoaºtem, iar preocupãrile literare ºi
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experienþa comunã a exilului ne-au apropiat mai mult. În serile lungi,
dupã încheierea treburilor zilnice, ne adunam la povestiri. Fiecare
cu dorul sãu: el fãcea incursiuni imaginare în Andaluzia, hoinãrea
prin acel port Cádiz din amintirile sale, eu retrãiam momente din
copilãria ºi adolescenþa mea clujeanã. În aceastã elevatã „disputã“
de amintiri noi, românii, aveam un aliat de nãdejde: vinul de Târ-
nave, care cucerise inima poetului andaluz, pânã într-atât încât Rafael
a sfârºit prin a se declara „un andaluz transilvano“. 

Prietenia lor m-a îmbogãþit mult. ªi nu este vorba numai de
Rafael: din cartea Mariei Teresa, Doña Jimena Díaz de Vivar, am
învãþat rolul femeii în sprijinirea soþului, atunci când acesta trebuie
sã-ºi împlineascã o menire, un destin. Dupã cum spunea ea, „ser
mujer pide mucho“ — a fi soþie cere multe. 

Îmi place sã cred cã ºi pe ei prietenia noastrã i-a îmbogãþit
spiritual. Încet, de-a lungul a cinci ani de cãutãri de cuvinte, de încer-
cãri de a descifra înþelesuri, Rafael Alberti s-a apropiat de poezia
românã. În special cunoaºterea operei lui Mihai Eminescu a cons-
tituit, pentru el, o rafinatã plãcere, fiindcã „siempre es buena la
ocasión de conocer a un poeta y de reparar el olvido que deja una
laguna en nuestro conocimiento de un pueblo“ („Este întotdeauna
o ocazie bunã de a cunoaºte un poet ºi sã repari uitarea care lasã
o lagunã în cunoºtiinþele noastre despre un popor“). Încet scufundân-
du-se în acea bucurie unicã pe care þi-o dã poezia, Alberti a alcã-
tuit una dintre cele mai frumoase traduceri ale capodoperelor emi-
nesciene. Astfel, prima versiune spaniolã a Poeziilor lui Mihai Emi-
nescu a avut norocul sã fie lucratã de unul dintre cei mai de seamã
poeþi ai limbii spaniole. În 1961, i-a urmat versiunea în limba spa-
niolã a Poeziilor lui Tudor Arghezi: „su poesía, como su pueblo,
está llena de tesoros ocultos y callados“. Apoi au vãzut lumina tiparu-
lui volumele Doinas y Baladas populartes rumanas, Baltagul de
Mihail Sadoveanu ºi „20 de poeþi contemporani români“.

Dar a venit ºi momentul trist al despãrþirii. Noi ne-am întors
în Þarã, familia Alberti s-a apropiat din ce în ce de Spania, tânjind
sã revinã pe meleagurile natale. N-a fost sã fie deîndatã, Rafael ºi
María Teresa au mai avut de îndurat ani lungi de exil, în Italia. Dar,
spre deosebire de alþii, au apucat sã-ºi revadã þara. Noi în schimb
nu am mai apucat sã-i revedem, deºi sentimentele s-au pãstrat la
fel de vii:
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Dragul meu Paco (diminutiv de la Francisco — n.n.), de câþi
ani nu te-am vãzut! Cu adevãrat cã-mi lipseºti. Minunatele noastre
seri lirico-bahice, atât de spirituale ºi vesele! Acum, aici, nu am pe
nimeni cu care sã beau în mod inteligent ºi aproape nu am cu cine
sã vorbesc. Vara aceasta este oribilã, ºi mai ales aceastã umidi-
tate ºi cãldurã care ajunge la 38 de grade, ca sã nu mai vorbesc
de gãlãgia din Castelar (cãsuþa unde se retrãgea ca sã scrie — n.n.)
ºi Buenos Aires. ªi totuºi lucrãm, deºi triºti.

Paco, Paco, vino înapoi! Te aºtept cu un wisky, dar nu atât
de bun precum acela pe care tu mi l-ai trimis. Nu mai am Târ-
nave. Mã plictisesc. Adio, dragii mei. Îmbrãþiºãri din partea Aitanei
(fiica — n.n.), Mariei Teresa ºi din partea mea. 

Pueyrredón, 2471, 9A, Buenos Aires
Numãrându-se printre cei mai de seamã creatori ai litera-

turii spaniole, Rafael Alberti, din exilul sãu argentinian, polariza atenþia
scriitorilor de pe cele douã maluri ale Atlanticului. Prin el am avut
plãcerea de a-l cunoaºte pe poetul ºi romancierul guatemalez Miguel
Ángel Asturias, ºi pe soþia sa, Doña Blanca. Dacã María Teresa
León, scriitoare ºi ea, era mai condescendentã faþã de Rafael, Doña
Blanca nu-l scãpa din ochi nici o clipã pe Miguel Ángel, care era
mai suferind. Deºi mult îi mai plãcea ºampania, nu avea voie sã
guste nici mãcar o picãturã. Rafael ºi soþul meu se întâlneau deci
ceva mai devreme, sã înceapã bucuria conversaþiilor, sã aducã cum
se cuvine laudã vinului de Târnave, iar pe Miguel Ángel îl convocau
ceva mai târziu. De astã datã, trãdare între scriitori... 

Rãsturnarea regimului preºedintelui Arbenz Guzmán, care
iniþiase în Guatemala o reformã agrarã, îl silise pe Asturias sã-ºi
pãrãseascã meleagurile, sã se stabileascã la Buenos Aires, în exil
argentinian. Ce ironie! Celui care avea sã aducã Guatemalei un pre-
miu Nobel pentru literaturã, autoritãþile îi reproºau „activitãþi antigua-
temaleze“! Oricum, acest om suspectat de cele mai negre intenþii
era un bun catolic ºi nutrea vederi politice largi, dar probabil cã
suspiciunile oficialitãþilor se bazau pe faptul cã studiase la Paris,
la Sorbona, etnologia ºi istoria religiilor — domenii suficient de ab-
stracte pentru a justifica orice bãnuialã!

De neam maya, Asturias ne-a introdus în tainele ºi misterele
precolumbienilor, care mai dãinuiau încã în Guatemala ºi nu numai.
El m-a fãcut sã înþeleg cã niciodatã un indian maya nu ar îmbrãca
o hainã purtatã de altcineva, oricât de sãrac ar fi, cãci ar lua asupra
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sa destinul celuilalt. ªi cine ºtie dacã acest destin „furat“ e mai
bun sau mai rãu decât al sãu?! De asemenea, ne povestea mult
despre cultul morþilor la el în þarã. Asturias credea mult în destin
ºi în unele superstiþii indigene, pe care ni le mai mãrturisea une-
ori. De altfel, în toate romanele sale (care nu sunt puþine!) filonul
maya este evident. 

Prin anul 1961, a fost invitat în România, dar ca întotdeau-
na, ºi pretutindeni, materializarea invitaþiei depindea de birocraþie.
Într-o dimineaþã, Doña Blanca a sosit plângând: Miguel Ángel fuse-
se arestat de „junta“ militarã care tocmai dãduse o loviturã de stat
(ºi har Domnului, erau dese loviturile de stat în Argentina acelor
vremuri!). Motivul era dezarmant: unul dintre membrii „juntei“ veni-
tã la putere avea picã pe „intelectualii suspecþi“. Asturias era vic-
tima idealã: a fost luat din pat ºi încarcerat într-o cazarmã, la mar-
ginea Buenos Aires-ului. Curând, arestaþii au devenit prea nume-
roºi ºi, nemaiîncãpând prin celule, i-au scos în curte, sã doarmã
sub cerul liber, pe paie. De-abia se desprimãvãra, Miguel Ángel era
bolnav de rinichi  ºi, lipsit de medicaþia necesarã, starea sa s-a
agravat. Asta nu a impresionat prea tare„junta“ militarã, care l-a
lãsat în seama gardienilor improvizaþi. Aceºtia aveau ordin sã nu-l
lase la toaletã decât sub escortã — întrucât era „periculos“. Aºa
cã din „este puerco“ nu-l scoteau. Zilele treceau, boala se agrava,
fãcuse febrã mare ºi, într-un târziu, domnii colonei ºi-au dat seama
cã dacã le moare „suspectul periculos“, rãmân pe veci stigmatiza-
þi. L-au „eliberat“ pe targã — sã moarã acasã. Medicii i-au propus
operaþia, dar  Miguel Ángel era prea slãbit ca sã o poatã suporta. 

Îºi pusese speranþele în România — dar aprobarea vizitei sale
era numai „de principiu“. Cu toate insistenþele soþului meu, nu soseau
banii pentru plata biletelor de avion. Atunci soþul meu a înfruntat
situaþia printr-o hotãrâre extremã: a luat, fãrã aprobare, bani din
casa de fier a Ambasadei. Erau ani când te puneau la zid pentru
mult mai puþin, dar soþul meu a apreciat cã riscul nu conteazã,
având în vedere cã în joc era viaþa unui om. Iar domnii colonei se
puteau rãzgândi de la o clipã la alta, mai ales cã îl vãzuserã pe
Miguel Ángel cerând ajutor „comuniºtilor“. Pentru a nu-l expune pe
acest om cãruia partizanatul politic îi era cu totul strãin, l-am con-
dus la avion doar eu ºi fiul sãu, Miguelito — care pe atunci sã tot
fi avut vreo douãzeci de ani. Parcã îl vãd pe Asturias, urcând greu
de tot scara avionului, înfofolit într-un poncho. Îi numãram paºii,
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doream sã-l vãd trecând pragul cât mai curând, înainte sã soseascã
jandarmeria militarã. Ajuns lângã uºã, la un pas de libertate, s-a
întors spre noi ºi ne-a salutat de ca ºi cum ºi-ar fi luat adio. Migueli-
to, cât era el de student, a izbucnit în plâns. I-am strâns mâna ºi
i-am poruncit sã tacã — numai de vâlvã nu aveam noi nevoie. Când
s-a închis uºa avionului, mie mi-a cãzut o piatrã de pe inimã. 

Miguel Ángel a ajuns cu bine în România, de unde ne-a scris: 
Dragii noºtri Doina ºi Francisc,
Nu vã imaginaþi cât suntem de fericiþi în þara voastrã, care

este o minunãþie. Astfel am aranjat ca sã rãmânem aici pânã la
sfârºitul lui septembrie, ceea ce înseamnã cã poate vom avea
norocul sã vã vedem aici, ceea ce ar face sã creascã bucuriile pe
care, în cupã de aur, ni le oferã românii.

În ceea ce priveºte sãnãtatea, sunt bine. Mã trateazã pro-
fesorul Olãnescu care, dupã un examen foarte riguros, mi-a spus
cã nu trebuie sã mã operez, mi-a dat un tratament cu injecþii ºi
vitamina E. Nu numai cã m-am simþit mult mai bine: m-am fãcut
bine pe deplin. La toate acestea se adaugã, fãrã îndoialã, clima,
bucuria de a trãi, prietenia, gustul ºi plãcerea pentru preocupãrile
literare care aici se respirã. Nu cred cã veþi recunoaºte Capitala
când vã veþi întoarce — atîta ºi atît de rapid se construieºte. Blan-
ca vã trimite, prin mine, toatã dragostea pentru voi ºi pentru iubiþii
noºtri prieteni, [soþii ] Radu, sãrutãri pentru Tudor, multe sãrutãri,
iar pentru voi, mâinile mele ºi inima mea recunoscãtoare.

Toate ca toate, Miguel Ángel ajunsese în România, se însãnã-
toºise, dar aprobarea pentru banii de bilete tot nu sosea. Banii
luaþi din casa de fier a ambasadei rãmãseserã buni daþi. Netam-
nesam, ne trezim chemaþi în Þarã, cu prilejul unui congres. În acele
vremuri, asemenea invitaþie era uneori echivalentã cu rechemarea
fãrã preaviz, fãrã îndeplinirea obligaþiilor protocolare. Iar dacã se
mai ºi gãseau bani lipsã în gestiune ... Aºa cã am lãsat în casa
de bani a Ambasadei haina mea de astrahan ºi capa de vizon —
accesoriile indispensabile unei soþii de ambasador, ajunse zãlog pen-
tru viaþa unui om. Într-un târziu, lucrurile s-au rezolvat, iar eu mi-am
redobândit garderoba. 

Au trecut lunile, Miguel Ángel a plecat din România, poposind
mai întâi în Italia, unde a reîntâlnit familia Alberti. Apoi, nebãnuite
sunt cãile sorþii: în Guatemala s-au schimbat lucrurile ºi, de aceastã
datã, studiile sale de la Sorbona n-au mai pãrut suspecte noilor
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guvernanþi. Ba mai mult: au fost considerate excelente referinþe,
Miguel Ángel fiind numit ambasador al Guatemalei la Paris. În 1967,
Miguel Ángel a primit Premiul Nobel pentru literaturã. De câte ori
zãresc prin dulap capa de vizon, mã gândesc cã, punând-o zãlog,
am câºtigat pentru Guatemala un Premiu Nobel, iar pentru Româ-
nia un mare prieten.

„VREMEA VREMUIEªTE“

Emil Poenaru

Uneori mã imaginez — în imaginaþia mea sau în vis? — la þãr-
mul nisipos al unei ape mari albastre-argintii — o mare sau un ocean?
— ale cãrei valuri îmi spalã picioarele, iar uneori urcã ºi mai sus ºi
par cã mã cheamã spre întinderea fãrã sfârºit; steluþele clipesc
unele pe boltã, dar parcã mai multe cãzute în valuri; spre apus
soarele mare ºi roºietic coboarã, în timp ce spre rãsãrit apare luna
plinã ºi cineva parca îmi ºopteºte „Soarele ºi luna/ I-au þinut cununa“.
Oare undeva în adâncuri un clopot tainic sã fi sunat ºi pentru mine
„semnalul“? În mitologia popoarelor nordice, moartea este imagi-
natã ca un bãrbat cu pãlãrie cu boruri largi înfãºurat într-o mantie
neagrã iar la celelalte popoare este imaginatã o babã urâtã, dotatã
cu o coasã. În toate mitologiile, însã, nimic nu îl poate împiedica
pe acest personaj sã îºi îndeplineascã rolul. Într-o frumoasã poveste
arabã, califul galopeazã de la o cetate la alta pentru a scãpa, dar
pe poarta fiecãruia îl aºteaptã femeia cu coasa. Mie nu-mi apãreau
asemenea personificãri ci doar imaginea (ºi chemarea) acelei Ape
Mari. De la o vreme, mereu îmi venea în minte un fragment dintr-o
scrisoare cãtre Lucilius, a lui Seneca, pe care o citisem demult:
„din tot ce avem, nimic nu este al nostru, decât timpul, dar ºi pe
acesta, la un moment dat, ni-l ia cineva“. În adevar, ce putem avea
noi, fiinþe trãitoare în timp mãsurat/limitat pe fruntea fiecãruia din-
tre noi fiind adânc gravatã sentinþa de condamnare la moarte, în
afarã de timpul pe care îl avem pânã la executarea pedepsei finale?

În imaginarea, sau visul meu, eram liniºtit. Poate fiindcã mã
pãtrunsese resemnarea înþeleaptã ascunsã în strãvechea con-
statare: „Vremea vremuieºte“. Eram liniºtit fiindcã, alãturi de dovezile
de simpatie din partea studenþilor ºi dovezile de respect din partea
colegilor, au apãrut în viaþa mea aspecte oarecum ciudate, precum
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acelea cã afecþiunea soþiei mele îmi sugera tot mai pregnant com-
portarea ocrotitoare a mamei mele, cã tânara ei „nepoatã“ deve-
nea tot mai evident copilul pe care nu l-am avut niciodatã.

Aºteptând liniºtit valul cel mare care sã mã absoarbã în
nemãrginirea spaþiului/timp pe nisipul plajei au apãrut urme întipãrite
adânc. Cel care ni s-a pãrut cã se aºeazã lângã mine, sau chiar
a fãcut asta, un bãrbat cu privire pãtrunzãtoare ºi pãrul argintat,
dupã clipe de tãcere, m-a întrebat „ce mãrturiseºti?“ arãtând cu
un gest discret, urmele pe nisip ale paºilor mei, pe care valurile
apei/timp le ºtergeau. Grea ºi tulburãtoare întrebare. Nu ºtiu exact
de ce atunci mi-a trecut prin minte imperativul „Cunoaºte-te pe tine
însuþi!“ imprimat pe frontispiciul templului lui Apollo. ªi mi-am dat
seama cã, în fond, trebuie sã mã întreb: „Cine sunt eu?“ Mai întaâi,
sunt cel care nu a fost întrebat dacã vrea sã se nascã; care nu a
fost întrebat unde ºi în ce timp vrea sã se nascã. Dar procedând
astfel, destinul a fost generos în privinþa celor care mi-au dat buca-
ta de timp pe care o numim „viaþã“.

Acum, când mã închin la amintirea mamei mele ca la o icoanã,
parcã vizualizez cuvântul „duioºie“, iar pe tata, fiu de þãran ajuns
profesor ºi preot, ca pe un „semãnãtor de înþelepciune“. Fãrã a
ni-l impune sau mãcar sugera, el mi-a definit idealul de viaþã — acela
de a fi dascãl, aºa cum au înþeles aceastã profesie/misiune dascãlii
ardeleni, începând de la ªcoala Ardeleanã. Ciudat, dupã decenii în
care le-am spus studenþilor „tovarãºe“ sau, apoi, „domnule“, acum
le spun „copile“, aºa cum le spunea elevilor liceului din Blaj tatãl
meu, având în voce o undã de afecþiune pãrinteascã ºi atunci când
îi dojenea. L-am întrebat odatã, demult, de ce atunci când se aºeazã
la catedrã sta tãcut câteva clipe înainte de a începe lecþia. L-a sur-
prins întrebarea mea ºi nu mi-a rãspuns. Dar, brusc mi-am amintit
cã fiind ºi preot, când urca la amvon, aºtepta câteva clipe (când
poate se ruga în gând înainte de a-ºi rosti predica). Da, deci el „ofi-
cia“ ºi la catedrã. ªi constatarea asta mi-a marcat adânc activi-
tatea de dascal. Acum îmi amintesc cã, dupã un accident soldat
cu spitalizare ºi operaþii, când m-am reîntors în activitate ºi primul
curs îl aveam în faþa unui an terminal numeros, când sprijinându-mã
în baston am urcat la catedrã, am fãcut un semn studenþilor, care
m-au salutat ridicându-se în picioare, sã se aºeze. Aceºtia au rãmas
însã în picioare ºi au stat astfel mai multe minute emoþionându-mã.
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În imaginaþia sau visul meu imaginile se succedau ca într-o
filmare acceleratã, cã abea am putut retrãi fugar emoþiile momen-
tului în care am vorbit la un congres al cadrelor didactice din
învãþãmântul superior umanist a ne însuºi nu ºtiu ce „documente
de partid.“ Am vorbit ºi cred cã am vorbit frumos. Ministrul de
atunci al învãþãmântului, un chimist, omul „tovarãºei“ mi-a atras
atenþia ba cã m-am depãrtat de subiect, ba cã am depãºit timpul
acordat, dar n-a cutezat sã-mi stingã tonul de la microfon. În fine,
m-am întors în salã, la locul meu, m-am aºezat, dar aplauzele con-
tinuau. Nu m-am ridicat în picioare, ci m-am adâncit în scaunul meu
ca ºi cum aº fi vrut sã-i rog pe sutele de colegi aflaþi în salã, sã
termine, fiindcã brusc mi-a trecut prin minte cã cei de la prezidiu
nu mã vor ierta.

Imaginile fugeau, în amintire sau în vis, ºi „am ajuns“ mai
aproape de biroul meu de rector. Într-un oraº mic, unde nu puteai
gãsi dascãli pentru învãþãmântul superior ºi singura mea ºansã era
„importul“. ªi dacã a trebuit sã solicit ajutorul didactic, i-am con-
vins pe cei mai mari profesori din þarã sã predea la Lugoj. ªi când
pauzele se terminau priveam cu satisfacþie ºi da, cu mândrie, cum
spre sãlile de curs se îndreptau mari personalitãþi ale învãþãmân-
tului ºi ºtiinþei juridice româneºti. Doamne, ce amintiri! Dar, parcã
în filmul visului meu, s-a întâmplat ceva; parcã a început o altã rolã.
Sunt elev, în catedrala Blajului, într-o zi cenuºie din toamna în care
autoritãþile acþionau în forþã ca sã desfiinþeze Biserica Catoliã. Îl
vãd pe episcopul Suciu, în odajdii de sãrbãtoare, declarând cã el
va pãstra cheia Catedralei ºi pentru a-i fi smulsã va trebui sã se
treacã peste cadavrul lui. Apoi a ridicat crucea auritã pe care o
avea la piept. Nu ºtiu exact cum a fost ucis. Dar, mi-am închipuit
cã acea cruce auritã, strãlucitoare, s-a dimensionat, iar blândul
episcop a fost rãstignit pe ea. ªi iatã, în visul meu, chiar aºa s-a
întâmplat.

Oare bãrbatul acesta înalt, solid, cu frunte înaltã, pe care îl
vãd acum, mai trãieºte? Eram în satul Bratca (lângã Ciucea). Tatãl
meu, dupã ce a stat ascuns o vreme într-un sat moldovean (Cu-
dalbi) a reuºit sã fie primit în ºcoala din acel sat, împreunã cu mama.
Eu a trebuit sã urmez ultimele douã clase de liceu la Cluj, la secþia
de fãrã frecvenþã ºi astfel, între sesiunile de examene, aveam timp
suficient, timp în care profesorul Haragus, mi i-a „prezentat“ pe
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Kent, Heidegger, Freud, G. Papini, Noica, Cioran, multe ore pe zi.
Distinsul profesor de filozofie la ºcoala din acel sat preda limba rusã.

Figura colþuroasã ºi mâinile puternice este a „tovarãºului
Mihãilescu“. Am fost în faþa lui de douã ori; eram student în anul
întâi ºi de douã ori am privit plicul cu decizia de exmatriculare dar,
tot de douã ori, tovarãºul Mihãilescu a anulat acele decizii: „Tovarãºe,
eu nu am rãbdat atâþia ani în închisoare ca sã ne rãzbunãm pe
copii pentru pãcatele pãrinþilor lor.“ De fapt, l-am mai întâlnit ºi a
treia oarã. Fusese numit director la Biblioteca Universitãþii, iar situa-
þia mea se remediase, fiindcã luam toate examenele cu nota 10.
Atunci, m-a certat cã cerând o carte de la fondul documentar l-am
deranjat pe bãrbatul care îºi permitea sã stea la serviciu într-un
halat lung, roºu. Când am aflat cã acel „bibliotecar“ era Lucian Blaga,
m-am dus la el ca sã îi cer iertare, iar el mi-a recomandat unele
cãrþi, în timp ce eu, emoþionat, fãceam legãtura cu unele idei din
„Trilogia“ pe care o cunoaºtem. Aºa s-a fãcut cã pãstrez cu re-
cunoºtinþã cãrþi cu dedicaþia lui. Înalt, slab, distins se apropie de
mine ºi îmi arãtã o maºinã de scris. Era profesorul G. Porumb cãruia
i-am fost asistent patru ani ºi care m-a învãþat sã bat la maºinã,
sã public primele studii ºi sã urmez, la Bucureºti, doctoratul. Când
cu prilejul unificãrii celor douã universitãþi clujene a avut loc o nouã
verificare a dosarelor, a fost sincer mâhnit cã am fost îndepãrtat
din Universitate. Ce conta cã aveam diplomã de merit, studii publi-
cate, doctorat; a fost preot catolic tatãl meu? A fost! A cântat
„Deºteaptã-te române“ cu elevii? A cântat! Învinuirile acestea erau
rostite cu ton grav, asociate cu „arãtarea de materiale“ precum o
fotografie a tatãlui meu în odajdii, ca preot. „Îl recunoºti?!“ venea
întrebarea rostitã aspru. „Da, desigur“ era rãspunsul meu, mai
hotãrât ºi mai senin decât se aºteptau anchetatorii. M-am strã-
duit însã ca tatãl meu sã nu afle motivul pentru care s-a frânt, la
Cluj, cariera mea de dascãl, dar pe care am reuºit sã o reiau la
Braºov. 

E întuneric. Stau în ultimul rând al unei sãli de spectacol. Arip-
ile de lumini ale reflectoarelor care scãldau scena se pliazã, un sin-
gur spot de lumina „decupeazã“ imaginea unui bãtrân încovoiat sub
povara desagilor sãi, dar, ciudat, umbra lui se înalþã dreaptã ºi devine
luminoasã. Din fundal se aud tot mai puternic clopotele, sunetul
lor amintindu-mi de al clopotelor catedralei din Blaj. Apoi, aplauzele;
intense, prelungite. Regizorul Sicã Alexandrescu îmi face un semn
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imperativ sã urc pe scenã, iar Septimiu Sever, cel care îl interpre-
ta pe ªincai, îmi întinde mâna ºi mã ajutã sã urc treptele scenei.
Înclinându-mã sã rãspund aplauzelor, ma întrebam dacã dincolo de
emoþiile pricinuite de derularea fabulaþiei, publicul a asimilat ºi va-
loarea de model exponenþial, de model exemplar al personajului prin-
cipal. Credeam cã da, dar, în visul retrãirilor mele, peste unda de
mulþumire s-a suprapus, brusc, o senzaþie dureroasã. Da, îmi
amintesc, piesa era în turneu, dar nu a mai ajuns sã se joace la
Blaj, fiindcã a fost interzisã de autoritãþi. Motivul? Cã la Dumbraveni,
Saschiz ºi Mediaº reacþia publicului a fost „o manifestaþie“. Din nou
am auzit, ca un ecou îndepãrtat, întrebarea: „ce mãrturiseºti?“ Cum
sã rãspund, fiindcã dacã mã gândesc bine în afarã de strãdaniile
ºi eforturile mele, uneori disperate, de a continua pânã astãzi acti-
vitatea de dascal, toate celelalte parcã mi-au fost insuflate, suge-
rate de alþii? Din îndepãrtarea orizontului, de acolo de unde cerul
se sprijinã pe apa mãrii ºi unde nu mai este clar dacã stelele pulseazã
atârnate de boltã, sau cãzute în apã, printre meduze, din acea
depãrtare se desprind dintre stele sau din amintirea mea abea
creionate, unele personaje pe care îmi venea sã le întreb: „Cum
aþi ajuns acolo, în acel spaþiu/timp?“, dar mi-am dat seama cã locul
lor era acolo ºi întrebarea mea era deplasatã. Aud acordurile unui
pian — da, e „Sonata lunii“ — ºi un violoncel — recunosc „Barcarola“
— ca apoi sã aud o voce cunoscutã „Lumina linã/din lumini...“ —
da, e Ion Alexandru, ºi în sala C.P III, unde scriitorii au o întâlnire
cu studenþii. D.R. Popescu citeºte un fragment de prozã, mai recitã
câþiva poeþi ºi apoi, poetul înalt, pletos, recitã cu voce de retor:
„Cine are pãrinþi...“ ºi simþ fizic, fiorul de emoþie care cuprinde pe
cei prezenþi. Nu existã acompaniament muzical, încã nu se închegase
Cenaclul Flacãra, dar eu parcã auzeam acordurile dureros de fru-
moase ale unei simfonii de Gustav Mahler. În seara aceea, Adrian
Pãunescu nu m-a invitat ci, în stilul sãu, m-a „somat“ sã scriu la
revista ce o conducea. Aºa s-a fãcut cã timp de cam doi ani am
þinut rubrica sãptãmânalã „Dosar Flacara“ ºi am reunit unele din-
tre acele povestiri în douã volume, care nu ºtiu dacã au fost scrise
bine, dar s-au epuizat în timp record ºi în tiraj mare. Nu prea eram
mulþumit de ele, fiindcã pe atunci apãreau romane excelente ca
„F“, „Vânãtoarea regalã“, „Animale bolnave“ ºi altele, faþã de care
eram conºtient cã prozele mele erau inferioare. Da, trebuia sã revinã
în visul meu sau în amintirile mele ºi acest moment care m-a fãcut
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ca, atunci când scriam teatru, sã mã îndepãrtez de stilul didactic,
de profesor. Eram pe terasa unui hotel din Poiana Braºov cu D.R.
Popescu ºi Adrian Pãunescu, cãrora le-am spus povestea fetei din
Zãrneºti care, dupã ce a fost violatã, a fost aproape constrânsã
sã se cãsãtoreascã cu unul dintre violatori, pentru a-l scãpa de
puºcãrie, ºi s-a aruncat în faþa trenului. Eu intenþionam sã drama-
tizez subiectul în piesa de teatru „Cafeaua actriþei“ ºi m-a surprins
D.R. Popescu care mi-a cerut permisiunea sã scrie ºi el o piesã
cu acelaºi subiect. Bineînþeles cã între prieteni se putea aºa ceva
ºi el a scris „Pasãrea Shakespeare“. Ambele piese s-au jucat pe
mai multe scene, a mea ºi la un teatru din Ungaria, cu titlul „Holt
Peron“. A cui piesã a fost mai bunã? Cred sincer cã a lui D.R. Popes-
cu. Regizorul Tocilescu, care a montat piesa mea a spus cã, în
fine, nu mai sunt profesor în dramaturgie. Uneori, acest regizor
mã surprindea, cã la montarea piesei „Apartamentul 13“, când l-a
distribuit într-un rol de dramã pe actorul Hamdi Cerchez, consa-
crat ca autor de comedie, sau ca la piesa „Fluturii cenuºii“, când
l-a îmbracat pe actorul Albani în costum de ofiþer, spre nemulþu-
mirea „oficialitãþilor“ care au vizionat piesa. Îmi amintesc de o ciu-
datã întâmplare legate de piesa „Mãrul de pedeapsã“ pe care mi-a
montat-o pentru televiziune tânãrul regizor Leonard P. Cum pe vre-
mea aceea televiziunea era numai în alb ºi negru, într-o anumitã
scenã se vedea portretul „Tovarãºului“ între douã perdele care
apãreau negre. Regizorul a fost sancþionat iar urmãtoarea mea
piesã la televiziune a fost supravegheatã prin multiple vizionari. 

Crescut în atmosfera spiritualã a Blajului era firesc sã am
cultul istoriei ºi, în anii în care am predat cursul de „Probleme fun-
damentale ale istoriei“, am „oficiat“ transmiþând nu doar informaþii
ci ºi emoþii. Era firesc ºi sã îmi folosesc cunoºtiinþele juridice pen-
tru a face o mai documentatã analizã a proceselor în care au fost
implicaþi cei ce se aflã în patrimoniul sacru al amintirii noastre
istorice.

Dar când s-a produs transformarea ambiþiilor mele în dome-
niul cercetãrii istorice? Imaginea de rãspuns la aceastã întrebare
este aceea a teraselor cu sanctuare circulare ºi dreptunghiulare
de la Sarmisegetusa. Dupã o scurtã ploaie de varã, ieºise soarele
ºi din iarba proaspãt spãlatã, presãratã cu flori galbene de pãpãdie,
se înãlþau piesele din granit ale sanctuarelor. Priveam în tãcere „Ce
ne spui profesore?“ am auzit vocea doamnei Tereza Drãgan ºi soþul
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ei a întãrit invitaþia. „Te ascultãm“. Mã simþeam dator cu o expli-
caþie faþã de ei, fiindcã am petrecut noaptea în condiþiile sãrãcã-
cioase ale cabanei din Costeºti, la ora cinci dimineaþa am urcat în
leneºa „mocãniþã“ iar apoi urcuºul pânã la terasa sanctuarelor.
Le-am expus doar douã idei. Prima cã un popor nu face efortul de
fasonare ºi transport al unei serii de coloane de cam cinci tone,
dacã prin montarea lor în forme geometrice nu are de spus ceva
foarte important, ceva esenþial. A doua, cã având o structurã nume-
ricã, folosind un calculator poþi obþine orice tip de calendar, dis-
tanþe dintre astre etc. Dar, iatã, se pot vedea repetate în diverse
forme geometrice ºi aceleaºi structuri numerice. Dacã nu pot fi
întâmplãtoare, suntem obligaþi sã descifrãm informaþia ce a fost
încorporatã în acest mod. Încurajarea pe care am primit-o atunci
m-a fãcut sã mã asociez cu doi valoroºi colaboratori, sã comunic
rezultatul cercetãrilor noastre în faþa a douã secþii ale Academiei
ºi sã ajungem la publicarea cãrþii în editura acestei prestigioase
instituþii.

Datoritã faptului cã domnul Drãgan mi-a acoperit cheltuielile
de deplasare am putut expune teza noastrã despre calendarul dacic,
cu incotestabil succes. Tot datoritã dansului, dupã ce la un con-
gres în Spania, comentând o comunicare a doamnei Carvalhio am
vorbit despre posibilitatea realizãrii unei opere dramatice prin
mijloacele artei plastice care în cazul Columnei are douã personaje
principale: Traian ºi Decebal, a insistat sã scriu despre acest subiect
ºi apoi a organizat traducerea ºi publicarea cãrþii: „La Colona di
Traiano e Decebalo“ care a cunoscut trei ediþii. 

Pare cã, discret, coboarã inserarea. Ziua se desface în noapte
ºi de undeva, se aude „Requiemul“ lui Mozart. Valurile apei mari
încep sã urce treptat. Mã uit în jur ºi sunt singur. Poate aºa tre-
buie sã fie. „Cel care pleacã“ e întotdeauna singur. Dar nu singurãtea
simt cã trebuie sã mi-o mãrturisesc acum ci regretul. Mã copleºeºte
un regret sfâºietor. Cum ar putea fi altfel dacã dupã zece ani de
documentare, cartea despre Columna încã nu am publicat-o în limba
românã? Cum ar putea fi altfel dacã cartea despre procesele lui
Horea ºi ªincai, chiar dacã în anul 1988 a fost scoasã de sub tipar
din „ordin înalt“, nu am publicat-o dupã ce asemenea ordine nu mai
au loc? Cum pot sã nu trãiesc intens regretul cã, dupã ce teza
noastrã despre calendarul dacic a fost în general acceptatã, mai
ales în strãinãtate, am lãsat ca ea sã cadã în uitare, mai ales prin
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uitare, mai ales prin atitudinea celor care dacã nu aveau argumente
sã o combatã, puteau însã sã o ignore?

Dar, poate mai dureros este regretul cã deºi am fost mar-
tor — ºi, indirect, am trãit — drama prelaþilor din Blaj care refuzând
sã respecte ordinul de a renunþa la credinþa lor au fost arestaþi,
surghiuniþi, alungaþi din oraº luându-le casele, sau chiar uciºi. Cel
care asistã crima ºi nu o denunþã sãvârºeºte o infracþiune. Poate
este prea sever spus, dar mânat de disperarea regretului am numit
ceea ce am fãcut eu „Crimã prin omisiune!“ Da, ceea ce am de
mãrturist este regretul cã nu am slujit cu toate puterile mele idea-
lurile pe care le-am avut în viaþã. Oare voi mai avea timp sã îmi
achit unele dintre marile datorii pe care le am? 

Seara mã învãluie în mantia ei cenuºie ºi rece, iar valurile
Apei Mari urcã spre mine tot mai insistent. O! Doamne! Cum rãsunã
aceste acorduri? Prin minte îmi trece un gând ciudat. „Nu cumva
destinul cântã acum un requiem pe un pian dezacordat?“ ªi sunt
singur. Aºa cum se cuvine sã fiu. ªi totuºi, iatã, pe umãr simt o
mânã, ce mã atinge ca o adiere. 

Oare ce vrea sã îmi spunã ea, soþia mea?

DE CE SCRIU?

Julia Maria Cristea

Când eram copil m-au fascinat poveºtile Mariei, fãtuca anga-
jatã sã mã hãþãie cu leagãnul de lemn — cãci plângeam zi ºi noapte
ca ºi cum de pe atunci aº fi intuit cã viaþa e un joc dur, în care
armatele celor învinºi sunt dirijate ºi conduse de generalii învingã-
tori. Am crescut cu ea alãturi, nu ºtia sã scrie ºi sã citeascã cãci
de micã a fost datã de la casa cu mult prea multe guri de hrãnit,
sã slujeascã ici ºi colo, pe cât o þineau puterile, pe hranã, îmbrãcã-
minte, încãlþãminte ºi ceva bãnuþi peste asta, sã mai cârpeascã
necazurile familiei.

Aºa am auzit primele mele poveºti, nu fraþii Grimm, nu Ander-
senn, nu Petre Ispirescu, nu Creangã ci acelea zãmislite în lungile
nopþi de iarnã la gura sobei, în ºezãtorile de dezghiogat pãnuºii de
porumb sau de tors firul aspru al lânii sau cânepii, aºa cum se
fãcea la sate de sute de generaþii — poveºti care imi încrâncenau
sufletul de groazã ºi totodatã mã fãceau sã plutesc fericitã într-o
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lume în care orice era posibil, în care cumpãna dreptãþii stãtea
dreaptã iar personajele erau rãsplãtite de viaþã dupã sufletul lor,
cu rãu sau cu bine.

Mult prea curând am înþeles cã poveºtile ºi legendele sunt,
de fapt, visele de mai bine a milioane de oameni, care, în crânce-
na lor înfruntare cu viaþa ºi în spaima lor îngrozitoare în faþa necunos-
cutului, a destinului potrivnic ºi mai ales în faþa morþii, au cãutat
nu numai explicaþii ci au creat eroi mitici, personaje fantaste po-
zitive sau negative, care sã vinã în ajutorul dreptãþii sau sã
pedepseascã nedreptãþile, un sprijin pe care omul ºi l-a gãsit sin-
gur, ca un refugiu, în vremurile când Spiritul Divin era reprezentat
— dupã înþelegerea lor — prin zei, prin foc, sau chiar prin tot ce îi
înconjurau, în multe pãrþi ale lumii aceastã credinþã existând ºi acum.

Aº putea spune cã am citit aproape toate cãrþile de poveºti
ºi legendele care s-au editat în România în perioada copilãriei mele.
Pare o afirmaþie exageratã ºi totuºi este adevãrat. De ce poveºti?
Maria mi-a deschis o lume minunatã în care eram prinþesa fru-
moasã, rãsfãþatã ºi mai ales iubitã. Fiecare copil tânjeºte dupã ce
nu are...

Prima mea carte de poveºti — atunci când am descoperit mira-
colul scrisului ºi cititului, am primit-o de ziua mea. Împlinisem 7
ani ºi cum eram nerãbdãtoare, am luat-o la ºcoalã, am ascuns-o
sub bancã ºi am început s-o citesc pe ascuns. Personajul meu de
basm pãtrunsese tocmai într-o grãdinã fermecatã de magnolii, unde
a uitat dintr-odatã de unde vine ºi unde dorea sã meargã, când...o
durere cumplitã m-a adus în realitate. Învãþãtoarea, a observat
„crima“ pe care o fãceam citind, în loc s-o ascult, aºa cã, dupã ce
mi-a rãsucit cu furie urechea, m-a pus în genunchi lângã tablã, dar,
ce m-a durut cel mai mult — mi-a luat cartea ºi nu mi-a mai resti-
tuit-o niciodatã. Prima mea carte de poveºti...

Doream atât de mult sã aflu sfârºitul poveºtii, încât am bãtut
toate bibliotecile de împrumut, citind la rând tot ce-mi cãdea în mânã.
Cartea nu am gãsit-o ani de zile, dar am descoperit magnoliile din
Ciºmigiu ºi, astfel, mi-am imaginat zeci de desfãºurãri ale poveºtii
mele — una mai minunatã ca alta. În anii copilãriei, îmi spuneam
cã atunci când voi fi mare, am sã scriu poveºti, sã fac fericiþi toþi
copiii nefericiþi...

Apoi, în adolescenþã, tot pe acuns, îmi petreceam nopþile
descoperind mirajul cãrþilor din biblioteca pãrinþilor. De ce
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noaptea? Pentru cã ziua mergeam la ºcoalã, îmi fãceam lecþiile ºi
mai ales nu totul era pentru înþelegerea vârstei mele. Aºa l-am
descoperit pe Teodoreanu ºi singurã m-am botezat Lully — dupã
romanul sãu Loreley, deoarece doream sã devin scriitoare.
Doar dupã ce m-am cãsãtorit, în podul casei soþului meu, într-un
cufãr mare din lemn, printre cãrþile lui de poveºti, am gãsit-o ºi
pe cea cãutatã ani ºi ani...dar am fost decepþionatã. Crunt. Poveºtile
imaginate de mine mi se pãreau mult mai frumoase iar dorinþa mea
de a scrie a devenit ºi mai prezentã.

Dar viaþa îºi are propriul ei scenariu iar noi, deºi suntem con-
vinºi cã ne facem singuri drumul, pãºim pe cãile pe care destinul
ni le-a hãrãzit. Nu este necesar sã intru în amãnunte. ªi totuºi,
meandrele ei m-au condus, cu mari ocoliºuri, mult mai târziu, mai
aproape de þelul dorit, deºi nu credeam cã vreodatã am sã-mi ating
visul. Am avut norocul sã lucrez cu soþul meu în echipa de cerc-
etare a Academiei române, în diverse zone ale þãrii, alãturi de mari
somitãþi: Academician Prof. Dr. Milcu, Prof. Dr. Horia Dumitres-
cu, vestitul etnograf — Prof. Romulus Vulcãnescu ºi pasionata ºi
uluitoarea cercetãtoare de folclor — doamna Prof.Florica Comiºel,
care ulterior mi-a fost profesoarã la Conservatorul de Muzicã. Aºa
am descoperit „la ele acasã“, nemodificate, netransformate, tradi-
þiile, obiceiurile, miturile care au generat minunatele poveºti
„þãrãneºti“ cu care Maria mi-a încântat copilãria. 

Primele începuturi „literare“ au fost sutele de emisiuni Radio
(fãcute pe majoritatea posturilor naþionale), în timp — texte de mu-
zicã uºoarã, cronici muzicale, articole în diferite ziare, poezii — pu-
blicate în Almanahul Uniunii Scriitorilor. 

Marele vis însã rãmãsese undeva în umbrã, iluzoriu ca un vis...
Au urmat anii dezidenþei, a despãrþirilor, a sfâºierilor interioare,

a nostalgiilor ºi a dorului. Doar cei care au trecut prin asta ºtiu
despre ce vorbesc. Viaþa ºi destinul au fost îngãduitoare cu noi,
lãsându-ne sã tragem lozul câºtigãtor — nu cã ni l-ar fi pus pe o
tavã de aur doar ca sã-l luãm, ci dându-i ºansa soþului sã poatã
valorifica prin muncã — galere contemporane, cunoºtiinþele, profe-
sia excelent „construitã“ de profesorii din þarã. ªi dându-ne sãnã-
tate ºi putere de muncã pentru a rãzbi. ªi dându-ne prilejul de a
fi la timpul potrivit în locul potrivit ºi sã acþionãm în sensul potri-
vit. Am putut sã colind peste 100 de þãri poposind pe toate cinci
continentele, dar oriunde ajungeam fãceam comparaþii cu ce ºtiusem
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„ de acasã“. Dorul, nostalgia, sentimentul dezrãdãcinãrii? Sau, poate,
toate la un loc?...

Aºa, am vãzut cu surprindere cã existã un numitor comun,
cã datinile, credinþele, tradiþiile, obiceiurile, legendele, miturile sunt
fantastic de asemãnãtore — deosebirile neesenþiale fiind date doar
de coordonatele geografice sau de gradul de culturã; în esenþã simi-
litudinile denotã cã oamenii pretutindeni ºi dintotdeauna au gândit
în acelaºi sens. Cãrþile legate de toate acestea, precum ºi despre
religii, mi-au devenit cei mai apropiaþi prieteni. Mereu am descope-
rit ceva nou, care îmi confirma constatarea.

Din aceastã revelaþie s-a nãscut cartea „În Þara Surâsului —
Thailanda“. Apoi „Legende vieneze“. Ghidul Vienei nu mã reprezin-
tã. A fost mutilat dupã principiul „Patul lui Procust“ — din motive
comerciale. Acest „masacru“ literar m-a determinat sã scriu o mono-
grafie a Vienei, oraºul care în decursul secolelor a însemnat mult
pentru poporul nostru.

Aºa s-a nãscut seria de articole privind tradiþiile ºi datinile
poporului nostru comparative cu ale altor popoare.

Aºa vor vedea curând „lumina zilei“ cãrþile mele „Hai-hui pe
meridiane“, „E lung pãmântul — ba e lat“ ºi „Rapa Nui — Insula
Paºtelui“. Dacã ajutã bunul Dumnezeu, asta va fi foarte curând.

De ce scriu? Poate cã doresc totuºi sã-mi ating visul. Mai
bine mai târziu decât niciodatã... 

Dar, cu siguranþã, ca sã spun crezul meu. 
Pretutindeni în lumea aceasta oamenii gândesc la fel, simt

la fel, se bucurã la fel, suferã la fel, sperã la fel, se tem la fel —
de semenii lor ºi mai ales de necunoscutul pe care trebuie „sã-l
cunoascã“- singura mare aventurã pe care indiferent de rang, toþi
sunt obligaþi s-o trãiascã — indiferent de felul în care îl numesc pe
Divinul Creator.

Fiecare om este un întreg Univers. Fiecare se simte „cel
mai“...ºi se zbate sã fie „ºi mai ºi“... trecând nepãsãtor pe lângã
semeni, ba chiar considerându-i pe toþi mult inferiori. ªi-n competiþia
aceasta uitã ce datoreazã vieþii, destinului, sorþii, Divinitãþii, care
au fost darnice, nespus de darnice. Daruri ce ni se par normale,
ce credem cã ni se cuvin ºi pentru asta suntem nemulþumiþi privind
în ograda vecinului, crezând cã el a primit mai mult... Daruri pe
care le apreciem doar în „momentul bilanþului“ atunci când nu le
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mai avem.Atunci ne revoltãm ºi cãutãm clemenþã ºi iertare, de
fapt cerºim binele de odinioarã.

Am cutreierat drumurile lumii ºi am învãþat enorm din ce am
vãzut. Dimensiunile suferinþei, a sãrãciei, a tragismului uman sunt
inimaginabile. Scrierile lui Zola sau Balzac -(scriitori mei de cãpãtâi),
care mi se pãreau „strigãte ale vieþii“ — sunt blânde pe lângã ceea
ce existã în realitate. Am încercat sã descriu ce am vãzut ºi cunos-
cut, pentru ca cei nemulþumiþi de viaþa lor sã ºtie cã se poate ºi
aºa...ºi sã se bucure de ceea ce au, deoarece nemulþumitului i se
ia darul. 

ªi noi, ºi alþii ca noi, suntem plãmãdiþi la fel de Marele Crea-
tor. Sã-i mulþumim pentru tot ceea ce ne-a dat ºi sã fim mai îngã-
duitori cu cei ce n-au avut norocul nostru...

Acesta este crezul meu...
ianuarie 2006, Viena

SINGURÃ ªI SFÂªIETOARE ARTÃ DE A TRÃI

Nicolae Bãciuþ

Un chestionar pentru Mãrturisirea de credinþã literarã include
câteva întrebãri aparent banale, dar, în simplitatea lor, ele pun câte-
va probleme fundamentale pentru condiþia de scriitor, pentru
definirea, identificarea ei, ºi, cu siguranþã, spaþiul alocat nu e de
naturã sã poatã nici mãcar începe subiectul, darãmite sã-l epuizeze.

„De ce scriu? Pentru cine scriu? Din ce curent literar, „ºcoalã“,
grupare, direcþie cred cã fac parte? Ce autori români/strãini cred
cã au pecetluit creaþia mea? Care cred cã este cartea mea cea
mai importantã ºi care va „învia“ în viitor? Cine sunt eu ca scriitor,
de unde vin ºi unde mã duc?“ — iatã provocãri care te fac sã simþi
„primejdia mãrturisirii“, cum ar spune N. Steinhardt.

De ce scriu? De-atâtea ori ne punem aceastã elementarã
întrebare, atât de des ne urmãreºte, ca o umbrã la apus sau asfinþit,
din momentul în care descoperim scrisul ca singurã ºi sfâºietoare
artã de a trãi sau mãcar de a supravieþui în „clipa cea repede/
ce ni s-a dat“.

Într-un poem de tinereþe spuneam cã scriu „pentru ca sã uit“,
sã mã pot despovãra de prezent, sã dau, dupã puterile mele, duratei
cotidiene încãrcãturã sacrã (în termenii lui Mircea Eliade), sã rãmânã
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ceva în urmã, dar ºi sã doresc sã trec ºi ziua care vine. Scriu ca
sã pot sã înþeleg lumea ºi sã mã înþeleg pe mine, sã mã bucur cã
„tot ce-i ne-nþeles se schimbã-n ne-nþelesuri ºi mai mari“. Parcã
G. G. Marquez spunea cã trãieºte ca sã-ºi scrie viaþa!? S-ar putea
accepta ºi imaginea în oglindã a acestui crez: îmi scriu viaþa ca sã
trãiesc. ªi cred cã mai degrabã îmi vine sã accept aceastã
variantã.

Am ales poezia ca formulã prin care sã-mi trãiesc viaþa, fãrã
a ºti exact ce e poezia. Are dreptate F.G. Lorca atunci când spune
cã „Dacã cineva ar ºti sã defineascã în mod clar ce e poezia, s-ar
termina cu secretul ºi magia sa, mai mult, s-ar termina cu poezia
însãºi, ca subiect ºi ca obiect“.

Sigur, cel mai simplu e sã spui cã scrii pentru ceilalþi, cã te
gândeºti la cititori etc. etc. Sigur, ca scriitor, te gândeºti la cititori
în primul rând, în ideea cã nu-þi poþi permite sã faci sã ajungã la
ei orice, cã ai o responsabilitate moralã ºi esteticã faþã de ei din
momentul în care þi i-ai ales parteneri de dialog, pentru cã scrisul
nu trebuie sã fie strigãt în pustiu, ci trebuie sã aibã un destinatar,
trebuie sã aibã ecou, sã-l audã/vadã cineva.

Eu sunt puþin mai egoist, eu nu scriu doar pentru cititori, eu
scriu ºi pentru mine, pentru sufletul meu. Dacã în el se regãsesc
ºi cititorii, cu atât mai bine. Dar dacã eu însumi rãtãcesc în pro-
priul scris, ce se poate alege de bietul cititor, „stãpân al meu ºi
frate“, cum zice poetul?

Scrisul e o mare responsabilitate. Iatã un truism care tre-
buie totuºi repetat de fiecare în parte în momentul în care îºi asumã
scrisul ca destin. Ori eu mi-am asumat aceastã condiþie, cu o uºoarã
spaimã, dar ºi cu un licãr de bucurie ºi speranþã. Pentru cã eu
cred în scris, cred cã literatura ºi arta ne vor putea salva sufletele.

Desigur, dacã e sã judec generaþiile pe criterii biologice, de
vârstã, atunci fac parte din „generaþia '80“. M-am nãscut odatã
cu ea, am trãit odatã cu ea anii de entuziasm ai unui alt fel de a
citi semnele realului. Am fost, într-un fel, pãrtaº la naºterea aces-
tei generaþii, atât din condiþia mea de poet cât ºi de promotor al
optzecismului. Ancheta „Dreptul la timp“, un titlu emblematic, din
inventarul poetic al lui Nichita Stãnescu (titlu ales ºi pentru a sug-
era cã noua „poezie nouã“ nu vrea sã se rupã de un trecut poet-
ic, cât vrea sã-i caute alte cãi de exprimare, alte trasee de afir-
mare), pe care am iniþiat-o în paginile revistei Echinox.
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PECETE DE CREDINCIOªIE

Nicolae Rotaru
Într-o carte recentã („Cine, ce, cum, când“), printr-o abor-

dare insolitã (un amplu auto-interviu, extins pe 250 de pagini) am
fãcut o mãrturisire de credincioºie creºtinã, de feldeinþã umanã ºi
de credinþã literarã. Încrederea în chemarea pentru a comunica
semenilor stãri de a fi, bucurii ºi suferinþe, împliniri sufleteºti ºi nã-
dejdi optimiste s-a nãscut de timpuriu, aºa încât am ostenit fãrã
preget pentru ca visarea primei juneþi sã devinã împlinire. Am iscodit
scriituri în zãbava cea mai de folos omului ºi m-am dedat la rându-mi
acestei frumoase damnãri. Ca aparþinãtor al unui sistem al rigorii
ºi privaþiunii militare, drumul mi s-a pãrut, parcurs printre prejudecãþi
ºi suspiciuni civile, mai anevoios. Aºa se face c-am abordat fron-
tul literar ca pe un teatru de operaþii, reuºind pânã la urmã sã
nving în trei bãtãlii decisive, numite concurs de debut: cu roman,
la Ed. Eminescu (1982), cu poezie, la Ed. Cartea Româneascã
(1984) ºi cu prozã scurtã, la Ed. Facla (1985),

Dupã aceea, rãzboiul cu muzele ºi subiectivismul cultural autoh-
ton l-am purtat pe cont propriu, tipãrind peste 40 de titluri din cele
proiectate a fi tot atâtea, câþi ani numãrã vârsta mea terestrã, de
fiu de þãrani creºtini ortodcºi, care a vãzut lumina zilei sub sem-
nul de foc al Berbecului, în localitatea argeºeanã Glîmbocata, la
un veac dupã Eminescu, în 28 martie 1950.

Popasul de 13 ani în presã (inclusiv la cârma revistei cultu-
rale „Pentru Patrie“) ca ºi cursurile Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii pe care le-am urmat la scurtã vreme dupã isprãvirea
Academiei Militare, inclusiv masterul în ziaristicã ºi doctoratul în
sociologia comunicãrii, m-au ajutat sã absolv mai uºor „ºcoala cuvin-
telor“. Cei ce m-au sprijinit în gãsirea unui sens ºi unei þinute lite-
rare adecvate, care binemeritã recunoºtinþa (de la Gh. Tomozei la
D. R. Popescu, de la I. D. Bãlan la M. Ciobanu, de la C. Leu ºi M.
Micu la P. Everac ºi I. Horea, de la E. Simion la A. Silvestri, ca sã
nu mai vorbesc de Goethe ºi Esenin, Poe ºi Rimbaud, Tagore ºi
Dante dintre cei nevãzuþi, necunoscuþi ºi aflãtori dincolo de „limba
românã patrie a mea“, cum o denumea fachirul Nichita), au fost
„nemuriþi“ într-o suitã de portrete („Mirabile dictu“) încopertate în
acest an.
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Crezul meu literar rãmâne unul nostalgic: teluricul, valoarea,
perenitatea faptei umane pusã în slujba iubirii de oameni ºi atot-
puterniciei divinitãþii tutelare. De aceea — pentru a continua pe sfân-
tul mitropolit al limbii natale, Dosoftei, ori pe muceniþa fãrã ºtiinþa
slovei, dar cu geniul alcãtuirii tihnite ºi îndestulãtoare a zilei de mâine
(am numit-o astfel pe bunica din altoiul patern) — scriu ºi sunt con-
vins cã practic o îndeletnicire trebuincioasã suferinzilor cu suflet
rãnit, dar ºi mlãdiþelor cu drept egal la luminã ºi îmbucurare
spiritualã.

Osârdia epicã, ori ºfîchiuirea pamfletãreascã, scãpãrãrile
aforistice sau evadãrile lirice, abordãrile reportericeºti ori practi-
cile rebusist-ludice sunt direcþiile tematice iscodite în cãrþile de care
m-am învrednicit.

În privinþa stilului ori apartenenþei la o „ºcoalã“, am încercat
sã nu fiu un realist prea naturalist, un clasic prea demodat, un
simbolist ermetic, un modern prea experimentalist, un textualist
prea fracturist, ci un „moi-même“ aproape romantic, incapabil de
trãdare ºi mândru de a putea reanima „limba vechilor Cazanii“, de
a þine nededate pierzaniei cutumele civilizaþiei rurale. Poate de aceea
cred cã „Trilogia de lut“ (apãrutã în chip de cadou la împlinirea celor
11 lustri de viaþã) alcãtuitã din romanele rurale „Rãspântia“ (al evu-
lui postbelic), „Renaºteri“ (al perioadei ceauºiste) ºi „Ruinele“ (al tranzi-
þiei democratice actuale), reprezintã o reuºitã majorã, dar tot co-
piii mei buni ºi frumoºi sunt ºi volumele de prozã scurtã (e.g. „Lumi-
na zilei“, „Proprietarii de iluzii“ ºi „Dincolo de Styx“), romanele poliþiste
(e.g. „Ultima dorinþã“, „Criminal de elitã“, „Alibiul inutil“, „Noaptea
de apoi“ ºi „Moarte de probã“), ºi povestirile ostãºeºti (e.g. „Cufãr
de soldat“, „Calea de mijloc“, „În armura legii“, Eroism de veghe“,
„Linia de sosire“ din colecþia „Biblioteca Jandarmului“), tabletele ºi
pamfletele din aºa-zisele „Cartuºiere“ (roz, mov, gri ºi bej), ºi memo-
rialistica ludicã (e.g. „Amintirile unui terorist“), ºi exegeza ºtiinþificã
(e.g. „Crizã ºi dialog“ ºi „Comunicarea în organizaþii militare“), chiar
ºi aforismele (e.g. „Picãturi de mir“) ºi, desigur, poemele (e.g. „Dece-
niul Secsy“, „Aripi de hârtie“, „Viaþã expiratã“, „Emoþii cãrunte“,
„Muzeul muzelor“, „Eternitate aproximativã“, „Peniþa de bronz“ ºi,
evident, poemele pentru copii reunite în „Cartea picilor“).

Sã fi fost de ajuns pentru a crede cã mi se cuvine o strapon-
tinã în sala de spectacole în care evolueazã literatura naþionalã?
Sã am dreptul oare, ca breslaº al Uniunii Scriitorilor ºi ca deþinãtor
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al Ordinului Ziariºtilor cl. I Aur, sã continui bãtãliile mele în câmpul
logosului? Rãspunsul meu este pozitiv ºi optimist, mãcar pentru
cã mã îndeamnã sã scriu copiii din zona natalã, ºi nu numai, care-mi
recitã poeziile ºi se mândresc cu cãrþile mele (cu titluri din 13 litere
cât numãrã ºi numele autorului) primite drept premiu.

Ca plaivaznic militar, mã simt provocat de cobeligeranþii de
pe continent ºi de peste gârla Atlanticã, pe care nu-i consider cu
mult mai presus decât apt combatanþii scrisului dintr-o þarã aparþinã-
toare continentului în care se strãduieºte sã fie acceptatã, cum
este România cea îndelung încercatã, suferindã ºi încrezãtoare,
bogatã cu duhul ºi frumoasã la chip, în care am vãzut lumina zilei,
iar pruncii mei de suflet vãd lumina tiparului. Aºa gândesc, aºa cred,
aºa sper ºi-n acest spirit pun condeiul în chip de cormanã pe lotul
de alb unde ar cuvinte sau aºez buricele degetelor, aceleaºi cu care
mã închin, pe claviatura cu care se îmblânzesc biþii din menajeria
electronicã.

O fi mult, o fi puþin?... Vorba lui Bacovia: „Nu-i ieri, nici azi,
nici mâini — timpul!“

CARTEA CEA MAI IMPORTANTÃ
ESTE SFÂNTA SCRIPTURÃ

Ileana Stanka Vicic

Cartea cea mai importantã pentru mine este Sfânta Scrip-
turã. Din ea curg izvoarele vieþii, din ea se nasc inspiraþiile, medi-
taþiile, întrebãrile ºi rãspunsurile. Cât de cititã va fi în viitor, nu ºtiu;
tineretul de azi este diferit de cel trãit de mine. Dar m-aº bucura,
sincer, dacã aceastã Carte Sfântã va fi sursa bucuriilor pentru cei
din epoca noastrã, ºi nu numai. Cred cã ea va invia întodeauna în
vieþile celor ce se adâncesc în studierea ei. Cred cã va renaºte în
inimi fãrã sens. Încã nu pot spune cine sunt eu ca scriitor; pot spune
cine am fost ca om firesc ºi cine sunt, prin Isus, prin viaþa nouã
pe care mi-a dat-o. El ne ºlefuieºte, ne formeazã în cãlãtoria noas-
trã pe acest pãmânt. În ºcoala generalã, ca ºi copil, am citit multe
cãrþi recomandate de învãþãtoare, în liceu m-am îndrãgostit de
scrieriile lui Ionel Teodoreanu, Eminescu, Coºbuc, Labiº, Bacovia,
N.Stãnescu, Magda Isanos; ºi aº putea continua înºiruirea pânã
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dimineaþa. Cioran, Noica, Eliade…Rabindranath Tagore. Am citit
filozofie, poezie, politicã, medicina, psihologie, teologie, din toate
domeniile. Un autodidact. Ioan Alexandru, iatã un nume care m-a
marcat. L-am ascultat în þarã de nenumãrate ori. M-a întristat stin-
gerea lui. Ana Blandiana, Adrian Pãunescu din cenaclurile lui, Ionel
Petran — un prieten, poet drag, metafizic, din diaspora. Cred cã
toþi au pecetluit creaþia mea într-un mod diferit. Dar cel care mã
inspirã ºi-mi dã rãspuns la toate întrebarile ºi confuziile mele este
Domnul Isus, Salvatorul nostru. Îmi este foarte clar de unde vin ºi
unde mã duc.

De ce scriu, iatã o altã întrebare bunã. O întrebare bunã.
Pentru mine scrisul este o formã de refulare, de eliberare; ca ºi
rugãciunea — respiraþia sufletului. Scriu pentru mine însãmi ºi nu
numai; pentru prieteni, iubitorii de artã, pentru cei care preþuiesc
poezia, literatura, muzica, pictura, într-un cuvânt artele frumoase.
Sunt o fiinþa simplã,o faþã de la þarã,nãscutã în Vestul Ardealului
înlãnþuit de munþi, câmpii ºi pãduri. Din copilãrie pânã în adolescenþã
am fost foarte legatã de naturã, în special de Valea Criºului Alb,
unde am copilãrit. Aceste meleaguri pentru mine sunt sfinte, sunt
locurile unde am scris prima poezie, locurile unde oricând mã regã-
sesc. Majoritatea poeziilor sunt scrise în þarã ºi în strãinãtate. Viaþa
mea literarã a început în anii din clasele primare, cu câteva com-
puneri. Dacã le veþi citi, veþi observa simplitatea primelor poezii,
sunt trepte spre Cer. Am început cu pagini de jurnal, prozã scurtã
descriind natura, stãrile sufleteºti, emoþiile, eºecurile ºi victoriile.
Visul meu,dorinþa mea cea mai ascunsã, era sã devin scriitoare —
pânã la un moment hotãrât de bunul Dumnezeu, pentru cã toate
lucrurile sunt sub controlul lui Sfânt; zbuciumul vieþii, împotrivirile
celor din familie, circumstanþele; lipsurile vieþii ne formeazã ºi ne
conºtientizeazã de realitatea durã marcându-ne dramatic sau po-
zitiv. Dupã terminarea liceului, am pornit de-acasã de la zero, fãrã
suport spiritual sau material, începând sã trãiesc pe cont propriu,
stabilind-mã pe propriile picioare sau destabilizându-mã.

Mãrturisirea mea ar putea continua la nesfârºit, printre altele
ºi cu aceste „pagini duminicale“.

Este o zi Sfântã de duminicã, matinalã. Sunt Ingeri care ne
trezesc, ne infuenþeazã pozitiv, inspirându-ne de departe. Este o
dimineaþã rece de iarnã, cu un peisaj pitoresc, glacial. Sunt în ca-
mera de zi, singurã. Soþul meu doarme iar eu citesc, meditez. Acum
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s-a luminat de ziuã, aºa cã mi-am permis sã ridic roleta ºi sã privesc
minunatul tablou din faþa casei noastre; lacul care este trecut în
istoria slovenã, munþii, cerul… O frumuseþe care-þi îmbatã ºi încân-
tã sufletul. I-am schiþat în blocul meu de desen; doar cã-mi lipsesc
culorile, penelul ºi acuarelele. M-a trezit Îngerul Domnului înainte
de ora cinci, ora Sloveniei. Când am ieºit în curtea casei noastre
sã respir aer curat, am simþit mirosul de tãmâie proaspãtã, cu
adevãrat. Am fãcut o paralelã ºi m-am regãsit undeva, într-o capelã
sfântã. Cine sã fi fost, dacã nu Îngerul Domnului, sã tãmâieze curtea
socrului meu, dacã nu Preotul Sfânt, Profetul sfânt, Suveranul
naturii? M-am reîntors în dormitor, încercând sã adorm; dar fãrã
succes. Stând în veghere, meditând, am început sã interpretez ceea
ce m-a trezit. Visul a fost aºa de real, atât de viu, cã aº fi vrut sã
nu înceteze. Am vãzut lucruri atât de frumoase cã nu se pot spune.
Se fãcea cã eram în România, în locurile natale din copilãrie. Eram
într-un lan mare de grâu neidentificat, apoi m-am mutat în altã parte
în Ardeal aproape de casa tatãlui meu. Am vãzut o plantaþie de
viþã de vie care începea din fundul grãdinei noastre, dincolo de canal.
Între canal ºi plantaþie era o distanþã de vreo douãzeci de metri.
Plantaþia începea din dreptul grãdinii noastre, dincolo de canal, în
partea stângã, care duce spre Aurica lui Hodoc ºi pânã la jumã-
tatea pãmântului agrar de langã Criºul Alb. Era atât de frumoasã
plantaþia de struguri, atât de realã, de bogatã, încât nu mã mai
sãturam s-o privesc. Eram aºa de fericitã de ceea ce vedeam; era
cã ºi un izvor nesecat de har, mã simþeam împlinitã privind acea
plantaþie plinã de rod din fundul grãdinii noastre …

Apoi se fãcea cã eram ca un înger; am început sã mã înalþ,
sã plutesc în eter, oprindu-mi privirea spre o nouã descoperire: un
lan mare, mare de grâu. Era atât de frumos, de sãnãtos, de bogat.
Ce senzaþie!

Holdele erau pline gata de recoltã, spicele erau atât de înalte,
aveau o culoare vie pe care nu o pot reda; nu o pot decât accen-
tua într-un eventual tablou. Apoi privirea mi s-a oprit spre o por-
þiune din lan; am vãzut un vârtej al spicelor de grâu, rãscolite ca
dupã o furtunã. M-am oprit din cãlãtoria mea ºi am vãzut grupuri
de fete-femei, ºi grupuri de feciori-bãrbaþi în acel lan, care îºi alegeau
fiecare perechea, iubitul-iubita, înlãnþuindu-se, iubindu-se, tremurând.
ªi visul a continuat implicându-mã ºi pe mine.
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O, nu m-atinge , Miriam, cãci încã n-am fost …acolo sus…la
Tatãl Meu…

Šalom Lahem! Eu sunt! Cel care vine!
Eu sunt! Cel rãstignit! Cel din mormânt!
Pe Tatãl meu îl va cunoaºte-oricine.
Toatã puterea-n cer ºi pe pãmânt
Mi-a dat-o El. Acum luaþi Duh Sfânt
Vã jur, fiice ale Ierusalimului, pe cãprioarele ºi cerboaicele

de pe câmp:
Nu stârniþi, nu treziþi dragostea, pânã nu vine ea! (Cântarea

Cântârilor 2:7)
„Limba noastrã-i o comoarã“ ºi chiar dacã nu mã ajutã prea

mult într-un mediu strãin, însemnãtatea ei este imensã, de nedes-
cris. Nu-mi pot imagina viaþa fãrã limba românã, ea este în sufle-
tul meu; cu ea m-am nãscut pe buze, în ea am fost educatã ºi for-
matã sã gândesc. Limba românã este ca un virus, te stãpâneºte
ca o obsesie. Cu alte cuvinte, limba românã este fagurul, mierea
mea de albine, mânã cereascã care-mi lipseºte. Memoria? Me-
moria, ca un concert baroc?. „Memento mori“, „Remember for
time“. Dar cel mai mult îmi place textul din Habacuc 3:17, care
spune aºa „Cãci chiar dacã smochinul nu va înflori, viþa nu va da
rod, rodul mãslinului va lipsi ºi câmpiile nu vor da hranã, oile vor
pieri din staule ºi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mã voi bucu-
ra în Dumnezeu, mã voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!“ ºi
continuã într-un mod aºa de frumos „Domnul Dumnezeu este tãria
mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor, ºi mã face sã merg pe
înãlþimile mele“.

Harije, Slovenia

10 februarie 2006

TINERE, AI LIBERTATEA ªI
PUTEREA SÃ ALEGI

Alexandru Ligor

• Sã nu te dedici nici unui ideal nobil! Iatã punctul de plecare
al unei fericiri durabile (Fericirea cui?)
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• Nu te grãbi sã devii cinstit, corect, cãci vei fi strâmb jude-
cat de cãtre cei care sunt obiºnuiþi a împãrþi numai nedreptãþi. ªi
nu sunt chiar puþini aceºtia. Te vor sufoca.

• Fii vesel într-o lume tragicã ºi vei avea o viaþã lungã, de ne-
simþit incurabil!

• Fii prost numai când trebuie, spre a adormi vigilenþa celor
de sus! Numai sã nu cadã într-o zi de acolo. Atunci ce te faci, reziºti
sub dãrâmãturi?

• Nu învãþa a citi decât cãrþile de joc! (Sunt prea multe, scum-
pete?). Din matematici nu te înghesui sã înveþi mai mult decât ope-
raþiile adunare, scãdere, înmulþire ºi împãrþire!

• Lumea sã fie pentru tine puntea spre marile prietenii în
mulþimea de trântori.

• Nu fii blând, cãci te vor mânca rãii! Doar nu vrei sã apari
ca o biatã oiþã (bãlaie sau nu) în mijlocul haitei de lupi?

• Nu iubi pe nimeni altcineva decât pe: gogomani, destrãbãlaþi,
nemernici! Þi-ar dãuna.

• Aproapelui pune-i în permanenþã piedici când acesta vrea
sã fãptuiascã un lucru trainic! Îl poþi arunca în hãu, la o adicã.

• Nu te apropia de Bisericã! Mai bine mergi frecvent la câr-
ciumã (sã fie, neapãrat, cu târfe)

• Cântã la înmormântãri: „Bun e vinul ghiurghiuliu” sau „Cine-
a pus cârciuma-n drum, ãla n-a fost om nebun”. În schimb, la
naºterea unui fiu, la cununii sau botez înjurã cât te þin bojocii!

• Sã-l mânii pe Domnul, ce vrei îndeletnicire mai fericitã?
Numai aºa te vei bucura pe Pãmânt de bunurile interzise oame-
nilor curaþi. Când vei ajunge Dincolo... Hei, Dincolo nu se mai ºtie...

• Fii cât se poate de obraznic, porcos, murdar. Jigodie! Aºa
se cade sã fii într-o lume a diliilor.

• Râzi cu poftã de cei aflaþi în suferinþã! Ce vrei satisfacþie
mai mare pentru un dobitoc?

• Sã-i respecþi pe înaintaºii ºi contemporanii de ispravã, adicã
pe cei buni, cuminþi, drepþi, înþelepþi, harnici, este o tâmpenie.

• Joacã paparuda sub un cer plin de nori grei, vineþii! Numai
aºa vei vedea cum aratã potopul.

• Bateþi joc de liniºtea morþilor, joacã tontoroiul sau „Sârba
în cãruþã” în cimitire! Asta în cazul în care scapi de la spitalul de
nebuni sau dacã eºti perfect pregãtit sã intri acolo.
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• Dã foc pãdurilor, spitalelor, ºcolilor, cãminelor de bãtrâni!
Seacã fântânile! Omoarã florile! Fii viteaz, ce mai!

• Aºa sã faci, tinere, dacã vrei sã trãieºti într-o lume ca vai
de capul ei!

Dacã, însã, doreºti sã schimbi lumea în bine, atunci reciteºte
îndemnurile de mai sus ºi fã exact pe dos. Alegând calea aceas-
ta, nu ezita sã rãspunzi la întrebarea: „unde este frumoasa veºnicie?“
Rãspunde, ca sã te poatã afla oamenii.

PROPRIA-MI RESPIRAÞIE

Marta Bãrbulescu

Nãscutã dintr-o familie bogatã, din satul Pãuneºti, mi-am petre-
cut copilãria ca o fatã sãracã... Tatãl meu jucase averea la cãrþi
ºi pierduse totul... În curte se mai aflau niºte acareturi, camerele
slugilor, o trãsurã, douã intrãri cu alei pietruite, grãdini cu pomi
fructiferi ºi casa pãrinteascã cu cinci camere ºi o bucãtãrie în
spate... Copilã fiind, mã rãsuceam ca un ºarpe printre stâlpii draniþã
lipsã. Îmi rãmãsese libertatea de a hoinãri pe dealul ce strãjuia casa
pãrinteascã. Printre tufe de mãcriº, am întâlnit Poezia. Seara
priveam satul de pe vale cu forfota lui: gospodarii trebãluind, iar
femeile întreþinând focurile ºi având grija de copii...

O delectare a noastrã, a copiilor, era furtul cireºilor, deºi aveam
destui cireºi în propria-mi livadã. Dar mi se pãreau mai bune aces-
tea. Locul predilect era livada preotului Popescu, un om blând, un
adevãrat preot. Când îl vedeam coborând spre sat pe ºerpuita
cãrãruie, îi ieºeam în cale cu un „Sãrut mâna, naºule!“. Iar el mã
dãruia cu-n zâmbet îngãduitor, vârându-mi în palmã un gologan...
Îmi sfârâiau cãlcâiele zdrelite de ghimpi, alergând la turcu din sat,
de unde-mi cumpãram susai, cai de turtã dulce ºi un pahar cu
bragã... Cu braþele încãrcate m-ascundeam între uºile duble de la
intrare ºi le savuram pe-ndelete... 

La cei treizeci ºi opt de ani, mama îmbãtrânise, devenise
tãcutã. Îmi fãcea impresia cã nu mã poate suferi. La vârsta asta
îi dau dreptate. Eram plodul unui bãrbat care-i adusese numai umi-
linþe. Pe la trei-patru ani, când mã lãsa culcatã-n casã, începeam
sã strig c-o gurã de ºarpe: „Mamã! Mânca m-ar holera, mamã!“.

Între timp, mi-am descoperit alte preocupãri. 
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M-apropiam de gardul vecinului, un þãran de treabã, ºi-i ademe-
neam cu gesturi ºirete copiii în curte. „— Haideþi sã vã fac frumoºi,
sã vã frizez!“. Umili, cuminþi, mã urmau orbeºte. Îi udam cu apã
din troica raþelor, puturoasã, plinã de gãinaþ ºi-i tundeam. Îmi
amintesc º-acum doi copii: un bãieþel de trei-patru ani cu izmenuþele
crãpate la spate ºi surioara lui de vreo doi ani, într-o rochiþã de
molton, rãu mirositoare. ªi au fost unul altuia oglindã ºi au început
sã urle cu gura pânã la urechi.... Dar a venit timpul ºcolii cu patru
clase ºi la mijloc c-o cancelarie micã. Iarna, fiecare copil aduceam
câte un lemn pentru încãlzire. Simt ºi acum mirosul de motorinã
de la podele ºi fumul întors de gura sobei în zilele de furtunã... De
pe perete, o Salomee ducea capul Sfântului Ioan undeva unde nu
mai ajungea...

Mai erau încã ºi lucruri plãcute: o ciºmea cu bazin în care-mi
lansam bãrcile...

Prima încercare literarã a avut loc la vârsta de nouã ani, la
Adjud, unde luasem premiul întâi cu o compunere cu titlul: Descrieþi
un oraº. Apoi în a treia de liceu — alt premiu. A urmat dupã asta
o perioadã grea, când sãracã ºi umilitã de luxul colegelor mele,
mã închisesem în mine. Tata ºi mama veniserã cu mine ºi o sorã
mai mare. Tata se angajase contabil la o fabricã de cherestea, lângã
Bistriþa. Locuiam într-o casã muncitoreascã.

Ca pe o spaimã, îmi amintesc de clãdirea pãrãsitã. Noaptea,
treceam în vârful picioarelor... Singura distracþie erau cãrucioarele
lor care cãrau scânduri la plutele de pe Bistriþa. Dar tata ne-a fãcut
ultima figura: a trecut Dincolo, când eram în clasa a cincea, dupã
capacitate.

De la Piatra-Neamþ, am fost prin mai multe licee, dupã cum
aveam rudele: Tecuci, Galaþi... N-am uitat nici acum umilinþele pe
care le suportam de la neamuri... Îmi amintesc, totuºi, cu bucurie,
de fratele mamei de la Galaþi, doctorul Pintilie Genpe, la care dumini-
ca eram invitatã la masã. Nu m-a fãcut niciodatã sã simt povara
de orfanã... O altã sorã a mamei mele, lector universitar, nu mai
prididea, plângându-se cã trebuia sã-mi dea bani pentru taxe...

N-am participat la cenacluri decât dupã cãsnicie, la Iaºi, unde
aveam sã fiu publicatã cu trei poezii de cãtre Horia Zilieru. De toate
cenaclurile m-a lecuit Carmen Tudora. Îmi amintesc cum Alexan-
dru Husar, cu sprâncenele ridicate pânã la rãdãcina pãrului, se mira
de cele ce auzea...

În 1967, apãream în colecþia „Luceafãrul“ cu Jocul anilor...
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În acelaºi an, aveam sã fiu prezentatã cititorilor de Sanda
Movilã ºi Violeta Zamfirescu. Despre prima pãstrez imaginea unei
femei blânde, generoase, cea de a a doua îmi apare ca o harpie...
Îmi amintesc ºi de prezenþa lui ªerban Codrin, cu pãrul negru ºi
ochi strãlucitori, fãcându-mi semne amicale dintr-un grup. În acelaºi
an, mi-a apãrut ºi Soarta viselor, la Editura Tineretului...

C-o mare bucurie, mi-amintesc de cronica lui Mircea Tomuº,
pe care o insera mai târziu în Carnet critic ºi în care afla „asemãnãri
de structuri cu poezia lui Blaga“... Au fost ºi unele voci care mi-au
contestat valoarea, ca de pildã Doru Moþoc, care gãsea cã poezia
mea se înºira „ca mãrgelele pe aþã“. La rândul sãu, acad. Al. Phili-
ppide descoperea în poeziile mele „o adâncire a conþinutului afec-
tiv ºi o consolidare a formei“, concluzionând: „o sensibilitate realã
îºi gãseºte un drum propriu“. De asemenea, acad. Al. Dima se refe-
rea la „presiunea ideilor ºi o concizie a expresiei“, iar acad. Cons-
tantin Ciopraga descoperea „un profil distinct în care accentele vital-
iste, natura, dragostea lasã loc definitoriu întrebãrilor grave. În
poemele sale existã exact atâta lirism, încât sã nu aminteascã de
feminitãþile desuete ale altor poete“.

Nu pot sã nu amintesc ºi opinia lui Al. Piru din Istoria lite-
raturii române, care scria: „emoþii, uimiri ºi cãutãri se aflã în poe-
ziile Martei Bãrbulescu“... 1981-1989

În 1978, am fost tradusã în Cehoslovacia de cãtre Eva Stre-
bingerova, cu volumul Jocul anilor, menþionând „paradoxul
metaforic“ din poezia Martei Bãrbulescu. Mai târziu, Laurenþiu Ulici
mã va prezenta cu un incitant fragment critic. Au mai scris despre
opera mea: Ion Roºioru, ªtefan Ion Ghilimescu º.a.

Opera mea se compune pânã în momentul de faþã din aproxi-
mativ treizeci ºi cinci de volume de poezii, (ºi pentru cei mici), romane
(o tetralogie) ºi alte volume de prozã scurtã, jurnale, aforisme º.a

Pentru mine scrisul este propria-mi respiraþie!
Buºteni, 16 iulie 2005

ARD ZÃPEZILE IUBIRII

Ion Gaghii

Sã fi fost Eminescu, Blaga, Arghezi, Philippide, Caraion, Nichi-
ta Stãnescu, Adrian Pãunescu, Cezar Ivãnescu, Ileana Mãlãncioiu
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sau Ana Blandiana, sã fi fost Mircea Eliade, Bujor Nedelcovici, Eugen
Ionesco, Adrian Cioroianu sau Horia Radu Patapievici, sã fi fost
Homer, Dante, Goethe, Byron, Kipling, Ungaretti, Montale sau Esenin
ori, poate, nici unul, nici altul sau, mai degrabã, toþi la un loc? Dar
dacã, mai întâi, au fost bunicii, mama ºi tata, apoi învãþãtorul ºi
profesorii, iar abia dupã aceea cãrþile scrise de... ºi, Dumnezeule
mare, câte alte nume grele ºi sonore pe care nu le pot înºirui aici
dar, cu siguranþã, mi-au marcat devenirea, aprinzând în mine zãpezile
iubirii presãrate cu pulberea de luceferi a spiritului lor?

Adevãrat ºi lesne de demonstrat rãmâne un singur lucru:
debutul meu literar în revista „Luceafãrul“ (Anul XXIV, 14(988) de
sâmbãtã, 4 aprilie 1981, unde „naºul“ , marele poet Grigore Hagiu,
mã boteza drept „temperamental, tumultuos ºi subtil“ , fiindcã
descoperise în scrierile mele „densitatea verbalã, stãpânirea dis-
cursului liric, o anume dragoste pentru poezia solid articulatã. Dacã
simte mai presus de orice „aroma de carate“ a cuvintelor, ºtie, în
acelaºi timp, sã surprindã, prin asociaþii neaºteptate, fondul inepui-
zabil al lucrurilor, un vers cum este acesta: „Iarba paºte turmele
pierdute“, fiind edificator pentru valenþele multiple ale acestui poet
în devenire“ .

Iar eu chiar am crezut ce spunea Grigore Hagiu ºi m-am apu-
cat vârtos de scris, ferm hotãrât sã nu-l contrazic. ªi uite aºa, am
publicat în „Convorbiri literare“ , „Ateneu“, „Pagini botoºãnene“, „Sud“,
„Sinteze literare“ etc., pânã au cãpãtat formã definitivã patru volu-
me de poezie: „Corn de inorog“ (care a luat Premiul de debut „Ion
Vinea“) în 1989; „Dragoste pe rãni“, 2001 (volum republicat în ediþie
bilingvã, româno-italianã, la Milano, într o riguroasã selecþie de autor
în 2004); „Când statuile danseazã“, 2004 ºi, în curs de apariþie,
„Rãtãcit în Babilon“.

Dacã ar fi sã dau crezare celor care s-au pronunþat asupra
poeziei mele, atunci ar trebui sã mã consider fie „menestrelul care
umblã prin târg în braþe cu o chitarã de iarbã ºi pe umeri cu o
tolbã doldora de metafore“ (Nicolae Þone), fie creatorul ce devoaleazã
„o limpezime clasicã a versurilor, puseuri de romantism, un sunet
de fond uºor pãunescian, dar ºi o trãire autenticã, o tensiune liri-
cã evidenþiind, fãrã dubii, adevãratul poet“ (Dan Mucenic), fie „un
poet enigmatic, aflat perpetuu într-o încleºtatã luptã cu sine“ (Conf.
dr. Theodor Cosma Septimiu), fie „un pitoresc ºi subtil abscons rebel
excentric“ (Violeta Marinescu), fie un „artizan filigranând cuvinte“
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(Victor Sterom), fie „un inovator de metafore-surprizã eclatante“
(Bogdan I. Pascu).

Aºadar, nici eu singur nu mai înþeleg ce sunt dacã voi fi fiind,
vreodatã, câte puþin din toate acestea. ªtiu, însã, cu precizie, cine
sunt deoarece conºtiinþa poeziei mele nu a trecut niciodatã de partea
întunericului, chiar dacã, uneori, lumina a trãdat-o!

VIN DINSPRE SOARE-RÃSARE
CU TOT CE AM SCRIS

Aurel David

Mi s-a apãrut tentantã, chemãtoare, intenþia dlui Artur Silvestri
de a colabora la alcãtuirea unui volum de mãrturisiri literare. De aceea
am ºi purces la aºternerea pe hârtie a rândurilor ce urmeazã.

Eu sunt un copil de pripas. Aºa m-au considerat prietenii mei
de joacã din fosta comunã Ferdinand, Movila de astãzi din Ialomiþa.
Vorbele lor mi-au rãmas în memorie. Mi le-am însuºit ca pe ceva
personal. Eram singurul din cartierul de lângã garã, poate chiar
din sat, care avea statutul „de pripas“. Fusesem înfiat de cãtre o
familie de ceferiºti cãreia îi muriserã trei copii de mici, tocmai din
târgul Buzãului, ºi adoptat ca fiu al Bãrãganului, pe la frageda vârstã
de trei ani ºi câteva luni.

O veriºoarã, aflatã pe atunci elevã la ªcoala normalã din
Cãlãraºi, m-a învãþat într-o vacanþã de varã sã citesc. La cantonul
de cale feratã de la marginea satului nu aveam cine ºtie ce cãrþi,
aºa cã împrietenindu-mã cu Sile, bãiatul învãþãtorilor Sârbu, am
aflat prilejul sã mã afund în universul cãrþilor acelei familii. Univers
pe care l-am „devorat“ pe parcursul ciclului primar, citind mai bine
de jumãtate din numãrul cãrþilor rânduite într-o cochetã ºi primi-
toare încãpere de care nu dispuneam la casa pãrinþilor adoptivi.

În clasele ºase-ºapte ale ªcolii elementare din Feteºti-Garã,
mi-a deschis orizonturile nebãnuite, pe care începeam sã le intu-
iesc, profesoara de limba ºi literatura românã, tânãrã absolventã
a Facultãþii de filologie din Bucureºti, ale cãrei vorbe le sorbeam
orã de orã. Pe atunci, tovarãºa profesoarã Tanþa, dându-ne ca temã,
în clasã, povestirea unor întâmplãri adevãrate, mi-a remarcat „com-
poziþia“ în faþa întregii clase:
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„Bravo, Aurele! Mâine-poimâine o sã avem ocazia sã citim
din creaþiile tale!“ A fost o încurajare cãreia nu i-am dat prea mare
importanþã.

Mai târziu, prin 1952, elev instructor de zbor fiind la ªcoala
de pilotaj din Sânpetrul Braºovului, am pus pe hârtie însemnãrile
unei zile din nemaipomenita ºi temerara noastrã activitate ºi le-am
trimis redacþiei „Scânteii tineretului“. Nu peste multã vreme, în pa-
gina I a publicaþiei mi-a apãrut reportajul „Zburãtorii“, stârnind bucu-
ria, admiraþia colegilor, a comandanþilor mei. Spusele profesoarei
Tanþa începeau sã se adevereascã.

Cu trecerea timpului, orizonturile mele literare s-au lãrgit.
Citeam orice. Aproape toate gazetele vremii. Urmând cursurile Facul-
tãþii de filologie din Cluj, am pãtruns ºi mai abitir în lumea creaþiei
autohtone ºi universale, nu numai din cauza obligaþiilor bibliografice
recomandate de profesori, conferenþiari, asistenþi, ci ºi pentru cã
mi-a plãcut sã citesc. Orice. Clasici ai literaturii universale (voi aminti
doar câteva nume) Homer, Balzac, Hugo, Mann, Goethe, Witman,
Flaubert, Stendhal, Stone, Clavell, France, Gorki, Bocaccio, Dos-
toevski, Verne, Tolstoi, Galsworthy, Maiacovski...

I-am avut aproape, întotdeauna, pe Ion Creangã, Mihai Emi-
nescu, Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Ion Lãncrãnjan, Petru
Dumitriu, Eugen Barbu, Nicolae Dragoº, Corneliu Leu, ªtefan
Bãnulescu, Adrian Marino, George Cãlinescu, Paul Anghel, Vasile
Bãran, Adrian Pãunescu, Eugen Turturicã, Mircea Sãntimbreanu,
Nichita Stãnescu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade...

Nu am avut ºi nu am preferinþe. Este drept cã „epoca televiz-
iunii“ m-a cam lenevit, m-a determinat ºi pe mine, ca ºi pe alþii, sã
evadez, cumva, din plãcutul ºi mereu ademenitorul tãrâm al lecturii.

De bunã seamã cã preocuparea scrisului a apãrut ºi a con-
tinuat încã din tinereþe, prin reportajele publicate pe la ziarele
raionale, regionale, uzinale, ale gazetelor literare. Sub oblãduirea
lui Mircea Sîntimbreanu, prin 1981, destul de târziu, am debutat
în volum. A fost începutul, continuat cu memorialisticã — „Copil de
pripas“, „Seceriºul sec“, „Un cancer de vânzare“ —, cu cãrþi de repor-
taje — „Oameni care fac“ (patru volume), „Reporter“ —, cu însem-
nãri de cãlãtorie — „Paºi pe Terra“, „Întâmplãri în tren“, „Am fost
ºi eu la Kathmandu“ —, cu romane — „Evadam“, „Belele“, „Con-
fruntarea“ —, cu monografia presei Cãlãraºului ºi Ialomiþei
„Întoarcere în timp“ (în douã ediþii).

187



Ca scriitor, vin dinspre soare rãsare cu tot ceea ce am scris.
Mã îndrept cãtre soare-apune cu viitoarele volume „Vârfuri“, „Flori-
da — la ea acasã“, „Povestiri americane“ spuse de românul Aurel
David.

Gata! Destule mãrturisiri! Ce-i mult, nu-i bun. Iar ce-i puþin,
nu-i destul.

O DÂRÃ DE LUMINÃ, O DÂRÃ DE SUFLET

Mihail I. Vlad

În primul rând, ca slujitor al scrisului românesc, aduc un pios
omagiu celor care au fost mama mea, Filofteia Vlad, ºi tatãl meu,
Ion Vlad. Ei au trecut în lumea celor buni ºi drepþi în urmã cu 25
de ani ºi respectiv 21 de ani.

Mama rãmâne modelul exclusiv al vieþii mele. Nu pentru cã
ar fi vorba de mama mea, dar a avut calitãþi deosebite. Era þãrancã,
dar a avut preocupãri artistice într-o altã „poezie“: arta þesutului.
A avut în casa bãtrâneascã un urzitor. Urzea, þesea, nãvãdea. În
ultimii 19 ani de viaþã era paralizatã la ambele braþe! În ciuda bolii
nimeni nu a putut s-o împiedice sã-ºi continue aceastã activitate.
Realiza covoare, macaturi, preºuri, pânzeturi, ii ºi fote.

Poate tristeþea scrisului rãmâne ºi memoria surorii mele cea
mare, Maria. A murit cu un an înainte de a mã naºte. A avut apã
la plãmâni. În 1946 nu se gãsea penicilinã.

Iatã o mãrturisire a scrisului meu poetic: „Înainte de moarte
/ sora / vestea a mea naºtere / ªtiam de moartea sorei / înainte
de a mã naºte! / de prea multã iubire, / unul a murit, celãlalt s-a
nãscut. / Mai mult ca sigur, / la moartea mea / sora mea se va
naºte /“.

La vârsta de 29 ani am pariat, mai în glumã, mai în serios,
cã la împlinirea vârstei de 47 de ani voi debuta editorial.

Întâmplarea, fericitã, a fãcut ca la împlinirea vârstei de 47
de ani, fãrã nici o zi întârziere, am debutat editorial, cu volumul de
versuri „Neliniºtea cuvintelor“. M-am bucurat de „cuvintele de suflet“,
a celor ce rãmân pentru mine pãrinþii mei spirituali: Mircea Horia
Simionescu, Bartolomeu-Valeriu Anania, Cezar Ivãnescu ºi regre-
tatul Gheorghe Tomozei.
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Modelele poetice universale sunt multe: Lucian Blaga, Nichi-
ta Stãnescu, Odisseus Elitis, Iannis Ritsos, Carlos Drumond de
Andrade, Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno, Cesare Pavese,
Serghei Esenin ºi enorm de mulþi alþii.

Recunosc ºi mãrturisesc cu toatã sinceritatea, nu am avut
ºi nici nu am (poate pe viitor!) grijã de scrisul meu. Dacã aº menþiona
o carte care mã poate reprezenta, aceasta ar fi: „Prãbuºiri în uitare“.
Este un volum de versuri ediþia bilingvã româno-sârbã (“Prãbuºiri
în uitare / Sunovrati u zaborav“, Editura Macarie, Tîrgoviºte, 2004).
Volumul este salutat de poetul Cezar Ivãnescu. Traducerea în limba
sârbã este realizatã de poeþii Ileana Ursu ºi Vasile Barbu. Ileana
Ursu locuieºte la Novi Sad, este soþia poetului sârb Milan Nena-
dici, trducând în 2000 în limba sârbã opera poeticã a lui Mihai
Eminescu.

Sunt autor ºi de cãrþi de publicisticã, dar pe viitor va trebui
sã-mi ordonez ºi chiar sã dau tiparului cãrþi de interviuri realizate
de-a lungul anilor.

Cred cã scrisul meu va rãmâne, cândva, o dârã de luminã,
o dârã de suflet privind un om care crede în poezie, în frumos. Va
fi poate o surprizã frumoasã mai ales pentru cei ce nu mã cunosc.

Aº vrea sã încalc regula datã de superba iniþiativã a Asociaþiei
Scriitorilor Creºtini de a edita volumul „Mãrturisirea de credinþã lit-
erarã“. Aº dori ca, în rândurile ce urmeazã, sã vorbesc cât de puþin
despre activitatea mea de editor. Conduc „Editura Macarie“ din Tîr-
goviºte din 1993 pânã azi ºi am tipãrit numeroase volume de poezie,
prozã, romane ºi în alte varii domenii. În cadrul colecþiei „Prima
carte“ au debutat cu prioritate tineri ºi foarte tineri poeþi din întrea-
ga þarã dar ºi dintre românii de lângã noi (Ucraina, Serbia ºi Mun-
tenegru). În primãvara acestui an am lansat un volum de versuri
ºi eseuri purtând semnãtura elevei Smaranda Popescu din Tîrgoviºte.
Elevã în clasa a IX-a din Tîrgoviºte. Smaranda Popescu a publicat
atunci volumul „Ostaticã a morþii — viaþa“. O carte care aduce multã
speranþã în rândul celor mai tineri autori din þarã. La începutul lunii
aprilie a.c. am organizat prima ediþie a Festivalului internaþional de
poezie „Gheorghe Tomozei“. Au fost prezenþi autori din Tîrgoviºte,
Bucureºti ºi din regiunea Cernãuþi (Republica Ucraina).

Dupã ce tânãra poetã Smaranda Popescu a citit un grupaj
de versuri incluse în volum, Viorel Patrichi mã întreabã în public:
„Nu eºti invidios când apar asemenea autori talentaþi?“ Am
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mãrturisit fãrã ºovãire: „Nu! Când apar asemenea talente sã ne
bucurãm!“ Da, sã ne bucurãm. Eforturile mele ca editor n-au fost
în zadar: cu cât sunt mai multe cãrþi tipãrite, cu atât vom da de
lucru criticilor literari, cronicarilor. Vom putea descoperi pe cei care
vor fi „schimbul de mâine“ al celor afirmaþi azi.

E o bucurie imensã aceea de a face loc tinerilor autori sã
se afirme!

SUNT STRÃNEPOT AL LUI HOREA

Pr. Ioan Ionescu

M-am nãscut în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1915,
în comuna Bãbana din judeþul Argeº, la vreo 15 km spre apus de
oraºul Piteºti, din pãrinþi þãrani sãraci, Gherghina, neºtiutoare de
carte, dintr-o familie de 6 copii þãrani sãraci ºi Simion Isar, fost
pãdurar silvic în ocolul Cotmeana, timp de 18 ani.

Strãmoºul nostru a fost Isar, frate mai mic al lui Horea din
Albac, alãturi de care a luptat în revoluþia din 1784-1785. Dupã
ce Horea a fost prins în pãdurea Fereget, trãdat de vãrul sãu, pãdu-
rarul Gheorghe, pentru preþul de 30 de galbeni de aur pus pe capul
lui Horea, care avea sã moarã într-un an dupã moartea lui Horea,
ºi el ºi soþia lui ºi copii lui, ca un blestem. Isar împreunã cu verii
sãi: Dumitru Bãncilã ºi Gheorghe Diaconul s-au dus la Viena la
împãratul Franz Iosif ºi au cerut ca cei închiºi la Alba Iulia: Horea,
Cloºca ºi Criºan (între timp el se spânzurase în închisoare) sã fie
judecaþi la Viena, nu de ungurii de la Alba Iulia, ceea ce li s-a apro-
bat. Acest act a fost pãstrat în casa noastrã pânã ce tatãl meu
a plecat în rãzboiul din 1916. Dupã omorârea lui Horea ºi Cloºca
pe roatã, Isar ºi verii lui au adunat revoluþionarii ºi au distrus Zlat-
na unde se afla armata ºi apoi au fugit peste munþi, adãpostindu-se
la mãnãstirea Cotmeana din judeþul Argeº, unde se afla adminis-
trator un moþ cunoscut care avea sã-i împroprietãreascã la mar-
ginea pãdurii Cotmeana înspre miazãzi, în comuna de astãzi Bãbana,
tatãl meu, Simion, fiind a treia generaþie iar eu fiind a patra gen-
eraþie a lui Isar, care a lãsat ca testament copiilor sãi, ca unul din
generaþia lui sã se facã preot ºi sã revinã în munþii de unde a ple-
cat ºi el ºi sã se roage ºi sã pomeneascã ºi pe ai lui care au fost
omorâþi de unguri, fãrã clopote, fãrã slujbã religioasã.
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Acest testament al strãmoºului Isar l-am îndeplinit ºi eu în
1942, când eram profesor de religie la liceul Cantemir din Bucureºti.
M-am dus la Mitropolia din Sibiu ºi am cerut sã fiu preot în Munþii
Apuseni ºi am fost numit în comuna Blãjeni, satul Plai-Vulcan, unde
am pãstorit în 1943-1946. Aveam sã ridic în muntele Vulcan o
ºcoalã primarã pentru locuitorii care erau mai toþi analfabeþi.

Din iunie 1946 aveam sã vin în Curtea de Argeº, profesor
de religie ºi limba românã la Colegiul Militar. Din 1948, dupã refor-
ma învãþãmântului, am fost încadrat profesor de limba românã la
douã ºcoli de 7 ani, pânã în 1956 când am fost transferat la Craio-
va, consilier cultural la Mitropolia Olteniei. Din 1960, am trecut
director la Seminarul Teologic liceal din Craiova. În acest timp am
descoperit cetatea Palendava pe platoul cãtunului Cârligei din comu-
na Bucovãþ, peste Jiu, în dreapta, cea mai mare cetate daco-ge-
ticã din Oltenia, necunoscutã pânã atunci, pe care am prezentat-o
în revista Limba românã din 1968, pag. 517-520, în Mitropolia
Olteniei ºi în Permanenþe autohtone ºi creºtine româneºti, ed. Uni-
versitãþii din Bucureºti, 2001.

În Craiova am fost numit membru al Societãþii de istorie, mem-
bru al Asociaþiei slaviºtilor din România ºi membru al Societãþii numis-
matice.

În 1972, aveam sã fiu transferat în Bucureºti în postul de
Inspector general patriarhal, pânã în 1975, trecut director la Se-
minarul teologic liceal de la Radu Vodã din Bucureºti. Din 1971,
am fost încadrat ºi ca preot la biserica Mãrþiºor din Bucureºti, pânã
în 2004 când am fost pensionat pentru limitã de vârstã ºi trecut
preot îmbisericit.

În acest timp am participat ºi eu la opt congrese inter-
naþionale, cu comunicãri în limba francezã la 7 congrese, comu-
nicãrile în limba francezã fiindu-mi distribuite mai la toate acade-
miile internaþionale, fiind astfel ºi eu un nume în cultura internaþio-
nalã, cinstindu-mi biserica ºi patria care m-a nãscut.

În 27 septembrie 2005, aveam bucuria sã mi se ofere ºi
mie de cãtre dl. Artur Silvestri, Diploma de excelenþã a Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu, în semn de recunoºtinþã obºteascã
pentru activitatea de cercetãtor în domeniul istoriei bisericeºti ºi
a culturii române vechi.

La vîrsta nongenarã pe care o am în prezent (2005), mã
întreb ºi eu în mod firesc: unde merg?
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Mântuitorului ne spune:
„Eu sunt lumina lumii. Cei ce-MI urmeazã Mie, nu va umbla

prin întunerec, ci va avea lumina vieþii“ (Ioan, 8, 12).
Ca preot, din 8 septembrie 1942, mã strãduiesc ºi eu, câte

zile îmi va dãrui bunul Dumnezeu, sã urmez lumina lui Hristos ºi
sã port ºi eu, în lume, lumina lui Hristos!

26.X.2005

Bucureºti

MÃRTURISIRE DE SCRIITOR

Dumitru Bãlãeþ

Stimate D-le Silvestri,
Vã mulþumesc cã v-aþi gândit ºi la mine pentru a consti-

tui acel „tablou de istorie literarã“ atât de necesar de lãsat mãr-
turie viitorului incert care se formeazã, cu toate incertitudinile
lui, chiar azi.

Ne aflãm, dupã câte-mi dau seama, într-o rupturã de gene-
raþii (mã refer, în special, la literatura românã), rupturã foarte gravã
pentru viitorul acestei þãri. Pierderea de identitate creºte pe zi ce
trece ºi e din ce în ce mai greu de închipuit cum se va putea regãsi
ideea de continuitate atât de necesarã în albiile acestei literaturi,
care, oricît de modestã, zic unii c-ar fi fost, ea a dat seamã,
de-a lungul secolelor, de „creºterea limbii româneºti ºi a patriei
cinstire“.

În aceste condiþii, ce ne rãmâne nouã de fãcut? Evident, lecþii
la alþii nu putem da, cãci ar fi fastidios ºi inutil. Putem lãsa însã
mãrturie de ce am scris ºi ce-am vrut sã realizãm, fiecare în parte.
Mãrturia e bunã pentru cã e mãrturisire, adicã spovedanie în faþa
lui Dumnezeu ºi a ta însuþi.

De aceea cred cã iniþiativa d-tale e binevenitã. Scriu, dacã
îmi dau bine seama, pentru a mã elibera de o povarã. Fiecare carte
(din cele aproape 40 pe care le-am publicat, indiferent cã au fost
de poezie, prozã, eseisticã, ediþii critice), s-a constituit pentru mine
într-o povarã interioarã, care mi-a apãsat nervii, dar, totodatã, mi-a
umplut de fericire sufletul. Asta m-a ajutat foarte mult sã depãºesc
momentele inerente de crizã de dupã apariþie. M-am mulþumit cu
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cît mi-a dat Dumnezeu din recunoaºterea sau nerecunoaºterea con-
temporanilor.

Am ºtiut, sau, mai bine zis, am simþit cã o operã nu se cons-
tituie dintr-o singurã carte ºi cã, dupã eliberarea de povara uneia,
trebuia sã mã aºtept la o altã povarã ºi mai grea ºi mai încãrcatã
de fericire personalã. Astfel au trecut peste 40 de ani de activi-
tate literarã intabulatã, cum s-ar zice. Am debutat în revista „Lu-
ceafãrul“ în 1960, dar frãmântãrile mele literare sunt mai vechi.
Ele vizeazã a doua jumãtate a deceniului cel negru al anilor 50,
când generaþia tânãrã de la „filologia“ din Bucureºti, unde mã aflam,
în contact din ce în ce mai sporit cu „ºcoala literarã“ de la ªosea,
regãsea în jurul profesorului Tudor Vianu marea tradiþie a litera-
turii române dintre cele douã rãzboaie, precum ºi cunoºtinþe vaste,
atît de necesare din domeniul literaturii universale.

Nu a fost uºor sã ne debarasãm de limbajul de lemn al dez-
baterilor ideologice oficiale în jurul aºa-zisului „realism socialist“ ºi
a „eroului pozitiv de tip nou“. Dar Vianu, cu marele lui tact peda-
gogic, ne-a ajutat mult în aceastã privinþã. Revelator pentru gener-
aþia noastrã, a anilor 60, a fost scânteia de geniu a lui Nicolae
Labiº, ºi mai ales ne-a zguduit moartea lui prematurã în toamna
anului 1956. „Lupta cu inerþia“ a devenit emblema noastrã ºi a
marcat evoluþia literaturii noastre pânã cãtre finalul secolului XX.
Cîþi am mai rãmas din generaþia anilor 60-70, cred cã stãm sub
semnul aceleaºi lupte ºi astãzi, de asumare gravã, tragicã, a exis-
tenþei ºi de rãspundere în „idee“ ºi în faþa lumii. Distincþia noastrã
principalã ºi principialã se face atât faþã de generaþia anterioarã,
a lui Beniuc, Deºliu, E. Jebeleanu, Maria Banuº, Nina Cassian º.a.
pe linia unei creaþii literare esenþializate ºi fãrã tematism împru-
mutat ideologic, cît ºi faþã de generaþia urmãtoare, formatã în jurul
anilor 80 ºi dezvoltatã ulterior, în spirit ironic faþã de tot ce existã,
cu discursul dezarticulat în spiritul absurdului faþã de propria noas-
trã tradiþie. Era firesc ca evoluþia generaþiei 60 sã se producã pe
linia accentuãrii elementului naþional, regãsit în continuitatea marii
literaturi româneºti dintre cele douã rãzboaie mondiale. Pe acest
fond a apãrut ceea ce s-a numit în disputele literare ale anilor 80,
protocronism. Orice culturã a lumii, cît de cît originalã, cuprinde
în sine elemente de protocronism faþã de alte culturi. Protocronis-
mul ºi originalitatea sunt ca doi fraþi siamezi, ca douã feþe ale uneia
ºi aceleiaºi melodii. Protocronismul intrã, trebuie sã intre, ca
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problemã teoreticã generalã, în filosofia culturilor, încît nu înþeleg
de ce adversarii protocronismului pun atâta înverºunare încât pretind
ºtergerea oficialã din cultura noastrã a acestei noþiuni. O vinã, în
aceastã privinþã, o au ºi protocroniºtii înºiºi, care, dupã evenimentele
din decembrie 1989, s-au dispersat, fãrã sã poatã reface unitatea
curentului creat anterior ºi sã editeze mãcar o revistã literarã care
sã le promoveze ideile ºi valorile. Ar fi, dupã opinia mea, principala
datorie a protocroniºtilor rãmaºi încã în viaþã faþã de viitorul pro-
priei noastre literaturi. Ea ar redeschide o via magna cãtre dispu-
ta creatoare de valori care a existat între „moderniºtii“ ºi „tradiþio-
naliºtii“ dintre cele douã rãzboaie mondiale ºi ne-ar înscrie viitorul
literar în albiile lui fireºti de dezvoltare secularã.

Îmi iubesc toate cãrþile cãci în fiecare am pus mult, foarte
mult din propria mea viaþã. Dar între toate, e un copil rãsfãþat al
gândirii mele, ºi acela e Trophonius. Cred cã el mã reprezintã mai
bine în faþa viitorului fiindcã reconstituie o parabolã a conºtiinþei
umane contemporane pe baza unui mit traco-elen strãvechi. Fap-
tul cã acest mit era secundar ºi puþin cunoscut mi-a permis sã-l
mulez mai bine pe propria mea gândire cu privire la existenþa uni-
versalã, la viaþã ºi moarte, la locul omului în structurile cunoaºterii
ºi comunicãrii. A constitui o structurã epicã mi-a fost cel mai greu,
structurã care sã poatã susþine în adâncimi o structurã liricã ºi
alta filosoficã. Acum, dupã douãzeci ºi ceva de ani de la consti-
tuirea acelui poem, constat deplina lui actualitate. Este ºi motivul
pentru care Trophonius constituie miezul unei antologii de autor
care sã mã reprezinte în faþa viitorului.

Iatã, deci, în câteva cuvinte, mãrturisirea mea de scriitor.
Sper ca ea sã-ºi gãseascã un loc al ei în antologia pe care vreþi
sã o constituiþi. Calde mulþumiri.

AGE QUOD AGIS

George Roca

Am început sã scriu de când eram la ºcoala primarã. Poate
acestã meteahnã mi se trage de la admiraþia pe care o aveam
faþã de fosta mea vecinã, Doina Coman (alias Ana Blandiana) din
Oradea. Surorile Coman, Doina ºi Geta, locuiau în cladirea lipitã
de-a noastrã, ele la numarul 10, noi la 12, pe faimoasa Uri Utca,
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cum se numea în aceea vreme, adica „strada domneascã“ în limba
maghiarã, mai apoi numitã „Josef Atilla“, „Porþile de Fier“, iar în
prezent strada Roman Ciorogariu. Cu Doina ºi cu Geta am fost ºi
colegi de ºcoala, la faimoasa „Oltea Doamna“. Þin minte cã prin
1959, tata revenind acasã dintr-o deplasare de la Cluj scoate un
ziar din geantã. Îmi aratã ceva care m-a marcat, mai apoi, pentru
toatã viaþa. Era acolo în „Tribuna“ (de Cluj), o poezie numitã parcã
„Originalitate“, semnatã de Doina Coman. Tata mi-a dat o explicaþie:
autoarea era vecina noastrã, Doina, fata preotului Coman. A folosit
multe elogii ºi cuvinte de laudã la adresa viitoarei poete. Atunci m-am
ambiþionat ºi am început sã scriu ºi eu pe ascuns câte un catren,
câte o poezioarã... Vroiam sã o imit pe Doina! Speram cã într-o zi
voi avea ºi eu o poezie publicatã ºi voi deveni cunoscut. Într-o zi,
tot tata, dupã ce a gãsit într-un caiet „producþiile-mi literare“, îmi
spune cu blândeþe: „sunt bune... dar mai trebuie sã le repari pe
ici pe colo, sã te þii de rimã, de ritm ºi de mãsurã, adicã sã faci
bine ce faci...!“. ªi astfel am început sã îmi ºlefuiesc lucrãrile, sã
mi le sofistic încercând „sã fac bine ce fac“. Mai târziu, când eram
student la Filologie, mi-am gãsit ºi un slogan pe aceastã temã, un
dicton latin, „Age Quod Agis“, adicã „Fã (bine) ce faci!“. Am început
sã studiez, sã mã ocup mai minuþios de studiul limbii ºi literaturii
române, de stilisticã, de exprimare, sã frecventez diferite grupãri
ºi cenacluri literare din Oradea ºi mai apoi din Bucureºti, unde
m-am mutat mai târziu. Am avut modele vii scrierile lui Eminescu,
Labiº, Blaga, Goga, Arghezi, Paraschivescu, Stãnescu, Creangã,
Istrati, Eugen Barbu, Radu Tudoran, Sadoveanu, dar ºi ale scriito-
rilor strãini de alde Balzac, Cehov, Kafka, Twain, Dreiser, Galswor-
thy, Esenin, Orwell, Shakespeare, Khayyam, Eco, Coelho ºi mulþi,
mulþi alþii. 

Primele roade? Mi s-a publicat câte ceva, pe ici pe colo, de
la revista „Rebus“ (sic!) la „Viaþa Militarã“, de la „Viaþa Studenþeascã“
ºi „Flacãra“ din Bucureºti, pânã la „Criºana“ din Oradea. Apoi am
fãcut, o vreme, o pauzã de scris destul de substanþialã, timp in
care m-am (strã)mutat în Australia. Am cãrat cu mine, ca mai toþi
românii emigranþi, valize pline de cãrþi româneºti. Vroiam sã mã
înconjor de o micã Românie... literarã, pentru a nu fi chiar atât
de singur printre strãini, pentru a nu uita de unde am plecat, de
prieteni, de strãmoºi, de limbã, de cultura mea naþionalã. Cãrþile
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m-au ajutat sã suport mai bine dezrãdãcinarea ºi m-au fãcut sã
îmi reiau meteahna scrisului. În 1989, când mi s-a nãscut bãia-
tul, am încercat sã compun ºi sã-i dedic diferite poezioare comice
ºi laudative. Soþia mea, mã persifla râzând de mine tot în versuri:
„Taticul Georgel/ S-a scrântit niþel/ Scrie poezii/ Talente târzii“.
Apoi au venit revoluþia ºi schimbãrile majore din România. Atunci,
mulþi au fost aceia care au pus mâna pe stilou ºi au început sã
scrie poezii cu mesaj, texte de protest ºi comentarii politice. ªi noi,
cei aflaþi în afara graniþelor perimetrului naþional, am încercat sã
ne aducem aportul la literatura þãrii de unde am plecat, la cultura
acesteia. Prima mea lucrare a fost „Însemnele statului român con-
temporan“. Am simþit atunci cã sunt obligat, cã trebuie sã fac cunos-
cut conaþionalilor mei aflaþi în strãinãtate importanþa acestor sim-
boluri. Cu toate cã, aici, la Antipozi, nu am avut la îndemânã prea
multe informaþii bibiliografice, lucrarea a fost destul de consisten-
tã ºi bine primitã de cititori. A fost publicatã în cateva reviste
româneºti ºi mai târziu, graþie internetului, a ajuns sã fie cunos-
cutã ºi celor din afara Australiei. Prinzând curaj, am început sã
scriu de toate, abordând diferite genuri precum poezie, jurnalis-
ticã, eseu, studii, comentarii, criticã literarã, note de cãlãtorie, pove-
stiri ºi literaturã pentru copii. Numãrul acestor producþii person-
ale a depãºit peste o suta ca numãr, fiind tipãrite în peste 50 de
publicaþii româneºti de pe trei continente. 

Pentru a ne perfecþiona „uneltele scrisului“ este nevoie de a
se þine seama de mai multe reguli. Sã citim cât mai mult, sã învãþãm
de la alþii (cu precãdere de la specialiºti ai scrisului), sã comparãm,
sã analizãm, sã ne perfecþionãm stilul ºi vocabularul limbii în care
ne exprimãm. Aº putea zice cã am învãþat mai multã limbã ºi lite-
raturã românã de când sunt în Australia decât am acumulat pe
parcursul anilor de ºcoalã din România. Acolo era o necesitate,
aici o fac din plãcere!

Ori unde ne-am afla pe planeta Pãmânt, suntem într-o oare-
care mãsurã rãspunzãtori de promovarea, conservarea ºi salvarea
limbii romane. Nu o facem numai noi, românii, ci oricare alt popor
civilizat. Limba scrisã þine de un patrimoniu naþional, patrimoniu
care se pãstreazã în biblioteci ºi se transmite generaþiilor viitoare.
Cã nu degeaba spunea marele poet latin Vergiliu, în lucrarea sa
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„Bucolica“: „Carpent tua poma nepotes“ — adicã, nepoþii tãi vor culege
roadele. Prin acest enunþ se înþelege cã omul nu trebuie sã se gân-
deascã numai la prezent, ci trebuie sã lase ceva generaþiilor ce
vor urma. Toþi românii sunt copropietari ai limbii române! A-þi uita
limba, sau a încerca sã o uiþi, a o da la o parte, a o inlocui defi-
nitiv cu alta, este o trãdare, un afront adus strãmoºilor ºi substanþei
noastre naþionale. 

Scrierea literarã presupune un meºteºug al cuvintelor, care
se bazeazã nu numai pe talent, ci ºi pe studiu. ªi apoi, imboldul
de a mai scrie, de a mai produce literaturã, þi-l dã ºi bucuria pu-
blicãrii producþiilor personale, bucuria de a-þi face cunoscute ideile
ºi simþãmintele ºi bucuria creatã de aprecierile cititorilor. Atunci
iþi vine sã nu te mai opreºti, de parcã ai vrea sã faci cât mai mulþi
oameni fericiþi cu scrierile tale. 

Pentru cine scriu? Pentru mine imi primul rând! Îmi place sã
îmi citesc ºi recitesc lucrarea, sã o admir, sã o critic, sã o cresc
ca pe un copil drag ºi abia apoi sã o prezint cititorilor mei. Aºtept
reacþiile acestora, care nu sunt întotdeauna laudative ci chiar criti-
ce uneori. ªi astfel simt cã trãiesc, cã pot sã comunic cu lumea,
cã pot sã fac cunoscut ceea ce simt, ce gandesc, cã pot sã fac
ceva util pentru oameni.      

Cum scriu? Caut sã mã supun unor reguli învãþate cu tim-
pul. Caut în ceea ce scriu sa fiu corect, sobru, dar binevoitor —
optimist chiar — sã am un echilibru în prezentarea faptelor, sã mã
informez cât mai bine consultând cât mai multe izvoare bibliografice,
sã nu devin monoton, adicã sã scriu lucrãri diferite ca tematicã,
ca stil ºi ca producþie literarã. Caut sã fiu patriot, dar nu extrem-
ist, sã promovez limba românã, dar sã nu marginalizez cultura altor
popoare. Doresc sã îmi influenþez cititorul în a gândi benefic, prezen-
tându-i lucrãri care îl liniºtesc, îl bucurã ºi îl fac cointeresat.

Despre ce scriu? Despre ceea ce cunosc ºi ºtiu! Cultiv idei
ºi prezint cititorului fapte care mã frãmântã ºi pe mine, fapte care
mã fac sã îmi pun întrebãri, sau fapte care îmi prezintã un interes
deosebit. Dar nu zic cã nu am ºi hobby-uri, plãceri sau bucurii care
aº dori sã le exprim în scris. Îmi place mult literatura pentru copii
— mã refer la cea de calitate — literaturã care a început sã fie pe
cale de dispariþie, nu numai la noi în þarã ci ºi mai peste tot în lume.
Oamenii nu mai au timp de a avea grijã de bucuria tradiþionalã a
copilãriei, ci cautã sã-ºi implice copiii cât mai mult în lucruri aºa-
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zise „serioase“, dându-i (sau abandonându-i) pe „mâna“ computerelor.
Aceºtia îºi pierd astfel candoarea, zâmbetul ºi inocenþa, devenind
irascibili, violenþi ºi adicþi virtuali!

Se ºtie cã cei mai buni scriitori sunt cititori vorace. Ei nu numai
cã citesc orice le cade în mânã, dar ºi analizeazã în amãnunþime
ceea ce citesc. În urmã cu câþiva ani, aflându-mã în România la
un „târg de carte“, un cunoscut scriitor contemporan îmi spunea
cã el citeºte ziarul ºi pe cant! ªi l-am crezut! Avea o vastã culturã
generalã, fiind comparat de colegi cu o adevãratã enciclopedie ambu-
lantã. Din aceastã cauzã lucrãrile sale atrageau ºi erau foarte citite.

Din ce curent literar, „ºcoalã“, grupare, direcþie, credeþi cã
aº putea face parte? Dupã câte ºtiu, un curent literar este o miºcare
literarã aparþinând unei anumite perioade istorice ºi reunind scri-
itori care împãrtãºesc principii estetice similare. Fiind departe de
România, nu mã pot implica întrutotul în ºabloanele clasice, con-
temporane, sau la moda ºi nici nu sunt atât de curajos precum
Tristan Tzara sau Florentin Smaradache sã-mi inventez propriu-mi
curent sau miºcare, precum dadaismul sau paradoxismul. Prac-
tic sobrietea ºi buna-cuviinþã, dar ºi ghiduºismul ºi parodia. Sunt
influenþat totuºi puþin de realism, de nonconformism, de modernism,
dar cel mai bine mã definesc printr-o apartenenþã la miºcarea naivo-
optimistã (existã oare?), miºcare ai caror membrii vãd întotdea-
una paharul pe jumãtate plin!

Sydney, Australia

19 februarie 2006

INTRAREA HOTÃRÂTÃ ÎN LUCRARE

A.I. Brumaru 

Sunt întrebat, când ºi când, pentru cine scriu, din ce „curent“
ori „grupare“ aº face parte, care sunt spiritele, personalitãþile cre-
atoare ce m-au cãlãuzit cu precãdere. Dar despre toate acestea
nu eu sunt cel chemat, mai întâi, sã dau seama. Sunt îndrumat ºi
scriu, cel puþin aºa cred, în duhul timpului. Dar scrierea mea cea
mai îndrãgitã pe care ar îngãdui-o, nesilit, viitorimea ? Aci nu m-aº
feri sã amintesc Fiinþã ºi Loc (1990) ºi Despre Fiinþa Româneascã
(2001), primele douã pãrþi ale unei trilogii cãreia-i va urma, fiind
ºi ea încheiatã mai de mult (prin anii 80), Fiinþa muzicalã, încã
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netipãritã; þin totuºi în egalã mãsurã — acum îndurând ºi porunca
inimii — la Pariul cu legenda sau Viaþa lui Petre Þuþea aºa cum a
fost ea, o carte din 1995 despre marele gânditor creºtin, în preaj-
ma cãruia m-am bucurat sã stau un rãstimp, în tinereþe.

Spre a-mi lãmuri însã de unde vin ºi unde mã duc aº relua
ºi în aceastã destãinuire ce am zis în Despre Fiinþa Româneascã
drept rãspuns la întrebarea de nu sunt cumva neoherderian, situân-
du-mã în consecinþã „la dreapta“. Sunt: pentru cã nu e oare încã
nevoie, la noi, de aproprierea cât mai deplinã a valorilor naþionale
blocate sub regimul bolºevic („cultura“ aceea „de stânga“, sinistra
culturã a socialismului real)? E vorba prin urmare, cum cred, de
dezbaterea în continuare a ideii specificului naþional, a diferenþei,
care (recunoaºte astãzi oriºicine) a avut un rol important în con-
stituirea statului naþional unitar român ºi, mai recent, în prãbuºirea
ºi la noi (precum în tot Rãsãritul) a comunismului antinaþional . O
idee veghind încã, prin putinþele ei, la necontenita desfacere a aces-
tuia, bolºevismul fiind prin definiþie incompatibil cu spiritul neamurilor.
Aºadar, a cãuta instancabil în fiinþarea româneascã înseamnã
deopotrivã a demonstra (Constantin Noica — ºi el „herderianul“ —
a fãcut-o magistral în cãrþile sale, la vârf cu De dignitate Europae)
cã românii sunt eidetic europeni, cã România e perfect integrabilã
Europei.

Existã ºi la români o percepþie criticã, întinsã uneori — ca sã
zic aºa, curat evropeneºte — pânã la deconstructivism: de la ºcoala
maiorescianã ºi posteritatea acesteia, la P.P.Negulescu ºi Mircea
Florian (pe de o parte), ºi la Emil Cioran („vãduvul ºi inconsolatul“
nervalian), pe de alta. E adevãrat cã mai des românii se aºeazã
(precum ºi alþii, de aiurea) la extreme: sau amãrãciunea de soar-
ta ingratã a culturilor tinere, sau jalea aceea a cronicarilor comi-
naþi de sabie, sau (acum la cei din latura opusã) encomioanele nes-
fârºite menite alcãtuirii de ficþiuni etnografice — riscând însã, toate,
automarginalizarea „tribalistã“. Sigur cã vom fi fiind — poate cã astãzi
mai mult decât oricând — o populaþie de cicatrici, ori (cum s-a mai
spus) o sumã de sedimente traumatice, memoria noastrã colec-
tivã e încã nerãzbunatã, culpabilitatea încã ne roade, neîmplinirile
ne apasã, refulãrile ne sunt mari, ele dor — însã, iatã, nu numai
semnele neopririi rãului sunt cãlãuzele acestui neam; se vor fi gãsind
în români ºi puterile bune. Deznãdejdea trebuie ºi poate fi nu doar
împãcatã, ci ºi stãpânitã, peste ea românul aprinde numai
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lumânãrile? Dacã existã un rãu românesc, aºa cum s-a afirmat
adesea, atunci exorcizarea lui nu e defel doar o nevoinþã mãsuratã
cu veacurile, dar e intrarea hotãrâtã în lucrare. Vom fi având ºi
noi — ca ºi alþii — un loc ºi un timp ale mântuirii.

ÎMI PLACE SÃ SCRIU DESPRE
ORICE ªI ORICUM

Marcel Crihanã

Scriu pentru cã-mi place sã cred (ºi câteodatã sã ºi constat)
cã, în fiecare carte pe care o tipãresc, cititorii mei (în primul rând
elevi, studenþi ºi profesori de limba ºi literatura românã) gãsesc
rãspuns la unele din întrebãrile pe care ºi le pun cu privire la exis-
tenþa de zi cu zi ºi la rostul literaturii (al creaþiei, dar ºi al textelor
critice) în viaþa lor. Oricum, ca sã sãvârºesc un truism, mãrturi-
sesc cã nu pot trãi fãrã sã scriu ori sã citesc nici mãcar o zi.

Scriu ºi pentru mine, bineînþeles, ca orice scriitor, un text
(un articol, o carte etc.) fiind dovada cã am înþeles câteva din tainele
Cuvântului ºi am reuºit sã comunic unele din aceste taine ºi celor-
lalþi. Scriu, însã, ºi pentru semenii mei (mes semblables, mes frères)
cãrora literatura le pune la îndemânã adevãruri ce vin dintr-o
mulþime de lumi închipuite, singurele în care nici o armonie nu
este imposibilã.

Sunt — pe rând ori în acelaºi timp — clasic, romantic, realist
ºi simbolist, însã nu-mi bat capul cu „orientãri“ ori „programe“ de
vreun fel oarecare. Îmi place sã fiu liber, sã scriu despre orice ºi
oricum, având numai grija ca mãcar în parte ideile ºi formele pe
care le mânuiesc sã convingã valoric cât mai multã lume.

Pentru critica ºi istoria literarã — ªerban Cioculescu, Constan-
tin Ciopraga ºi Albert Thibaudet, pe de o parte, Perpessicius ºi
Anatole France, pe de alta. De la cei dintâi am deprins rigoarea
judecãþilor de valoare, de la ultimii doi — atenþia la nuanþã. Profe-
sorul meu de literaturã din facultate, Constantin Ciopraga, mi-a adus
totdeauna aminte de vorba popularã care spune „sã mãsori de zece
ori pânã sã tai o datã“ (pe care însã, din nefericire, nu am fost în
stare s-o respect de fiecare datã). Alt profesor al meu, cãruia îi
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datorez atâtea, Al. Husar, mi-a fãcut familiar un domeniu în genere
arid, teoria literaturii, de care mã simt din zi în zi tot mai aproape.

Pentru lingvisticã — fiindcã am scris ºi cãrþi cerute de aceastã
disciplinã — Iorgu Iordan, Al. Graur ºi Corneliu Dimitriu. Toatã viaþa
am încercat sã le semãn, sã aduc lãmuriri, adicã, în materie de
limbã literarã ºi artisticã...

Din anul 1988 pânã în prezent, am publicat peste 40 de cãrþi,
unele de criticã ºi istorie literarã, altele de lingvisticã. Acestora tre-
buie sã le adaug un volum de rondeluri ºi unul de triolete. Nu am
o singurã carte care sã fie „cea mai importantã“, ci mai multe, cel
puþin trei: Vers ºi Poezie (2003), carte de „teorie literarã, Opera
lui Perpessicius (2001), la origine teza mea de doctorat, ºi Litera-
tura românã, III. Epoca Alecsandri (2005), lucrare cu unele elemente
noi de interpretare a operei scriitorilor paºoptiºti. Aceasta din urmã,
cred, totuºi, cã „va învia“ în viitor, va fi consideratã, probabil, cartea
care „dã seamã“, cum zicea un cronicar din vechime, de talentul ºi
capacitatea mea de a înþelege ºi transmite arta cuvântului.

Pe baza a ceea ce am scris pânã azi, cred cã sunt ceva mai
mult decât un „profesor care se ocupã ºi cu literatura“, cum m-au
catalogat unii istorici literari. Nu mã gãsesc nici în primele rânduri
ale scriitorilor români, dar nici în ultimele. M-am „întrecut“ nu o
datã cu „liderii“ disciplinelor din care mã revendic ºi nu am „ieºit“
totdeauna pe locul al doilea — dar mai important a fost, de fiecare
datã, sã-mi depãºesc continuu limitele proprii ºi sã-mi împlinesc
sau cel puþin sã-mi „cresc“ aptitudinile pe care mi le-am descope-
rit de a lungul anilor. Sunt, aºadar, pe drumul meu, cu oarece con-
stanþã ºi cred cã „e loc“ ºi „e vreme“ pentru oricine e dispus sã
încerce aceeaºi cale. În orice caz, în mãsura în care aceasta are
vreo importanþã, privind pasiunea faþã de scrisul literar (al meu,
al altora), nu am „rivali“ cu nemiluita.

De unde vin? Dintr-un sat (pe nume Valea Mãrului) în care
cerul mângâie streºinile caselor nu numai cu privirea, iar sãlciile de
pe malul pârâului meu (Geru se numeºte) plâng zi ºi noapte pentru
plecarea mea într o lume în care Frumosul înfloreºte în fiecare an
ºi rodeºte la un secol o datã. Unde mã duc? Nu ºtiu ºi nici nu vreau
sã ºtiu. Deasupra capetelor noastre este Cineva care poate rãspunde
exact la aceastã întrebare... M-aº duce, totuºi, bucuros, într-o lume
în care sã nu vãd nici o fiinþã omeneascã neºtiutoare de faptul cã
pâinea cea de toate zilele se câºtigã numai cu sudoarea frunþii...

2005
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SCRISUL ESTE CREZUL MEU SFÂNT

Mariana Sperlea

Niciodatã nu mi-am pus problema de ce scriu, scrisul cons-
tituind pentru mine o necesitate spiritualã, o necesitate care, parcã,
mã devora, simþind astfel dorinþa de a mã descãtuºa, de a mã
reculege ºi de a mã deconecta sufleteºte. Scriu pentru cã simt cã
am ceva de spus ºi pentru a lãsa urmaºilor mei o dârã a existenþei
mele, pe care posteritatea o va judeca: „ºi nu averi ce-s trecãtoare/
urmaºilor le dãruiesc,/ci pentru vremuri viitoare,/ semne ce de
trecut vorbesc.“ ªi mai scriu, totodatã, pentru a crea ceva frumos,
de care sã se bucure cititorul, cãruia doresc sã-i fericesc existenþa
ºi sã-l fac sã uite, pentru o clipã, multiplele griji cotidiene. Scriu cu
dragostea ºi respectul pentru cititorul meu iubitor de poezie ºi, în
general, iubitor de frumos.

Scriu când sunt tristã, scriu când sunt fericitã, scriu când
vãd în jurul meu suferinþã, scriu pentru cã scrisul este crezul meu
sfânt iar pagina albã este confesorul meu cel mai sincer.

Nu cred în curente, ºcoli literare, cred în cuvântul bine scris,
cred în autorii adevãraþi de la care am ce invãþa ºi mai cred într-o
decizie corectã a timpului care va ºtii sã cearnã valorile: „Piere cerul,
piere-Olimpul,/ Arta, doar, o cerne timpul.“. Sunt ancoratã în viaþa
Societãþii Literar-Artistice „Sorin Titel“ din Banat, în care m-am for-
mat ºi pe care, alãturi de colegii mei, cãutãm s-o menþinem via-
bilã, iar prin revista „Eminescu“ din cadrul societãþii, încercãm sã
punem în valoare condee de talent, respinse cu obstinaþie de aºa-
zisele curente elitiste. Curentul literar cãruia îi slujesc este cel
tradiþionalist, ancorat în realitatea româneascã.

Îndrãznesc sã sper cã majoritatea cãrþilor pe care le-am edi-
tat pânã în prezent, poartã blazonul de „carte bunã“. E adevãrat
cã totdeauna existã o carte-douã de care te simþi mai ataºat. Aº
enumera printre altele: „Puntea copilãriei“ carte premiatã la con-
cursul internaþional „Camil Petrescu“, socotind-o poate o carte educa-
tivã, plãcutã la lecturã ºi plinã de învãþãminte pentru ºcolari.

„Destine de cearã“, aºa cum au cotat-o criticii, este o carte
ce mã defineºte, mã reprezintã ºi în care „am ars/ precum un
rug în lupta vieþii/ ºi-am suspinat ca Prometeu în lanþuri/ dar am
lãsat rãboj pe zorii dimineþii/ cã voi renaºte-n pomii/ ºi-n mugurii
din ram.“
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Cine sunt?! 
„Sunt rod al întrupãrilor celeste/ Între pãmânt/ ªi soarele

cel sfânt“ pentru cã numai prin harul pe care bunul Dumnezeu l-a
pogorât asupra mea pot adãuga: „ce sunt eu?/ floare de lut./sunt
strigãtul durerii si-al speranþei/ când þes cuvintele într-un poem./
ce sunt eu?/ un recviem.“ Mã întreb cine sunt eu ca scriitor ºi
nu îndraznesc nici sã scriu , nici sã rostesc acest mare cuvânt,
socotindu-mã un modest modelator de cuvinte frumoase, încercând,
alãturi de confraþii mei, scriitorii, sã aduc o oazã de liniºte, bucurie
ºi speranþã cititorilor mei, cãrora le închin visele ºi idealurile mele.

În drumul lung, drag, dar ºi spinos al scrisului i-am avut ca
modele pe Eminescu, Goga, Coºbuc, dar ºi pe Nichita Stãnescu,
Blaga, Sorescu ºi nu în ultimul rând pe Baudelaire, Rainer Maria
Rilke, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale ºi mulþi, foarte mulþi
poeþi care mi-au fost mentori spirituali ºi pe care i-am preþuit în
mod deosebit.

Nu cred cã în creaþia mea am fost influenþatã de cineva anume
dintre poeþii enumeraþi, am cãutat intotdeauna sã am propriul traseu
ºi stil ºi cred cã am reuºit.

Pentru cã am avut fericita bucurie de a veni din înmiresma-
ta pãdure a marelui Zaharia Stancu, iar destinul m-a purtat departe
de locurile natale, am traversat câmpia Banatului devenind fiica aces-
tor meleaguri unde mi-am realizat visele ºi m-am desavârºit ca om,
rãmânând cu dorinþa ca „la apus de ziuã“ sã mã întorc acolo de
unde am purces în viaþã, la izvoarele cristaline ale puiului de
cãprioarã, din fremãtãtoarea pãdure a lui Zaharia Stancu, acolo
unde am lãsat o parte din visele copilãriei mele.

SEAMÃ DE ÎNÞELEPCIUNE ªI
NEBUNIA LUMII VOM DA

Calistrat Costin
„Scriu pentru mine ºi pentru semenii mei, pentru azi dar ºi

pentru ieri ºi pentru mâine. De ce scriu? Scriu pentru cã e ceva
în viaþa aceasta ce ar trebui sã fie altfel; ºi nu e... Scriu pentru ca
moartea lui pare a nu fi, totuºi, încheierea acestei aventuri cu numele
de viaþã! Scriu pentru cã aº vrea sã cred cã existã un Dumnezeu
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care nu ne-a uitat chiar de tot aici la cheremul acestei lumi ce parcã
uitã mereu cã amãgire ºi fum e totul... Scriu pentru cã unii oameni
sunt rãi ºi alþii sunt buni, ºi aº vrea ca sã nu mai existe rãutate,
urã, hoþie, necinste, vânzare de frate ºi alte asemenea pe pãmânt...
Scriu pentru cã mã simt oarecum fãcând parte din taina acestui
univers, el însuºi tainã a tainelor... Mai scriu pentru a smulge ceti-
torului un zâmbet, un oftat, o nãdejde, o bucurie, pentru a-l pune
pe gânduri puþin, ºtiutor cât de scumpã ºi rarã e o razã de luminã
în vremile de apãsãtoare întunecime... Scriu pentru cã am, per-
sonal, o nedumerire: Încã mã ntreb cu ce a greºit umanitatea, cu
ce ºi-n faþa cui? Prea multã vrajbã ºi zâzanie, prea multã încrân-
cenare, prea multe lucruri se întâmplã ºi foarte multe nu! Ceva e
fals ºi fãrã noimã, ceva n-ajunge, ceva e amãgire, ceva s-ar cuveni
ºi alte nenumãrate nu, e parcã o eroare în toate ale noastre, ai
zice cã pãmântul, soarele ºi stelele s-au înþeles ca sã ne piardã,
încã mã-ntreb ca ultimul netrebnic cu ce a greºit, cu ce umani-
tatea noastrã!... 

În fine, cu modestie ºi umilitate, pe urmele marilor purtãtori
de cântec (divinul Eminescu, romanticii germani, seducãtorii fran-
þuji, fascinantul Shakespeare º.a.m.d.) socot cã problema poeziei
e una foarte serioasã ºi iatã de ce: A venit timpul, în sfârºit, când
nu prin texte sublime (sublimul — nevinovata omeneascã eroare),
nu prin hârtii mâzgãlite superb, grafic, caligrafic, pornografic,
ideografic, politic, apolitic, criptografic, da, nu prin hârtie noi, poeþii
adevãraþi (adevãrul, ce teroare!) sã dãm seama de înþelepciunea
ºi, vai, nebunia lumii! Dar adevãrul ce-i? Ei bine, adevãrul este ceva
cu care toatã lumea este de acord, ori dezacord (biata noastrã
lume!) Dar totuºi ce-i adevãrul, oameni buni? Un rãspuns: adevãrul
este numãrul de aur care numãr nu are nici o legãturã cu numãrul
crimelor perfecte ºi imperfecte sãvârºite clipã de clipã în istorie;
cât despre aur (aurul din numãrul de aur) el nu este metalul atârnând
la gâtul ºi pe labele aleºilor aceleiaºi istorii a îmbuibãrii mondiale
(ºi tu, sãrmane, viitor de aur, ce demult ai fost!)... Seamã de înþelep-
ciunea ºi nebunia lumii vom da, de azi înainte, prin însãºi înþelep-
ciunea ºi nebunia personalã, a noastrã, a celor mai crezând în lucruri
sfinte, înþelepciune ºi nebunie ce nu se vor mai scrie pe coli ºi pe-
tice de hârtie, pentru cã poezia se va citi la sursã, adicã la sânge,
la disperare, la glasurile cele mai dureroase (ah, ºi umorul, sã nu
uitãm umorul, cât doare umorul!). Poezia se va dispensa de cuvintele
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frumoasele ºi strivitoarele cuvinte ale frumoasei ºi strivitoarei noas-
tre umanitãþi, da, poezia nu va mai fi o afacere lexicalã, necum
alte afaceri, ea nu va mai sluji (cã a fãcut sluj destul!) nimãnui ºi
la nimic, nu, ea nu va mai sluji nici în catedrale, nici pe tirani, nu
se va mai prostitua în pieþele publice, nu va mai slugãri nici pe
altruiºtii de paradã, nu va mai folosi nici pentru pansat rãni istorice,
nici pentru aleluia, nici pentru gaudeamus igitur, nici pentru librete
de operã, operete, oratorii sau la alte manifestãri gen „trei lulele,
trei surcele“! Mi-e limpede: poezia a devenit o foarte serioasã
chestiune (întrebare ºi rãspuns!) de ordin personal, un fel de sperie-
toare de alungat ciorile din lanul sfânt, lanul la marginea cãruia a
fost omorât Pitagora, poetul de geniu, vreau sã zic „adevãrat“, care,
ºi el, a dat seama de înþelepciunea, ºi nebunia lumii altfel decât
prin cuvinte! Pitagora a fost omorât, trãiascã Pitagora! Trãiascã
poezia (Ah, ah, ah, dar problema poeziei, a-nþelepciunii ºi a nebu-
niei, sã fim serioºi, nu-i chiar atât de simplã...). Pentru toate pricinile
de mai sus mã socotesc un ghebos desãvârºit: Am trãit o viaþã
de om aproape, ca un inocent, mi-am zis cã trebuie sã fiu cuminte,
decent (am fost învãþat sã trãiesc astfel!), sã nu pice pe capul meu
cine ºtie ce mãgãreaþã! Istoria, leneºã, a curs mâloasã pe lângã
mine, precum se prelinge neantul printre precepte divine, m-am
lãfãit în aºternuturi ºi albe ºi murdare, precum regele porc, preaferi-
citul, în tãu, uitând ºi de dumnezeu ºi de dracul, ºi de eden ºi de
hãu, nici credincios, nici ateu, una peste alta, nebun înþelept, aces-
ta am fost eu (sau doar mi s-a pãrut!). Dintr-o datã, când cicã lumea
a scãpat de un soi trãsnit de aiuritoare dictaturã, am priceput miezul
de foc al cuvântului „urã“ (cã-n tâmpenia mea idealistã, deh, uma-
nistã, începusem a iubi de-a valma pe toþi hoþii ºi netoþii!), drept
pentru care, în clipa de faþã, încerc sã mã fac din ce în ce mai
uitat ºi mai nevãzut, sã nu bage de seamã iscodacii acestui parcã
blestemat petic de pãmânt cã ºi eu, ca ºi ei, sub cerul de stele
am apãrut ºi ca o buruianã folositoare am crescut! Cum necum
însã, bine c-am trãit ºi eu cumva, am pãtimit, cã, ehei, ºi-n mine
s-a rãtãcit fãrâmã cât negru sub unghie de infinit, cã-ntr-ãst chip
ºi nu-ntr-altul ursitoarele, bunele nebunele, m-au pecetluit! Ce va
sã fie dincolo, în distracþia de apoi, se va vedea la momentul potri-
vit, acu-i tardiv, inoperant, sã dau ceasul înapoi doar-doar oi mai
îndrepta câte ceva din rãtãcirile de altãdatã! Un lucru e cert — în
sinea mea de corp ceresc (fir de praf... — ce credeaþi!) simt c-am
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atins perfecþiunea, sunt un ghebos desãvârºit... — lutul care sunt,
a mirosit ºi el absolutul! Nu ºtiu care din cãrþile mele va învia în
viitor, dar dacã ar fi sã mi-pun în desagã ceva din trudele proprii
la plecarea spre neant, m-aº gândi la selecþia ªi totuºi... nu se
miºcã (2002), la... Restu-i otravã (2004) la proza Arºiþa (1981),
la volumele oarecum de umor Umor la gura þevii (2001) ºi Umor
cu dinþi (2005). 

Cine sunt eu? Un om aproape ca toþi oamenii... un moldo-
vean... un iubitor de lucruri sfinte... un muritor... nu ºtiu de unde
vin (bãnuiesc doar!) ºi nu ºtiu încotro va fi sã mã duc... Oricum,
altã viaþã nu mi-aº mai dori, aceasta de aici îmi este foarte de ajuns...

TOT CEEA CE SUNT DATOREZ LUI
DUMNEZEU ªI CÃRÞILOR

Nicolae Murgu

Încep prin a vã mãrturisi cã invitaþia dumneavoastrã mã onore-
azã ºi încerc sã-i dau curs.

Trãiesc într-o utopie care se numeºte ORAVIÞA, „centrul tutu-
ror marginilor“, cum spunea, în glumã, regretatul Mircea Nedel-
ciu. Mã simt legat de aceste meleaguri din pãmântul cãrora am
pornit în lume. Un teritoriu miraculos, dãruit de Dumnezeu o datã
cu viaþa pe care o consider un privilegiu ce mã îndatoreazã în eter-
nitate. Scriu din nevoia de comunicare, în aceastã lume înstrãinatã.
O mãrturisire fragilã cã am fost, cã sunt. Rãtãcitori pe nesfârºitele
întinderi ale sufletului nostru, uneori lãsãm disperate mesaje, ase-
meni acelor aflaþi pe nave în derivã. Sunã patetic, dar este foarte
aproape de ceea ce simt. Cred în cuvintele lui Borges: „cu toþii scriem
la aceeaºi carte, mai bine ori mai puþin bine“.

Cultural vorbind, mã consider moºtenitor legitim a tot ce s-a
scris. Pornind de la Biblie la Homer ºi pânã în zilele vieþii mele. S-ar
putea ca scrisul meu sã fie doar un reflex al lecturilor, nu îmi dau
seama. Tot ceea ce sunt datorez lui Dumnezeu ºi cãrþilor. Pentru
cã mã gãsesc într-un moment de relativã sinceritate, recunosc cã
mai scriu ºi din dorinþa secretã de a comunica, peste vreme, cu
nepoþica mea Iulia.
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Nu cred în grupãri literare, curente, etc., eu cred în valorile
perene, în marile personalitãþi atemporal — transtemporale, în elita
acestei lumi. Ca o consecinþã, nu mã revendic, literar vorbind,
nimãnuia ºi tuturora. De asemenea sînt împotriva oricãrui gen de
clasament. Nu voi pomeni nici un nume. Toþi cei pe care, în jumã-
tate de veac de lecturã, am avut norocul sã-i întâlnesc, se regã-
sesc în ceea ce numesc eu CARTE.

Scriu versuri (nu poezie) pentru cã nu prea am „întindere
epicã“. Mai cred cã poezia este o stare de frumuseþe a sufletului
mai presus de putinþa noastrã de a o cuprinde în cuvânt. Este darul
divin hãrãzit celor aleºi.

În încheiere, mãrturisesc cã scriu ºi pentru cã am iubit ºi
iubesc aceastã viaþã, aceastã lume. La urma urmelor, ºi aceºti
oameni.

SPOVEDANIA MEA

Nicolae Danciu Petniceanu

Scriu din nevoia lãuntricã de-a învinge timpul prin eternizarea
lui într-o operã literarã; doar scrisul, fotografia ºi filmul, desenul,
grafica ºi pictura sunt mijloacele tradiþionale la îndemâna omului de-a
eterniza clipa, de-a o imortaliza ºi conserva pentru posteritate.

Scriu pentru cititorul anonim aflat sub vicisitudinile vremii,
încerc sã-l fac sã uite o clipã, douã, de-o supãrare, de-o durere
fizicã sau moralã, de-a drãmui cu el o bucurie; scrisul meu sã
însemne pentru el o alinare, un „colþ senin“, cuvântul meu sã-l înno-
bileze sufleteºte întru sublim.

Sunt adeptul curentului literar românesc „tradiþional“, mani-
festat cu precãdere în literatura românã de condeie consacrate
ºi rezistente în timp: Caragiale, Rebreanu, Voiculescu, Slavici,
Sadoveanu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Marin Preda etc.,
prozatori viguroºi cu opere literare în prozã de-un real talent,
disponibile sã converteascã sufletul întru frumosul autentic, grav
ºi patetic.

„ªcoalã“, „grupare literarã“ nu existã, aºa cum existau în
perioada interbelicã, mã refer în special în Banat, existã eventual,
dupã decembrie '89, gãºti literare constituite din condeie cosmopo-
lite, care dezbat problematica „modernistã“ ºi „postmodernistã“ în
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artã ºi culturã, privind peste Ocean, reglându-ºi ornicul dupã cea-
sul din Budapesta, Viena ºi Tel-Aviv. În atari împrejurãri, am creat
Societatea literar-artisticã „Sorin Titel“ din Banat; mentorul, proza-
torul Sorin Titel, m-a ajutat sã debutez în revista „Orizont“ de la
Timiºoara, la recomandarea, motivatã, a criticului literar Ovidiu
Cotruº, nepotul de frate al poetului Aron Cotruº.

Societatea „Sorin Titel“ din Banat ºi-a propus ºi a realizat în
ºedinþele sale bilunare, din martie 1990 ºi pânã în prezent: meda-
lioane literare (evocarea unor nume de prestigiu în literatura
românã), lecturi cu promovarea unor texte de valoare autenticã.

Concursuri literare, ºezãtori literare, simpozioane închinate
unor scriitori precum: Mihai Eminescu, Camil Petrescu, Ioan Sla-
vici, Virgil Birou, Petre Nemoianu, Gr. Iosif Nemoianu, Grigore Popiþ,
Ion Stoian-Udrea, Emilia Lungu-Puhallo, Damian Ureche etc. Aces-
tor scriitori precum ºi altora am confecþionat, montat ºi dezvelit
cu ritual creºtin plãci comemorative pe casele ºi edificiile legate
de numele lor, în felul acesta am sãdit în sufletul membrilor socie-
tãþii noastre, ºi nu numai ai societãþii, cultul eternizãrii ºi al dragostei
faþã de înaintaºi, contrabalasând tendinþa unor confraþi de-a dis-
credita numele unor mari scriitori (vezi revista „Dilema“, director
Andrei Pleºu, din februarie-martie 1998, în care Zigu Ornea ºi alþii
din „gaºca“ sa l-au batjocorit pe Mihai Eminescu).

Mi se cere sã enumãr câþiva scriitori români ºi strãini care
au „pecetluit“ creaþia mea literarã. Gustul pentru frumosul artistic
ºocant mi-a fost modelat de Mihai Eminescu (poezia sa socialã ºi
naþionalistã, „Împãrat ºi proletar“, „Viaþa“, respectiv „Doina“ ºi „La
arme!“), Octavian Goga (volumul „Poezii“, premiat de Academia
Românã, în 1905, dar ºi „Mustul care fierbe“), apoi „Ion“ al lui
Rebreanu, nuvelele lui Vasile Voiculescu, „Moromeþii“ lui Preda, „Val-
suri nobile ºi sentimentale“ ale lui Sorin Titel, „Întunecarea“ lui Cezar
Petrescu, proza lui Panait Istrati ºi „Baltagul“, „Nicoarã Potcoavã“
ºi „Un om necãjit“, semnate de Mihail Sadoveanu, „Ceahlãul lite-
raturii române“, potrivit zisei lui Eusebiu Camilar.

Din literatura strãinã mã opresc la câteva nume celebre: Imrè
Madàch („Omul de aur“ ºi „Tragedia omului“), Maxim Gorki („Azilul
de noapte“, „Mama“ ºi în special nuvelele sale), Victor Hugo („Mi-
zerabilii“), Dostoievski („Amintiri din casa morþilor“, „Fraþii Karama-
zov“, Mihail Solohov („Donul liniºtit“ ºi Soarta unui om“) apoi sâr-
bul Ivo Andrici ºi rusul Serghei Esenin m-au tulburat cu realismul
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lor îmbinat cu un romantism de cea mai bunã calitate, având ca
suport moral: un patetic umanism.

Despre cãrþile mele mi-e greu sã vorbesc, ele sunt nepoþii
ºi nepoatele mele, pe care nu le am! Îmi vor purta în cârcã numele
atât cât vor putea. Întotdeauna întâiul copil îþi rãmâne, discret, mai
aproape de suflet, de inima albastrã! „Apa de duminicã“ a fost cea
dintâi carte a mea, la care am trudit vreme de douã decenii, pânã
a vãzut lumina tiparului. S-a bucurat din partea criticii doar de cuvinte
laudative la modul superlativ. N-a fost premiatã, aºa cum a fost
volumul „Peregrin prin Siberia“, locul I, la un concurs internaþional
ce-a avut loc în Italia (Sicilia, 2003). Dar, reþineþi: cartea cea mai
dragã rãmâne cea de pe urmã... Tot douã decenii, poate chiar mai
bine, am trudit la romanul „Bigamul“, care urmeazã sã vadã lumi-
na tiparului în 2006, când voi putea numãra ºapte decenii de viaþã
biologicã. Vom trãi ºi vom vedea...

Cine sunt eu? Un modest scrib, mã feresc de-a spune cuvân-
tul magic „scriitor“! nu îndrãznesc, pentru a nu-i supãra pe: Emi-
nescu, Caragiale, Slavici, Delavrancea, Vlahuþã, Nichita Stãnescu,
Sorescu, Manolescu, Blandiana, Dinescu, Pãunescu ºi mai ales pe
Artur Silvestri, lângã cultura cãruia greu poþi rezista, greu poþi gãsi
un loc liber!

De unde vin? Încotro mã duc? De unde poate veni feciorul
unei spãlãtorese ºi al unui geambaº de cai, care a crescut caii alto-
ra? Vin din periferia vieþii ºi mã întorc, acum, la vârsta senectuþii,
acolo de unde am purces în viaþã, într-o sâmbãtã, legãnat într-o
copaie, sub un cuptor de cãrãmidã, din care curgea cenuºa pe
blana pisicilor. Dixi!

ANTEMERGÃTORUL

Antonia Iliescu
Trebuie sã vã mãrturisesc cã am fost foarte onoratã de

propoziþia pe care mi-aþi fãcut-o de a figura în paginile noii dum-
neavoastrã publicaþii „Mãrturisirea de credinþã literarã“.  Am fost
plãcut luatã prin surprindere dar, în acelaºi timp, puþin speriatã de
amploarea responsabilitãþii pe care o implicã un astfel de gest.
Mi-am pus  fireasca întrebare: „voi fi eu oare la înalþimea presti-
gioaselor creaþii literare care vor forma substanþa acestei cãrþi“?
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Vã rog ca mai întâi sã primiþi acest  „antemergãtor“ care,
în accepþiune norvegianã, este alter ego-ul ce ne anunþã vizita, care
sã mã reprezinte. În ce priveºte Mãrturisirea de credinþã literarã,
as începe-o cu: 

„Eu nu sunt scriitor. Eu sunt doar un om care scrie, fiind supus
capriciilor muzei. Sunt un adult care nu a pãrãsit niciodatã þara
copilãriei, dar care se joacã serios. Am o carte publicatã (prozã
scurtã). Scriu din nevoia de a-mi limpezi gândurile, pentru a sta-
bili contacte în forme convenabile cu o lume de care ne înstrãinãm,
fãrã voia noastrã. Scrisul — pentru mine — este uneori joc, alteori
este revoltã, uneori este meditaþie ºi reflecþie; de multe ori este
o boalã care — paradoxal — vindecã; este uimire, iritare si iertare,
cutezanþã ºi umilinþã, dar mai ales, este necesitate ºi datorie. Din
punctul meu de vedere, a fi scriitor nu este o profesie, ci o con-
secinþã; a scrie este însã o datorie multiplã, ca un atom cu mul-
tiple valenþe.

O primã valenþã ar fi datoria faþã de zâna bunã care ne-a
dãruit harul la naºtere ºi care ne porunceºte, ascunsã într-un colþisor
de suflet: „scoate din tine adâncul ºi vezi ce spune; dacã cei ca
tine tac, cui lãsãm cuvântul?“

O altã valenþã ar putea fi datoria faþã de dascãlii care ne-au
format ºi care ne-au transmis uneltele de ºlefuire a harului: mã
refer la profesorii noºtri de limbã românã dar ºi la scriitorii univer-
sali, care sunt adevãraþi profesori de limbã umanã. Primii ne-au
învãþat literele ºi taina descifrãrii slovelor; ceilalþi ne-au dat sensurile
multiple ale cuvintelor. Sprijinindu-ne pe aceste douã tezaure, vom
putea eventual sã aflãm sensul propriei noastre existente;

Copiii noºtri, nãscuþi ºi nenãscuþi, nu aºteaptã probabil nimic
de la noi, fiindcã mulþi cred cã au cheile trecerii glorioase prin lume.
Dar tocmai faþã de cei ce nu aºteaptã nimic de la nimeni avem
datoria cea mai mare! Suntem datori sã le redãm o lume minunatã,
care existã doar pentru cei ce mai cred în ea.

În mãsura în care omul ar avea în sine o parte divinã, crea-
þiile sale ar putea fi asimilate creaturilor Lui, sau „diferenþialelor
divine“, cum ar spune Blaga. Dar, când însuºi Dumnezeu avea îndoieli
asupra scopului creaþiei Lui, preferând sã ne arate mai curând „ceea
ce nu trebuie sã se facã, iar nu ceea ce se face“, când nici El nu
ºtia exact care va fi mersul lumii pe care o elibera de sub tutelã,
fãcând-o responsabilã de propriile ei acte; va fi oare capabil
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cuvântul nostru sã nege negaþia Marelui Anonimã? Omul, cu con-
deiul lui, ar putea deturna intenþia iniþialã a Demiurgului? Dacã
rãspunsul este „da“, atunci omului i-ar reveni rolul extrem de difi-
cil de a arãta lumii „ce ºi cum trebuie sã se facã“, fãrã însã a cãdea
victimã capcanelor artei cu tendinþã moralizatoare.  

Acest „ce trebuie sã se facã“ ne reaminteºte de datoriile noas-
tre faþã de lumea creatã de El, sub formã de „diferenþiale divine“,
cuprinzând deopotrivã aurul ºi noroiul, îngerii ºi demonii.

Nu ne rãmâne aºadar decât sã desfacem cu rãbdare ghemul
cu încâlciri metafizice, sã dezlegãm aripile îngerilor, sã liberãm iubirea
de oameni ºi sã scoatem aurul din noroi. 

Biblia ne avertizeazã: „la început a fost Cuvântul“.  Nu avem
oare datoria de a ne uni cuvintele într-un glas, care sã-i redea cuvân-
tului de început doar funcþia sa creatoare de frumos?

Andenne, Belgia

„SPERANÞA-I MÂNGÂIE PE
TOÞI MURITORII…“

Vasile Tãrâþeanu

De-a lungul celor peste 45 ani de activitate literarã nu o sin-
gurã datã, mai ales, dupã ce am trecut de vârsta rãstignirii, m-am
întrebat: de ce adeseori mâna mea alunecã peste rafturi cãutând
cutare sau cutare carte de poezie ºi de eseuri, de ce degetele mele
pipãie, iar ochii zãbovesc mai îndelung ºi cu anumitã recunoºtinþã
asupra rândurilor scrise de Mihai Eminescu ºi Tudor Arghezi, de
George Coºbuc ºi Lucian Blaga, de George Bacovia ºi Nichita Stã-
nescu, de Marin Sorescu ºi Adrian Pãunescu, de Ioan Alexandru
ºi de Gheorghe Tomozei? 

De ce uneori pe la miezul nopþii mã scol ºi caut înfrigurat un
„petec de hârtie“ ºi un capãt de creion, de obicei pus la îndemânã
pe noptierã de cu searã ca sã nu bâjbâi prea mult prin întunericul
casei în cãutarea lor tulburând somnul celorlalþi?

ªi, în sfârºit, de ce scriu, de ce înºir tãinuitele-mi gânduri pe
hârtie, de ce mã spovedesc în faþa nu ºtiu cui? 

M-am întrebat de asemenea, nu o datã: simte oare cineva
dintre dumneavoastrã, dragi mei cititori de acum sau de mâine (dã;
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Doamne, sã fiþi!) nevoia acestor, vorba lui Eminescu, „istorii pe apã“
scrise de mine într-un moment de slãbiciune sau poate de avânt
sufletesc? ªi apoi cui îi pot face trebuinþã „ah“-urile ºi „of“-urile ºi
visele mele, când fiecare ºi le are pe ale sale cu vârf ºi îndesat în
viaþa-i? Poate cineva dintre domniile voastre sã-mi spulbere îndoielile,
spunându-mi dacã meritã sau nu sã-mi pierd nopþile, uneori ºi zilele
în cãutarea unei forme în care „sã încapã“ sentimentele ce-mi strã-
fulgerã sufletul uneori sau gândurile ce-mi terorizeazã-nchipuirea? 

Cu sufletul ca marea vãlurând / Spre þãrm de vis, / Spre
þãrm de gând. / Te zbaþi în dor de dor ales / Parcã prea rar, /
Parcã prea des. / Porneºti în largul tãu cel larg / Speranþe-n /
Vârfuri de catarg / ªi le tot porþi din zare-n zare /  Pânã devin
temple de sare/ (Cu sufletul ca marea…1975)

Astfel, zile ºi nopþi, încercând sã-mi destãinui gândurile nu
ºtiu cui, stând cu capul aplecat asupra unei foi albe ca-n faþa Celui
de Sus în timpul rugãciunii, parcã n-am fãcut ºi nici nu fac altce-
va decât printre „dulci iluzii ºi amintiri“, printre „bucurii ºi dureri“,
printre „visuri ºi deziluzii“ sã mã rãstignesc de unul singur fãrã a
ºti bine de ce o fac ºi pentru cine, dacã acel cineva de nu ºtiu unde
ºi de nu ºtiu când are sau va avea nevoie vreodatã de jertfa, de
arderea mea de tot. 

Dar poate cã de aceste destãinuiri am nevoie numai eu, nu
ºi cei ce se aflã alãturi de mine; ºi cu atât mai puþin cei care vor
veni dupã mine când nu voi mai fi decât o amintire. Dã, Doamne,
ca ea sã fie — precum o doresc în clipele de sinceritate supremã,
— frumoasã ºi neîntinatã de prea multele pãcate câte le-am fãcut
cu gândul sau cu fapta, cu voia sau fãrã voia mea.

Poate cineva dintre dumneavoastrã sã-mi spulbere aceste
îndoieli, într-un anumit fel existenþiale, sã-mi dea rãspunsul convingã-
tor la acestea ºi câte alte întrebãri ce-mi frãmântã nu numai mintea,
ci ºi trupul? Cãci ºi el, sireacul, nu-ºi gãseºte locul tot mãsurând
cu paºii cabinetul de lucru dintr-un colþ în altul în cãutarea mea de
sine sau poate în fuga mea de sinele meu. Dar poate cã în cãutarea
celuilalt, a aproapelui meu pe care ar trebui sã-l iubesc la fel ca
pe mine însumi. ªi-apoi ce sã fac cu duºmanii, cu vrãjmaºii? Fi-voi
în stare sã-i iubesc ºi pe ei ca pe prieteni sau ca pe mine însumi? 

Pentru cine scriu, pentru cine mã risipesc la nesfârºit, tot
alergând dupã niºte himere, tot construind castele de nisip, tot
sperând ºi deziluzionându-mã pe rând, tot cãzând ºi ridicându-mã
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din noroiul zilei? E un fel de dute-vino, un flux-reflux, precum valu-
rile zbuciumatei mari. Rãspunsul atârnã undeva în aer, fãrã ca sã-
l pot percepe.

ªi iatã cã vii acum ºi tu, dragã frate Artur Silvestri, ºi-mi
adresezi aceleaºi întrebãri pe care mi le-am pus nu o datã singur
ºi-mi rãscoleºti cu ele ºi sufletul ºi mintea, precum ai scotoci cu
vãtrarul jãratecul într-o vatra aproape stinsã. 

Crede-mã cã nu ºtiu ce sã-þi rãspund. Poate cã scriu pen-
tru mine însumi, spunându-mi: 

Eºti fericit ºi / nu-þi dai seama / Cât îþi trãieºte / tatãl, mama,
/ Cât ei pe undeva, / la sat / Cu veºniciile / þin sfat…

Dar poate cã scriu pentru pãrinþii mei? Aºa, ca sã le mângâi
bãtrâneþea. Ca un semn de respect ºi de recunoºtinþã pentru viaþa
ce mi-au dat-o, pentru truda ce-au depus-o crescându-mã ºi purtân-
du-mã prin ºcoli înalte. 

Între viaþã ºi moarte / Între moarte ºi viaþã, / Mamã sufle-
tul tãu / De o stea se agaþã. / Urlã câinii pe stradã / Înspre lunã-
a pustiu / Ce leacuri sã-þi dau, / Dragã maicã, nu ºtiu. / Sunã
sora din sat / Sã mã-ntrebe ce faci / ªi-mi spune c-o buhã / A
cântat prin copaci…

Sau pentru copiii mei? Ca sã-i povãþuiesc cum trebuie sã-ºi
trãiascã viaþa, sã nu facã aceleaºi greºeli ca ºi mine, s-o ducã mai
uºor ºi sã nu alerge, precum a fãcut-o tatãl, dupã idealuri greu de
atins ca un copil în timpul verii dupã niºte fluturi frumos coloraþi.

Viaþa noastrã, fiule, aidoma ierbii/Creºte dinspre unul spre
altul/Ca-n spaþiul dintre noi  — poezia/Pe care-o confundãm cu
neantul.

Ori de dragul cuvintelor materne cãrora le duc dorul mereu,
a cuvintelor pe care caut sã le potrivesc între ele, aºteptând ca
din îngemãnarea lor sã se nascã acea minune neînchipuit de dulce-
amarã prea sfântã povarã?

În cãutare de cuvânt   /Mã cutremur, mã frãmânt, / Ca
o frunzã mã-ntomnez, / Ca un Do în Do-diez. / Ca o apã mã’ nfior
/ ªi de umbra unui dor.  /Cad ºi mã ridic din nou / Revenind ca
un ecou / Caut iar ºi nu gãsesc / Dar nici nu mã prãpãdesc, /
Cãci cuvintele, oh! Ele, / Luminând ca niºte stele / Învãluite în mis-
ter / Nu mã lasã ca sa pier, / ci mã iau ºi mã tot poartã /dintr-o
soartã-n altã soartã.
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Nu, dragul meu frate, nu ºtiu cum sã-þi rãspund la aceste
întrebãri: de ce ºi pentru cine scriu. 

Poate ca sã-mi alin durerile câte s-or fi îngrãmãdit în suflet
de-a lungul unei vieþi de om care nu mai încape în propria casa din
cauza strãinilor ce-au tot venit „pe drum de fier“ potopindu-mi moºia
strãmoºeascã: 

Þi s-au plâns românii toþi / De la munte pân’la mare, / Dom-
nule poet, te rog / Dã-mi ºi mie ascultare / Cãci ºi eu pe suflet
port / O durere ce m-apasã. / E durerea unui neam / Care e ºi
nu-i acasã. / Fã ºi din durerea mea / Încã o Doinã, o strigare Ce
s-ar zbate dureros / Între vechi ºi noi hotare.

Dar poate ca sã-mi apãr cu armele de care dispun puþinul
ce mi-a mai rãmas din fostele comori: limba maternã ºi urmele
marilor mei înaintaºi care încã mai rãzbat prin strãinul asfalt tur-
nat peste ele?

Sã ne trezim prieteni / Din somnul cel de moarte / Ne-a
îndemnat poetul / Visând la alte soarte / Dar noi ne-am cam uitat
/ ªi limba ºi credinþa Ce-a mai rãmas atunci / Din dreaptã-ne fiinþa?

Sau poate ca sã-mi înãbuº revolta ce-mi cuprinde fiinþa împotri-
va celor care parcã n-au venit cu alt scop în casa mea decât sã
mã înstrãineze de toate cele primite din moºi strãmoºi? 

Ce aº putea face altceva vãzând cã nu pot schimba nimic
din legile acestei lumi atât de nedrepte uneori cu neamul meu?

Doamne, nu ºtiu ce-i cu mine / Mã simt rãu ºi-mi pare bine,
/ Mã simt bine, îmi pare rãu, / Doamne, ce-i cu fiul tãu? / Merg
pe drum cu alþi buluc / ªi mã simt tot singur cuc, / Doar când
mã închid în sine / Lumea-ntreagã e cu mine. / Uneori sunt sfânt
frumos, / Alteori — om pãcãtos, / Într-un trup voind sã-mpac /
La un loc înger ºi drag. / Doamne, nu ºtiu ce-i cu mine, / Mã
simt rãu ºi-mi pare bine, / Mã simt bine-mi pare rãu, / Doamne,
ce-i cu fiul tãu?

De unde-aº putea afla de ce scriu ºi pentru cine scriu? ªi
cât voi mai scrie? 

De undeva, de aproape sau de departe, privesc spre mine
„neînduraþii ochi, de gheaþã“ ºi de undeva din strãfundurile fiinþei
rãsunã o voce acuzator:

– Pentru tine scrii doar, pentru tine, pentru satisfacerea
orgoliilor tale personale, pentru gloria ta literarã, uitând cât de trecã-
toare este, hai recunoaºte odatã ca aºa-i cum spun eu!
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ªi parcã, are dreptate, vocea aceea venitã de nu ºtiu unde
din adâncurile fiinþei sau din afara ei, cãci dacã stau strâmb ºi încerc
sã judec cu dreptate:

Nimic nu mi-e strãin / Din ce e omenesc, / Condamnat la
viaþã / Pe viaþã — / Trãiesc. / Nu plâng, / Nici nu-mi blestem /
Norocul / n-aºtept amnistii / sã-mi reduc / sorocul, / ci ca Sisif
/  îmi car în spate / speranþa / pânã peste poate…

Astfel, înaintând spre noi orizonturi, simt cum ele — în loc
sã-mi fie mai aproape — vai! se îndepãrteazã tot mai mult.

Între timp, alte miraje se încheagã din speranþele ce le
nutreºte muritoarea mea fiinþã, alte întrebãri mã frãmântã: ce va
rãmâne din frânturile de gând ºi din freamãtul sufletesc turnat de
mine în rânduri ca acestea va rãmâne peste ani? Va dãinui în timp
mãcar o carte din cele scrise de mine, o poezie sau nici atât? 

Nu  ºtiu rãspunsul nici la aceste întrebãri. Cu atât mai mult
cã lucrul acesta nu mai depinde de mine. O, dac-aº putea hotãrî
eu de unul singur! Dar aºa… Viaþa mea literarã de dupã ce voi deveni
ce-am fost pãmânt, cu pãrere de rãu nu mai depinde de mine. Deºi
parcã nu-mi poate fi indiferentã. Eu am fãcut cât am putut sau nici
atât, lãsându-i pe alþii sã caute mai departe „cuvântul ce exprimã
adevãrul“ dacã eu nu le-am putut gãsi.  Doamne, ajutã-le lor, dacã
eu n-am fost vrednic sã fiu pe mãsura aºteptãrilor Tale.

februarie 2006, Cernãuþi

CONTRIBUÞIE PENTRU EDIFICAREA
UNEI LUMI MAI BUNE

Simion Bãrbulescu

Mi s-a cerut sã rãspund la întrebarea: — De ce scriu?
Rãspund menþionând cã, scriind am descoperit o eschivã în

faþa vicisitudinilor existenþiale, cu care m-am confruntat încã din
prima copilãrie, mai precis dupã ce am trecut de perioada de alfa-
betizare...

Primele consemnãri scrise le-am fãcut într-un caiet pe care
mi l-au dãruit cei care — la puþin dupã moartea tatei — m-au selec-
tat pentru o colonie organizatã la Stroieºti, lângã Brãdet, unde am
simþit pentru prima datã duritatea relaþiilor umane ºi anumite
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constrângeri ce-mi revelau normal pe care nu-mi era permis sã le
depãºesc, orice tendinþe de a mã detaºa de colectiv, fiind aspru
sancþionatã... Neaflând sprijin în afarã, am început a mã retrage
tot mai mult în mine, deºi firea mea primordialã era cea a unui
extravertit. Am iniþiat un dialog cu mine, dialog ce avea sã dureze
toatã viaþa. Astfel se face cã în caietul ce-mi fusese dãruit am înscris
primele impresii, spovedindu-mã foilor albe de caiet... La opt ani
câþi aveam atunci a început sã-mi dea târcoale primul sentiment,
pânã atunci necunoscut — dorul. Tânjeam dupã satul natal, dupã
libertatea pe care o cunoscusem în acel spaþiu originar... antre-
nat în ºuvoiul devenirii, descopeream în scris (ºi mai apoi în lec-
turile cãrþilor pe care le descopeream în biblioteca rãmasã de la
tata) o petrecere care convenea firii mele. Scris-cititul mã iniþia în
tainele devenirii, determinându-mã sã-mi analizez reacþiile ºi con-
tribuind astfel la redimensionarea personalitãþii de mai târziu, a ros-
tului aducerii mele pe lume, al devenirii întru fiinþã, cum spune C.
Noica... Urmãtorul stadiu (etapã) va fi cel al desprinderii mele de
acest topos iniþial, prin plecarea la studii — mai întâi la Piteºti ºi
dupã asta la Bucureºti... În anii de liceu mi s-au revelat douã legi:
prima care mã modela din lãuntrul fiinþei, în consonanþã cu natu-
ra, cu universul, cu armonia cosmicã, integrându-mã în matricea
originarã, în tipare eterne, prin împãcarea cu legile imuabile ale
firii, prin integrare în circuitul etern al naturii; cea de a doua con-
sta în tipare tradiþional-arhetipale, în canoane ºi dogme restrictive
de libertate... Faþã de acestea încercam adesea revolta þâºnitã din
neputinþã ºi disperare, care m-a determinat spre o ºi mai mare
retragere în mine, descoperind în scris eschiva împotriva tuturor
vicisitudinilor... Jurnalul pe care am început de-acum sã-l þin cu re-
gularitate consemneazã apropierea de naturã ce se adãuga lec-
turilor tot mai numeroase ºi variate ºi care mã introduceau într-o
lume aparte, ferindu-mã (apãrându-mã) de imixtiuni nedorite... La
sfârºitul gimnaziului, citisem aproape toate capodoperele literaturii
universale... multe dintre aceste lecturi vor fi consemnate în paginile
jurnalului sub forma unor comentarii prin care încercasem sã mã
detaºez de opinii anterioare, creându-mi sentimentul „altfelitãþii“.
Alãturi de lecturi, la aceasta a contribuit ºi vizionarea unor spec-
tacole de artã de la care eram nelipsit. Toate acestea erau notate
sub forma unor opinii critice, ceea ce se va reflecta mai târziu în
comentariile publicate... Iatã, deci, cum a evoluat înclinarea mea
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spre scris, descoperind totodatã una din preocupãrile mele pri-
mordiale...

Un rol în clarificarea înclinaþiilor mele spre scris l-au avut prie-
teniile — atât cele din anii liceului, dar mai ales cele din Facultate,
de când dateazã ºi debutul meu publicistic — la Tribuna Transilvaniei
ºi mai apoi la Tribuna româneascã, ambele conduse de cãtre Al.
Cerna-Rãdulescu ºi unde m-am bucurat de prietenia unor: D.I. Atana-
siu, Aurel Tita º.a. cãrora li se vor adãuga: Ion Verdeþ, Vasile Negrea-
nu, Gh. Bulgãr, C. Fântâneru, Ion Stancu, Floru Mihãescu, Traian
Coºovei, Ion Brãescu º.a. care — alãturi de scris — mi-au înlesnit
regãsirea eului adevãrat, esenþa fiinþei — ca Dasein, sensul devenirii
ºi semnificaþiile ascunsului... Toate aceste revelaþii, reflectate în scris,
au fost cele care mi-au odihnit spiritul ºi trupul, din exemplul lor
învãþând cã ºi într-un corp slab poate locui un spirit liber...

Scriind, chiar cu riscul eºecului, reuºeam sã pãtrund în tainele
devenirii. Nu mã speria deci riscul unor eºecuri, aºa cum a fost,
de pildã, rãspunsul negativ pe care-l primisem de la ªtefan Baciu,
cu privire la încercãrile mele poetice. Eºecul nu m-a descumpãnit,
revenind la creaþia poeticã, debutul meu publicistic producându-se
cu un ciclu de poeme în prozã apãrute în revista catolicã Raiul tinere-
tului, în iunie 1946. Au urmat alte poeme ºi tãlmãciri, toate atestând
pasiunea indelabilã pentru marea poezie. O selecþie riguroasã mi-a
apãrut în volumul: Chemare strãjeriilor din 1997. Au urmat alte
dibuiri creatoare care nu m-au mulþumit din punct de vedere este-
tic. Am reþinut douã romane: Marea iubire din 1997 ºi: Ca o barcã
împinsã de vânt din 2003.

Constantã a fost preocuparea de criticã literarã. Primul meu
volum (amplu comentat) a fost Comentarii critice, apãrut în 1969,
urmat de un studiu monografic despre Demostene Botez, din 1983
ºi care reprezintã reluarea tezei mele de doctorat în filologie... Au
urmat: Profiluri literare contemporane, apreciatã ca „o lucrare de
istorie literarã în capodoperã“ (1987). De asemenea: „De la Emi-
nescu la Emil Cioran“ (1995), Din perspectiva altfelitãþii (1999),
Introducere în opera lui Al. Piru (2001), o monografie despre Simion
Stolnicu: Tentaþia efemerului (2002), precum ºi eseurile: Cuvinte
nemuritoare (1999) ºi Calea spinoasã a înþelegerii (2004). Recent
am publicat un amplu volum de Profiluri, comentarii, eseuri (2005).
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În concluzie, prin tot ce-am scris ºi am publicat sper sã fi
adãugat — dupã cum spune Arghezi — „O foaie nouã de adaos / la
cartea veºnicului mit“, contribuind la edificarea unei lumi mai bune.

SUNT DATOR STRÃMOªILOR MEI,
GÂNDIND ªI TRÃIND ROMÂNEªTE

Lucian Hetco
Sunt român ºi trãiesc de cincisprezece ani în strãinãtate. Am

început în urmã cu câþiva ani sã scriu din nou, dar de abia de
atunci, când problemele zilei, adaptarea la noua mentalitate prin-
tre strãini, cele legate de slujbã ºi datoriile zilei, nu mi-au mai aca-
parat ultimele energii. 

La început, am scris texte ceva mai uºoare dar, mai apoi,
nevoind astfel sã îmbãtrânesc degeaba, fãrã sã ajung sã împãrtã-
ºesc din cele trãite, m-am încumetat cu timpul la mai mult. Simt
cã am, ca ºi Dumneavoastrã, ceva de spus. 

ªi asta o datorez încurajãrilor, prietenilor ºi perseverenþei cu
care m-am obiºnuit sã tratez ceea ce pentru mine are importanþã.
În fond, lucrurile au întotdeauna importanþa pe care le-o dãm. 

ªi faptul de a te împãrtãºi cu sinceritate are avantajele sale.
Au urmat aºadar primele plachete, primul volum, al doilea, o antolo-
gie, un al treilea — de eseuri. Plecat fiind din þarã, auditoriul ºi citi-
torii nu îi pot avea în preajmã, dar nu scriu ca în anii 30, când
românii din Apus scriau pentru alþi exilaþi români de prin capitalele
Europei, rãzleþiþii, cãci nu mai am aceastã condiþie de însingurare,
cu atâtea mijloace moderne de comunicare în jurul meu. Scriu
aºadar mai întâi pentru mine, de aici de departe, pentru cei dragi
mie, care ºtiu cã se pot bucura de o scriere uºoarã, venitã din
suflet ºi pentru suflet. Scriu, aºadar, din convingere pentru români,
oriunde ar fie ei, acasã sau aiurea. Aº putea, sigur, sã scriu ºi în
germanã, limba o stãpânesc, dar am convingerea cã sunt strã-
moºilor mei dator cu aceastã simþire, gândind ºi trãind româneºte,
fiindcã scriind în limba maternã, rãmân, iatã, român pe mai
departe.

Nu am cãutat ºi nu caut sã dau poveþe ºi îndrumãri nimãnui,
cãci scriu despre viaþa noastrã în general ºi nimic din ceea ce e
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omenesc nu ne este nouã, oamenilor, necunoscut. Vãd scrisul ca
faptã, atunci când chemarea nu vine din dorinþa de mãriri, ci din
dorinþa de împãrtãºire ºi de comunicare, fiindcã scrisul este fãp-
tuitor de bine, un deschizãtor de conºtiinþe ºi punte cãtre oameni.

Nefiind nici mãcar jurnalist independent sau „freelancer“, nu
caut nici senzaþie ºi nu îi rãnesc pe alþii cu bunã ºtiinþã, prin nea-
devãruri ºi rãstãlmãciri, fiindcã suferinþa ce aº putea sã o las în
urmã altora, ca glonþ din arma cuvântului, s-ar întoarce asuprã-
mi. Nu scriu ºi nu aleg cuvinte ce s-au nãscut în limbile altor popoare,
evit, pe cât pot, sã alterez limba neaoºã româneascã, moºtenirea
noastrã de suflet, cu vorbele altor neamuri. Nu mã vãd nici împãrþi-
tor de opinie ºi nu mã sumeþesc ca alþii în postura salvatoare de
sfânt ºi cavaler al Ordinului Sfântului Gheorghe, aureolat pe
armãsarul sãu alb, nimicitor al ignobilului în cãutare de senzaþie ºi
de pretinse adevãruri revanºiste. 

Scrisul meu este în limba de zi cu zi a românului planetar,
cãci scriu cu adevãrat aºa cum simt. Cum gândesc ºi cum trãi-
esc. Sunt, în fond, nepot de dascãl de copii de þãrani ºi iubesc slova
ca pe o credinþã, ce se înfãptuie prin bunãtate, iertare ºi toleranþã.
ªi mai ales prin înþelegerea ºi apropierea ce vroiesc a o da omu-
lui de pe stradã, lipsit de atenþia publicã, necunoscutului ce se pierde
neobservat în masa acestei societatãþi gregare, unde doar senza-
þionalul are, chipurile, valoare, împreunã cu ºtirea de ultim, moment.
Simt cã pot da un alt fel de valori, acelea cu care neamul nostru
s-a înãlþat ºi dãinuie, pornite din dragoste, din bunul simþ ºi ome-
nie, din munca cinstitã, tuturor acelora cãrora timpul nu le-a schim-
bat nici caracterul, nici dorinþele, nici firea. Aceia sunt cititorii cãro-
ra mã adresez, care simt chemarea lãuntricã de a iubi cuvintele,
simþindu-le rostul la vremea lor. Aº fi un fiu risipitor, dacã aº renunþa
de bunãvoie la toate energiile ce s-ar fi putut stãvili în spatele cuvin-
telor nerostite, neputând sã las vreodatã o zi sã treacã, neînfãp-
tuind nimic. Ce pãcat de toate cele simþiri de zi cu zi ce rãmân
necunoscute, necercetate, despre care nu vorbim, nici mãcar în
ºoaptã! Ce pãcat de fiecare gând bun, sincer ºi nerostit, care nu
aflã calea spre oameni. Câtã dragoste ºi înþelepciune poate avea
fiecare rând fãcãtor de bine! Fiind însã acolo unde mi-am dorit, simt
o chemare, ce sunt sigur cã nu vine din Nimic. E o acumulare, o
datorie, ce mã întãreºte ºi mã face mai bun. Cei care mã cunosc
mã înþeleg, iar acelora ce m-au citit acum le mulþumesc, rugân-
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du-i sã mã lase sã îi simt aproape. Cuvintele sunt ca buzele moi,
ce se cer sãrutate. 

septembrie 2005, Stuttgart

„SCRIU PENTRU OAMENI,
CÂÞI SUNT ªI VOR MAI FI“

Al. Husar

Primiþi, Vã rog, pe aceastã cale ceea ce ar putea sã fie rãspun-
sul cuvenit la o scrisoare, de fapt douã, pe care le am primit (respec-
tuos aº fi zis — „am avut onoarea a le primi“) din partea Dvs. în
legãturã cu cartea la care vã gîndiþi. 

Aº rãspunde astfel, în forma ce o consider cea mai potri-
vitã, forma unei scrisori, întrebãrilor Dv.: de ce scriu, pentru cine
scriu; din ce curent literar, „ºcoalã“, grupare, direcþie cred cã fac
parte; ce autori români/strãini cred cã au pecetluit creaþia mea;
care cred cã este cartea mea cea mai importantã ºi care „va învia“
în viitor; cine sunt eu ca scriitor, de unde vin ºi unde mã duc?“ —
declarînd cele ce urmeazã.

Scriu, fiindcã — de multã vreme consider — aº avea ceva de
spus ºi ar fi, în ochii mei, pãcat sã nu spun.

Scriu pentru oamenii (cîþi sunt ºi vor mai fi) care citesc cu
ochi buni cele scrise de mine ºi care cred cã scriu cinstit ceea ce
scriu.

Din anii studenþiei fac parte din gruparea revistei „Meºterul
Manole“, în care, alãturi de neuitaþii prieteni Ion ªiugariu ºi Ovid
Caledoniu, inclusiv Vintilã Horia ºi Coriolan Gheþie, mi s-a deschis
calea în literaturã ºi, de nu spun prea mult, în cultura noastrã.

N-aº putea spune, personal, ce autori români/strãini au
pecetluit creaþia mea; chiar termenul „creaþie“ mã zguduie aici...
Blaga ºi Sadoveanu, însã — pot spune — mi-au fost mentori, Arghezi
— un suport, Eminescu — o religie, Dostoievski ºi Nietzsche m-au
„strivit“ ani în ºir. Citeam pe Dostoievski, cîndva, cu fanatism. Era
idolul meu... Desigur, Papini triumfã printre cei care n-au rãmas
fãrã urme, — consider — sau fãrã ecou în conºtiinþa mea, în cãrþile
mele. Chiar cartea mea cea mai importantã, în ochii mei, ºi care
— cu expresia Dv. — va „învia“ în viitor, este în fond o replicã la cartea
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lui Papini, Gog, celebra carte cu care am avut de furcã aproape
o jumãtate de secol din viaþã, la Cluj ºi la Iaºi. O replicã la paginã,
pasaj la pasaj, chiar, de pe poziþii evident antinomice, privind cu
alþi ochi (ai conºtiinþei mele, ai epocii noastre) aceleaºi probleme
pe care Papini le avea în vedere, sub 60 de capitole, în cartea
sa Gog.

O carte prin care un scriitor din România (ºi nu din Italia,
Franþa sau Germania...) intrã în „dialog“ cu un scriitor european
de faimã mondialã, Anti-Gog, scrisã în limba noastrã, a rãmas fãrã
veste. Dar convins cã, tradusã într-o limbã de circulaþie europeanã,
ar fi avut alt destin, ºi nu încetez sã cred, sã sper, dacã nu la noi,
undeva peste hotare, „va învia“ în viitor.

Cine sunt eu ca scriitor ºcl. aratã strict documentatul volum
scos cu subtitlul Biobibliografie de Biblioteca „Gh. Asachi“ din Iaºi
(2002 ºi 2003, ediþia a II a), o lucrare alcãtuitã de Catinca Agachi,
în seria „Oameni ai cetãþii“, cu un „Profil“ semnat de Acad. Con-
stantin Ciopraga (cu generosul titlu „Un umanist modern“) ºi cele
semnate de Gheorghe Grigurcu, Adrian Voica, Grigore Ilisei, sau
rostite la lansarea volumului „Anti-Gog“ de regretatul profesor Gh.
Bulgãr, prof. Marcel Crihanã ºi Onofrio Cerbone, prof. la Universi-
tatea din Bucureºti, catedra de limbã italianã, — în termeni de un
larg credit. Un bogat capitol Activitãþi, Participãri, Prezenþe, Aprecieri
în þarã ºi strãinãtate, unele Mãrturisiri (o selecþie din interviuri) ºi
un alt capitol Opera, semnalînd cele scrise în limba românã în vo-
lume proprii, în volume diferite, în periodice, în cursul vremii — poezie,
prozã, publicisticã (începînd cu 1936 pînã în 2002), în alte limbi
de asemenea, în volume, în periodice, inclusiv prefeþe ºi traduceri
— prezintã pe larg, poate exhaustiv, ceea ce ar fi, cu un cuvînt, „opera
mea“. Referinþe critice despre aceastã operã în lucrãri cu carac-
ter general în limba românã ºi în alte limbi, studii, recenzii, eseuri
în volume ºi în periodice, întregesc un tablou fidel reconstituit în
fine, interviuri, corespondenþã (extrase), înregistrãri audio ºi o rarã
selecþie de autografe primite din partea unor scriitori ca Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Domniþa Gherghinescu-Vania,
Otilia Cazimir, Leon Negruzzi, Vintilã Horia, Ion Siugariu, Laurenþiu
Fulga, Ovid Caledoniu, George Lesnea, N. Tatomir, Gavril Istrate,
Constantin Ciopraga, Cristofor Simionescu, Pavel Chihaia —
împodobesc o carte cu care — mã ntreb — cine nu s-ar putea
mîndri?...

221



De asemenea, recent apãruta carte a dlui profesor Petru
Ioan, în editura „ªtefan Lupaºcu“ din Iaºi, în colecþia „Profiluri (I)“
— prima în colecþie — sever subintitulatã „Semiograma omului ºi
operei“ e, dacã pot spune aºa, un obol prin care inimosul dascãl
ºi savant prezintã în baza unei prodigioase investigaþii — o aevea
adîncã ºi comprehensivã, competentã analizã, care închide calea
oricãrei reveniri. În pagini definitive, fãrã cusur, apelînd fidel, în deplinã
luminã, la tot ce s-a scris, în cele din urmã, privind în sintezã, un
edificiu a cãrui coloanã de sprijin e, dupã Acad, Constantin Ciopra-
ga, „vãdit filosofia“, — cu fine observaþii, subtile intuiþii ºi atente
aprecieri,  d-sa releva „patru înfãþiºãri memorabile ale operei în
atenþie“, conturînd în mod exemplar un profil devenit model.

În context, sub emblema „Un profil de colaborator“, în revista
„Cronica“ din iunie curent, dl. prof. univ. Gavril Istrate, fost, ani în
ºir, decan al facultãþii de Filologie a Universitãþii „Al. I. Cuza“ din
Iaºi, semneazã o luminoasã, vibrantã evocare, de înaltã rezonanþã,
în care — spre surprinderea mea, întrebarea „de unde vin ºi unde
mã duc?“ îºi aflã implicit un amplu rãspuns ºi mã dispenseazã ca
atare, pe aceastã temã, de orice cuvînt în plus.

PREFAÞÃ PENTRU TOATE CÃRÞILE MELE:
RUGÃCIUNE DE SEARÃ

Mariana Brãescu

Pînã nu ne spuneam rugãciunea, nu ne culcam.
„Tatãl nostru, carele ne eºti în ceruri...“.
ªopteam încet cuvintele de rugã în faþa icoanei lucind mis-

terios în lumina curatã a candelei din perete.
„Sfinþeascã-se numele Tãu...“
Nu-mi amintesc de la cîþi ani ºtiam cuvintele sfinte, dar de

foarte micã le ºtiam. ªi-n momentele acelea de noapte adîncã
rãmîneam doar atît: eu, fetiþa aceea micã, îngenunchiatã, sfioasã,
ºi gîndul la Dumnezeu.

Micã, înfricoºatã, emoþionatã. Era un examen sever ºi exa-
menul îl dãdeam în fiecare searã.

„ªi sã ne ierþi nouã pãcatele noastre,
Aºa cum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri...“.
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Nu, sigur, nu înþelegeam totul. Dar înþelegeam cã pentru a
avea curajul sã trecem peste clipa aceea, trebuia sã fi bun ºi drept
toatã ziua ºi doar aºa, seara, înainte s-adormi, sã spui ºi sã-þi fie
primitã la Domnul rugãciunea.

ªi cu pleoapele grele de somn, auzeam pe rînd, ca în vis,
foºnetul mãtãniilor ºi murmurul rugãtor al cuvintelor sfinte: „Tatãl
nostru...“.

Simple amintiri din copilãrie. Cîþi, oare, le mai au?
Spun, ca ºi-atunci. „Tatãl nostru...“ ºi încã mai sper.

223



NOTE ASUPRA AUTORILOR

Antonie Plãmãdealã (1926-2005) Scriitor, teolog de seamã, filosof
al culturii, istoric ºi eseist, personalitate enciclopedicã socotit a fi cel mai
însemnat autor de literaturã religioasã din secolul XX, din România. Cãrþi
impunãtoare prin valoare, soliditate ºi mesaj continuu: „Dascãli de cuget
ºi simþire româneascã“(19981), „Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea
româneascã“(1983), „Biserica slujitoare“(1972), „Cuvinte la zile
mari“(1989), „Calendar de inimã româneascã“(1988), „Pagini dintr-o arhivã
ineditã“(1984). Zoe Dumitrescu Buºulenga (n. 1920) Istoric al litera-
turii, comparatist de seamã, eminescolog, personalitate esenþialã în crearea
mediului cultural naþional românesc în a doua jumãtate a secolului XX. Cãrþi
memorabile, în domeniile predilecte: „Valori ºi echivalenþe umaniste“,
„Renaºterea, umanismul ºi dialogul artelor“, „Eminescu-culturã ºi creaþie“,
„Muzicã ºi literaturã“ (3 vol.), „Sofocle, contemporanul nostru“. Episco-
pul Calinic Argatu (n.1944). Istoric, editor, eseist în universul tradiþiei,
prezenþã impresionantã în literatura românã contemporanã. Autor de cãrþi
memorabile, cum sunt: „Istoria sfintelor mãnãstiri Cernica ºi Cãldãruºani,
(1988) Bucuria lecturii, (1989) Frumuseþea lumii vãzute (2002) Sfântul
Voievod ªtefan cel Mare între Cer ºi genune (2004). Editor al operei exeget-
ice a Patriarhului Justin Moisescu (2003-4). Constantin Ciopraga (n.
1916). Istoric prestigios al literaturii rom\ne, eseist de înaltã clasã, per-
sonalitate ordonatoare a mediului literar românesc în preajma anului 2000.
Cãrþi memorabile: „Personalitatea literaturii române“, „Caietele privitoru-
lui tãcut“ — memorialisticã, „Nisipul“  roman, monografii capitale despre
Sadoveanu, („Mihail Sadoveanu — fascinaþia tiparelor originare“) autorul fiind
principalul exeget, în literatura românã, al acestui scriitor. Teofil Rãchiþeanu
(n. 1943). Poet imnic, de substanþã arhaicã ºi muzicalã, „eminescianist“;
„rapsodul Munþilor Apusului“. Creaþie de o însemnãtate particularã, memo-
rabilã prin „Somn de voevod“, „Planete de melancolie“, „Elegii sub stele“,
„Efulguraþii“. Grigore Ilisei (1943) Prozator „sadovenist“, reporter de li-
ricã amplã din categoria lui Geo Bogza, promotor cultural. Cãrþi impor-
tante: „Între linii“— roman „Divanuri duminicale“ ºi „Oleacã de taifas“, „Fãlticeni,
mon amour“ — publicisticã. Ion Marin Almãjan (n.1940) Romancier, nuvelist,
jurnalist prestigios. Orientat cãtre un „bãnãþenism ideal“, o recompunere
de realitãþi, document ºi limbã. Cãrþi reprezentative: „Întoarcerea spre asfinþi-
turi“, „Tornada“, roman, „Vremea hahalerelor“, „Mãtuºa mea Maria There-
sia“, roman, „În afara gloriei“, roman. Virgiliu Radulian (n. 1931) Eseist
pe teme pedagocice ºi de învãþãmânt, psiholog, memorialist. Cãrþi reprezen-
tative: Contra insucceselor ºcolare, Geneza ºi dinamica idealului în ado-
lescenþã, Crâmpeie de lumini ºi umbre, Cuvânt de învãþãturã, în vol. „Cuvinte
pentru urmaºi“. Melania Cuc (n.1946) Poetã, prozatoare, jurnalistã, cu
o impresionantã activitate diversificatã; autoarea unui tip singular de
„tablete“literare, la limita suprarealismului ºi a poemului în prozã. Cãrþi
reprezentative: „Peisaj lãuntric“ºi „Dincolo de jertfã ºi iubire“ — poeme, „Impo-
zit pe dragoste“ —roman, „Galaxii paralele“ºi „Tablete contra disperãrii“ —
eseuri, „Cinând cu Dracula“ —  roman, „www.rebel.2004.ro“ ºi „ªotron“,
tablete, „Fructul oprit“, roman. Ionuþ Þene (n.1972) Critic literar, poet,
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istoric, promotor cultural; teoreticianul curentului denumit „Noul milena-
rism“. Cãrþi reprezentative: „Bal ca-n iad“, „Roºi de lunã“, „De izvoare“,
„Suflet dac“, „Elegie omului simplu“ — versuri, „Reflecþii critice despre o Teolo-
gie a Istoriei“, „Cronici de istorie româneascã“- istorie, „Poezia noastrã cea
de toate zilele“ — criticã literarã. Alexandru Nemoianu (n.1948). Scriitor
român din SUA. Filosof al civilizaþiei, istoric, eseist exprimat total în uni-
versul Tradiþiei; una dintre cele mai singulare prezente intelectuale din lite-
ratura românã de azi. Cãrþi memorabile: „Tãrâmuri“, „Întâmplãri ºi vise“,
„Borloveni“, „Bucuresti. Puccini 4 ºi împrejurimi“, „Acum“, „Treziri“, „Sem-
nele Vremii. Gânduri ºoptite cãtre fratele Gavriil de la Ceahlau“. Teoreti-
cian al „noului român“, anticipând în „Cuvinte despre românii-americani“dez-
baterile actuale pe aceastã temã. Alexandru-Cristian Miloº (n.1952) poet
ºi eseist, promotor al „poeziei cosmice“, un tip de creaþie de avangardã
aparentã, în realitate o formã de literatura post-unanimistã, whitmanianã;
autor al manifestului ce promoveazã aceastã creaþie potrivitã „epocii ste-
lare“: „Manifest cosmic-art-contact cãtre cetãþenii Cosmosului“. Cãrþi impor-
tante: „Poemele Planetelor“, „Biþii memoriei cosmice“ — o ipoteazã de cosmo-
artã, „Chipul de pe Marte“. Miron Þic (n.1939) Poet, prozator, eseist,
autor de cercetãri de „istorie localã“. Cãrþi reprezentative: „Cocorii razelor
de soare“ — în publicisticã. „Planeta iubirii“, în poezie, „Cronica de la Ilia
mureºanã“— monografia comunei Ilia“, în istoria localã. Graþian Jucan (n.
1929). Istoric literar, folclorist, eminescolog, autor de cercetãri de „isto-
rie localã“. Cãrþi reprezentative: „M. Eminescu. Peste nemângâierea tim-
pului“, „Eminescu înainte ºi dupã Eminescu“, „Câmpulung  Moldovenesc,
schiþã istorico-culturalã“. Eugen Evu (n.1944) Scriitor, autor de poezie,
prozã, eseu, publicisticã, teatru scurt. Important promotor cultural, fonda-
tor al revistei „Provincia Corvina“. Cãrþi reprezentative: „Muntele Miorit-
ic“, „Soarele de Andezit“, „Strugurii Întunericului“, „Miere Sãlbaticã“, „Grã-
dinile Semantice“, „Elegiile Corvine“, „Empatia Divinã“, „Stãpânul Jocului“,
„Rezerva de duiosie“ — poeme „Luceafãr din lacrimã“ºi „Tresãrirea Focu-
lui“ (1), eseu. Felix Sima (n.1949) Poet post-avangadist, reprezentativ prin
creaþia de ironist cantabil. Cãrþi importante: „Cineva mai tânãr“, „Înfrigu-
ratul fierbinte“, „Amintiri din casa arsã“ — poeme; editor de studii despre
„istoria localã“. Tudor Nedelcea (n. 1945) Editor de seamã, istoric lite-
rar, eminescolog, promotor cultural, bibliograf. Opera reprezentativã în
diverse domenii „Geneza ideilor social-politice ºi filosofice în literatura
românã“- eseisticã „Civilizaþia — istorie a cãrþii“, „Pentru mine, Eminescu“.
Iniþiazã ºi susþine colecþia „Românii uitaþi“, cuprinzând importante resti-
tuiri de „documente de epocã“ privind „românii din jurul României“. ªtefan
J. Fay (n. 1919) Scriitor român din Franþa. Prozator, memorialist, reporter,
eseist, autor de evocãri istorice; personalitate singularã în literatura românã
de azi. Cãrþi reprezentative: Cronologia lui Ioan Kemény, (Caietele unui roman
care nu s-a scris), Moartea baroanei , La cina din nouã sute ºapte, Caie-
tele locotenentului Florian , Sokrateion sau mãrturie despre om , Bal la
castel , Caietele unui fiu risipitor; Sub casca de aur a lui Mambrino. Titus
Filipaº (n.1944). Eseist în tematica de istoria civilizaþiilor ºi criticã imago-
logicã, „scriitor ºtiintific“, jurnalist. Opera importantã, care ar trebui re-
descoperitã. Cãrþi reprezentative: „De la mitul astral la astrofizica“, „Materie
ºi tehnologie“, „Cãlãtorind prin univers“, „Dincolo de curcubeul stelar”.
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Pr. Al. Stãnciulescu Bârda (n.1953). Prozator, istoric, teolog, specia-
list în paremiologie, folclorist, „medievist“, editor ºi bibliograf, personali-
tate enciclopedicã. Operã de poligraf, cu zeci de cãrþi publicate, dintre care
se remarcã „Bibliografia revistei Biserica Ortodoxa Românã“(3 vol.), „Nico-
lae Iorga — concepþia istoricã“(1995), „Coloana Infinitã“. Fondator al ed.
„Cuget Romanesc“, cea mai importantã instituþie „de carte“din mediul rural,
din România. Bucur Chiriac (n.1932). Poet, eseist, autor de memorii de
cãlãtorie, celebru colecþionar de artã. Cãrþi reprezentative: „Anotimpul
liniºtii“, „Aproape de copilarie“, „Caii de fum“ — poeme, „Vitralii“ — memo-
rialisticã, „Trecãtor grãbit prin timpul nostru“ — evocare, „Clopotele Atho-
sului“ — memorialisiticã. Ioan Miclau (n.1940) Scriitor român din Australia.
Poet, dramaturg, jurnalist, autor de memorialisticã literarã, promotor cul-
tural de seamã. Fondator de grupãri literare în þara de la Antipozi. Cãrþi
reprezentative: „Poezii alese“(2 vol) Teatru, „Fiica Zeiþei Vesta“, nuvelisticã.
Ioan Barbu (n.1938) Eseist, editor, important promotor ºi creator de pro-
grame culturale de orientare ortodoxã. Fondator de edituri ºi publicaþii cul-
turale prestigioase. Cãrþi reprezentative: „Îngerii emigraþiei“, „Soarele Orto-
doxiei - Pentru o unitate a diasporei româneºti prin Biserica Ortodoxã ºi
ierarhii ei: Germania ºi Austria“, „Vatra Româneascã sub trei episcopi“,
„Franþa Ortodoxã“, „Sub cerul Italiei (Ortodoxia româneascã ºi cauza ecu-
menicã)" Dimitrie Grama (n.1947). Scriitor român din Danemarca. Poet,
eseist ºi filosof, personalitate a medicinei europene. Poezie singularã, de
o facturã neobiºnuitã, denumitã de autor „cotidianul mistic“. Cãrþi reprezen-
tative: „Dã-mi mâna ta, strãine!“, „Pasãrea melnacoliei“, „Neguþãtorul de
imagini“, „Voi lua cu mine noaptea“, „Bastian, ºi alte confesiuni“. Gheo-
rghe Gavrila Copil (n.1939) Poet, prozator, eseist, cercetãtor în istoria
strãveche; adept al curentului „dacist“, promovat în aproape întreaga creaþie
literarã. Cãrþi reprezentative: „Deceneu“, „La apus de soare“. Autor al pro-
punerii de canonizare a lui Eminescu de cãtre BOR. Elisabeta Iosif (n.1939)
Prozator, reporter, interviewer; creaþie în spiritul „tradiþionalist luminat“,
cultivând „modelul cãrturãresc“ºi „geografia sacrã“. Cãrþi reprezentative:
„Case cu ferestre“ — eseu, „Zeiþa fãrã chip“ºi „Cãlãtorie spre poarta soare-
lui“— povestiri fantastice. Nicolae Dragoº (n.1938). Poet, jurnalist, pro-
motor cultural, unul dintre iniþiatorii instituþionali ai curentului literar „luce-
ferist“, reprezentativ pentru literatura românã de la sfârºitul sec. XX. Poet
neo-clasicist, de echilibru sufletesc dobândit prin disciplina formei exterioare.
Cãrþi memorabile: „Zãpezi fãrã întoarcere“, „Scrisoare în sat“, „Fântâna
din oglinzi“, „Amintirea ca viaþa“, „Autobuzul de searã“ — poeme. Ion Hangiu
(n.1924). Cãrturar de seamã, iniþiator de programe culturale cu impor-
tanþã pedagogica, istoric literar prestigios; cel mai important istoric al pre-
sei din întreaga culturã româna. Opera capitalã în acest domeniu: „Presa
literarã româneascã. Articole-program de ziare ºi reviste“, (22 dec. 1989-
2005), „Dicþionarul presei literare româneºti“(3 ediþii). Elena Cãlugãru
Baciu (n.1943) Poetã, prozatoare, jurnalistã, exprimatã în mediul tradiþiei
ºi al cultului strãvechimii. Cãrþi importante: „Din nou Cain“, „Aripã frântã“
— romane, „Am fost în Tarã cu fagi, Bucovina“ — memorialisticã, „Jocul þipã-
tului“ºi „Grãdinile lui Sebastian“— prozã scurtã. Florentin Smarandache
(n.1950). Scriitor român din SUA. Poet, teoretician, filosof, eseist, per-
sonalitate enciclopedicã din categoria lui Pius Servien; a iniþiat ºi teoretizat
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curentul „paradoxist“, impus în literatura de azi ca o expresie a epocii. Cãrþi
reprezentative: Antichambres/ Antipoésies/ Bizarreries, NonPoem — poeme
de avangarda; LE PARADOXISME: un nouveau mouvement littéraire-eseu;
NonRoman; MetaIstorie —teatru, Fugit.../jurnal de lagãr — memorialistiã;
Scrieri defecte — prozã scurtã; Distihuri Paradoxiste, Outer-Art — album
de artã, Cântece de mahala — poeme, Second Internaþional Anthology on
Paradoxism ºi Third Internaþional Anthology on Paradoxism. Viorica Enãchi-
uc (n.1938) Istoric al culturii, arheolog, editor; opera importantã în cerc-
etarea istoriei culturale, limbii ºi istoriei sociale a românilor în „mileniul
mut“. Cãrþi reprezentative: Codexul Rohonczi — studii literare, decodificare
ºi traducere — lingvisticã; Scrieri literare în sec. XI ºi XII — studii de isto-
rie a literaturii române — etnologie Scrieri din epoca bronzului ºi pânã în
sec. IV e.n. în Geto-Dacia — studii de tracologie — istorie veche Gheorghe
Dobre (n. 1956). Poet, eseist, important promotor cultural, editor; a fon-
dat ºi susþine revista „Helis“. Cãrþi reprezentative: „Exerciþii de libertate“
— poeme. Valeriu Bârgãu (1950-2006) Poet, reporter, eseist, editor, pro-
motor cultural de seamã, creator de mediu literar prin acþiunea sa ºi prin
revista „Ardealul literar“. Cãrþi reprezentative: Floarea-soarelui sau mâna
româneascã, Alfabetul straniu în care vã vorbesc — poezie, Jurnal de uzinã
— prozã (reportaj) Steaua de pãmânt (reportaj). Corneliu Florea (n.1939).
Scriitor român din Canada. Eseist de facturã polemicã, promotor cultur-
al ºi editor, memorialist. Cãrþi reprezentative: „Jurnal de lagãr liber“, „Jur-
nal pe frunze de ar-ar“, „Coloana Infinitã ºi totemurile canadiene“, „Sem-
nale semenilor mei“. „Vremuri anti-româneºti“, „Jurnalul unui medic“. Sabin
Bodea (n. 1952) Poet, jurnalist, prozator, important promotor cultural,
editor; semnificativ pentru iniþiativa culturalã la începutul sec. XXI, în Româ-
nia. Cãrþi importante: „Viaþa pe muchie de cuþit“ºi „Nu ucideþi poetul“ —
poezie, „Preþul unei greºeli“ — roman; zeci de volume de „tablete“, eseuri,
jurnalism cultural „de promovare“ºi „susþinere“. Fondator al revistei „Viaþa
de pretutindeni“, a „românilor de pretutindeni“. Elena Armenescu (n.1948)
Poetã de inspiraþie neo-romanticã. Cãrþi reprezentative: „Ferestrele som-
nului“, „Regatul ascuns“, „Exodul uitãrii“, „Dictatura iubirii“, „Memoria sta-
tuilor“, „Iubirea împãrãteascã“. Lucia Olaru Nenati (n.1949) Poetã, proza-
toare, eminescolog, promotor cultural. Cãrþi reprezentative: „Cea mai tînãrã
Ecaterinã“, „Drumuri“, „Nesfîrºitele vãmi“, „Cochilii cîntãtoare“, „Umbra
Casandrei“, „Ucenicia de aur ºi purpurã“, „Vitrinã ascunsã“ºi „Arca de frun-
ze“, — poezie, „Serpentine“, „Coridorul dintre ceasuri“ — prozã, Eminescu.
„De la muzica poeziei la poezia muzicii“ — eseu. Ioan Kaleve Morariu
(n.1947) Filosof al culturii, psiholog, poet; creator de idei culturale origi-
nale. Cãrþi reprezentative: „Fundamentele psihologice ale jocului“ — psiholo-
gie , „Fundamentele psihologice ale instruirii“ — psihologie, „Intersecþii“ —
poeme, „Fundamentele epistemice ale discursului cultural“(5 vol.) — filosofie.
Nicolae Nicoarã-Horia (n.1951) Poet de orientare tradiþionalistã, Cãrþi
reprezentative: „Cuvântul nu sta la vamã“, „Din umbra flãcãrii“, „Desculþ
prin Transilvania“. Theodor Damian (n. 1951). Scriitor român din SUA.
Poet, teolog, eseist de facturã creºtin-ortodoxã; important promotor cul-
tural, editor al revistei „Luminã Linã“. Cãrþi reprezentative: „Liturghia Cuvân-
tului“ — poeme, „Implicaþiile spirituale ale teologiei icoanei“, „Dimineaþa Învierii“
— poeme. Victor Sterom (n.1937) Poet, critic literar, promotor cultural
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ºi editor. Cãrti reprezentative: „Iarna cu fluturi albaºtri“, „Poeme fãrã timp“,
„Banca de metafore“, „Umbre pe falezã“. Gheorghe Neagu (n.1949) Proza-
tor, jurnalist, important promotor cultural; editor de presã literarã, fonda-
tor al revistei „Oglinda literara“, una dintre cele mai importante publicaþii
de literaturã românã în preajma anului 2000. Cãrþi reprezentative: „Arme
ºi lopeþi“— roman , „Moartea ºobolanului“— prozã scurtã, „Aesopicae“, „Taran-
tula“— roman, „Templul iubirii“ — roman. Al. Florin Þene (n.1942). Poet,
critic literar, promotor cultural; eseisticã de facturã filosoficã, de inspiraþie
fenomenologicã. Cãrþi reprezentative: „Ochi deschis“, „Fuga statuilor“, „Nucul
dintre doua veacuri“, — versuri, „Insula viscolului“ — roman, „Vã somez, Dom-
nule Doctor!“, teatru. Ion Pachia Tatomirescu (n.1947) Poet, editor, eseist,
istoric al culturii; activitate de cercetare în domeniul „dacismului“, pe care
îl ilustreazã ºi în creaþie în mod strãlucit. Cãrþi reprezentative: „Generaþia
resurecþiei poetice“ — istorie a poeziei româneºti din sec. XX (Labiº — Stã-
nescu — Sorescu), „Dicþionar estetico — literar, lingvistic, religios ºi de teorie
a comunicaþiei“, „Zalmoxianismul ºi plantele medicinale“ — studiu de isto-
ria civilizaþiei, „Compostorul de nori“ — poeme. Elisabeta Bogãþan (n.1949)
Poetã, eseistã, creator de mediu cultural, traducãtor. Cãrþi reprezenta-
tive: „Gazeluri“, „Hipnoze“, „De dragoste“, „Zodia dezlegãtorilor de
semne“(poeme), „Cântece de rezemare“, „Generaþia Ianus“. Nicolae Gri-
gore Mãraºanu (n.1937) Poet, jurnalist, eseist important; a introdus în
mod strãlucit universul dunãrean în lirica româneascã. Autor de cãrþi
reprezentative: „Umbra fluviului Dunãre“, „Leviathanul“— antologie a fluviu-
lui, „Înger ºi banjouri“(despre limbile arhaice). Daniel Gligore (n. 1977)
Eseist ºi editor de orientare creºtin-ortodoxã. Cãrþi reprezentative: „Sac-
erdoþiul omului - Omul preot al creaþiei“, „Relaþiile publice ºi comunicarea
internaþionalã; Modelul Sfinþilor Apostoli“. Constantin Stancu (n.1954).
Poet ºi eseist de orientare religioasã. Cãrþi reprezentative: „Pãsãrile plâng
cu aripi“— poezie, „A privi cu ochii inimii“(Poemele roadelor ), poezie creºtinã.
„Pseudo- Imobiliaria — Afacerile lui Dumnezeu cu omul“, eseu. Ilie Rad (n.
1955 ) Istoric literar, editor, specialist în istoria jurnalisticii. Cãrþi reprezen-
tative: „Peregrin prin Europa“, „Memorialistica de rãzboi în cultura românã“,
„Stilisticã þi mass-media“, „Aron Pumnul“ — monografie, „La un ceai cu ªtefan
J. Fay“, „De la Moscova la New York“. Petre Gigea-Gorun (n.1930) Poet,
memorialist, eseist, personalitate publicã prestigioasã. Cãrþi reprezenta-
tive: Cãldura vieþii, Amintirile de acasã, La poarta vremii — versuri, Ado-
lescenþi de altãdatã (roman), Oameni ºi evenimente craiovene (memorii),
Rondeluri (versuri), Din însemnãrile unui ambasador român la Paris (mem-
orii), Amintiri despre scriitori ºi alþi oameni de culturã (memorii), V. G. Paleo-
log ºi Brâncuºi — un dialog etern (studiu monografic), Un ministru de finanþe
îºi aminteºte (douã volume, memorii). George Lãzãrescu (n.1922). Istoric
literar, italienist de seamã, traducãtor. Cãrþi reprezentative: Þãrile române
ºi Italia pânã în 1600, Storia della civilta italiana, ªcoala românã din Roma,
Prezenþe româneºti în Italia. Zenovie Cârlugea (n.1950) Istoric ºi critic
literar, eseist, cercetãtor scrupulos al civilizatei strãvechi; adept al curen-
tului „dacist“ în cultura românã, brâncuºolog. Cãrþi reprezentative: „Al. Mace-
donski  — Palatul fermecat“ — eseu asupra barocului macedonskian“, „Poezia
lui Lucian Blaga“— criticã literarã „Dacoromânia profundã“— studii de dacolo-
gie . Promotor al „Miºcãrii zalmoxiene“. Doina Maria Pãcurariu (n.1933)
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Hispanist, prozator, traducãtor. Cãrþi reprezentative: „Miguel de Unamuno“,
monografie, „Doamna Ambasador“, proza memorialisticã, traduceri dupã
Jose Lopez Portillo, Ernesto Sabato, Miguel Angel Asturias. Emil Poenaru
(n.1932) Istoric al culturii, eseist, dramaturg, prozator de evocare ºi recon-
stituire, specialist în ºtiinþe juridice; operã de poligraf. Cãrþi reprezenta-
tive: „La colonna di Traiano et Decebalo“— eseisticã, „Calendarul de la
Sarmisegetusa“— cercetare istoricã (co-autor) „Sala de aºteptare“— roman,
„Trei recursuri pentru Horia,ªincai, Iancu“— evocare istoricã. Julia Maria
Cristea (n.1941). Scriitor român din Austria. Eseist, muzicolog; exprimatã
în literatura de cãlãtori, în „proza de legende urbane“ca ºi, recent, în eseis-
tica pe teme de etnologie. Cãrþi reprezentative: „În Þara Surâsului-Thai-
landa“, „Legende vieneze“, „Timp ºi Sãrbãtoare. Obiceiuri ºi tradiþii calen-
daristice la Români“. Nicolae Bãciuþ (n.1956) Poet, jurnalist, autor de
literaturã de interviuri ºi eseu. Cãrþi reprezentative: „Jocuri încruciºate“,
în poezie, „Anotimpul probabil“, — interviuri, „Muntele Athos din muntele
Athos“ — jurnal. Nicolae Rotaru (n. 1950) Poet, prozator, eseist, poligraf
cu operã impresionantã. Cãrþi reprezentative: „Înger de oþel“— roman, „Eter-
nitate aproximativã"— versuri, „Emoþii cãrunte“— prozã scurtã. Ileana Stan-
ka Vicic (n.1964). Scriitoare românã din Slovenia. Poetã religioasã, de
structurã post-modernã. Alexandru Ligor (n.1939 ) Istoric, cercetãtor
de arhive, autor de studii de antropologie culturalã. Cãrþi reprezentative:
„Þãranii.Rãdãcini, chipuri ºi port. De la Posada (1330) la Alba Iulia (1918)“
— album, „Prin Moldova în timpul lui Vasile Lupu“, „Vechi tipãrituri în lb.
românã ºi unitatea naþionalã“, „Grigore Ureche, Miron Costin, Constan-
tin Cantacuzino Stolnicul, Ioan Neculce, cronicari?“. Marta Bãrbulescu
(n.1937) Poetã neo-romanticã, de orientare ecologistã, prozatoare, eseistã.
Cãrþi reprezentative: „Mansarda cu fantome“— prozã scurtã, „Trezirea“-
roman, „Moira“ — poezi. Ion Gaghii (n.1950). Poet ºi jurnalist, promotor
cultural; editor de presã social-culturalã, important creator de mediu în
domeniul cãrþii. Cãrþi reprezentative: „Corn de inorog“, „Dragoste pe rãni“,
„Când statuile danseazã“, „Rãtãcit în Babilon“. Aurel David (n.1936) Proza-
tor, jurnalist, promotor cultural, autor de cercetãri de „istorie culturala
localã“. Cãrþi reprezentative: „Evadam“— roman, „Un cancer de vânzare“,
„Belele“, „Confruntare“— proza, „Oameni care fac“(5 vol.) — jurnalisticã ºi
reportaj. Mihail I. Vlad (n.1947) Poet, jurnalist, promotor cultural, prezenþã
constantã de mediu literar. Cãrþi reprezentative: „Neliniºtea cuvintelor“si
„Prãbuºiri în uitare“— versuri ,"Durute poteci“— publicisticã. Pr. Ioan Ionescu
(n.1915) istoric bisericesc, cercetãtor de „istorie localã“; contribuþii me-
morabile despre icoanele fãcãtoare de minuni din România. Cãrþi reprezen-
tative: „Pagini de culturã veche creºtinã, româneascã“, „Icoane de sfinþi
slãviþi ai Bisericii Þarii Româneºti“, „Începuturile creºtinismului românesc“.
Dumitru Bãlãeþ (n. 1935) Poet si eseist, istoric literar, folclorist, spe-
cialist în biblioteconomie; activitate prestigioasã de poligraf. Cãrþi
reprezentative: „Odihna pe prund“ — versuri, „Eterna Regasire“ — eseisti-
ca etnologica, „Civilizaþia de bibliotecã“, „Eterna regãsire“ — eseuri. George
Roca (n.1946). Scriitor român din Australia; poet, jurnalist, om de teatru,
important creator de mediu cultural, editor de publicaþii de culturã. Cãrþi
reprezentative: „Orizonturi albastre“, „Dincolo de orizont“, „Epoca ªtefani-
anã — o interpretare arhitecturalã“. A.I.Brumaru (n.1943) Important eseist
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ºi filosof al culturii, cu o profundã pregãtire de filosof si estetician; orien-
tare „originistã“ ºi existenþialistã, cel mai însemnat discipol intelectual al
lui C. Noica. Cãrþi importante: „Fiinþã ºi loc“ — eseu, „Despre fiinþa
româneascã“ — eseu, „Fiinþa muzicalã“ — eseu. Marcel Crihanã (n.1942),
Istoric literar, editor; activitate temeinicã ºi diversificatã de cercetare a
„marilor clasici“. Cãrþi reprezentative: „Perpessicius interpretat de...“. ,
„Bogdan Petriceicu Haºdeu“, „Scrieri despre Mihai Eminescu“. Mariana
Sperlea (n.1942) Poetã, prozatoare, adeptã a literaturii neo-tradiþionale
ºi a „regionalismului creator“. Cãrþi reprezentative: „Lacrimã rãstignitã“ºi
„Proprietar de lacrimi“— poezie ,"Ultima toamnã a poetului“ — prozã. Ca-
listrat Costin (n.1942) Poet, jurnalist, prozator, prezenþã importantã în
mediul literar contemporan. Cãrþi reprezentative: „Satirã duhurilor mele“—
versuri, „Închis pentru inventar“— versuri, „Arºiþã“ — roman. Nicolae Murgu
(n.1946) Poet, publicist, de orientare neo-tradiþionalist. Cãrþi reprezenta-
tive: „Dialoguri imposibile“- versuri ,"De-a viaþa ascunselea“ — versuri. Nico-
lae Danciu Petniceanu (n.1936 ) Prozator, jurnalist, promotor cultural;
fondatorul revistei literare „Eminescu“, adept al unui „bãnãþenism creator
„ºi cercetãtor al „istoriei locale“. Cãrþi reprezentative: „Apa de duminicã“—
prozã scurtã , „Domnul Eminescu soseºte iarna“— istorie literarã, „Lacrimã
de taragot“— volum de folclor, „Peregrin în Siberia“, însemnãri de
cãlãtorie. Antonia Iliescu (n.1953). Scriitoare românã din Belgia. Proza-
toare, poetã, original cant-autor; scriitor de limbã românã ºi francezã; eseis-
ticã remarcabilã prin „trãirism“. Cãrþi reprezentative: „Curcubeul cu oameni“,
„Dora-Dor. Le chemin entre deux portes“. Vasile Tãrâþeanu (n. 1945).
Scriitor român din Ucraina. Poet post-eminescian, prozator ºi jurnalist,
promotor cultural de seamã, editor. Cãrþi reprezentative: „Iluzii ºi cãutãri“
— publicisticã, „Teama de înstrãinare“ — versuri, „Dinafarã“, „Pãmânt în
retragere“ — poeme, „Litanii din Þara de Sus“. Simion Bãrbulescu (n.1925
) Istoric ºi critic literar, eseist, editor; adept al unui „academism luminat“ºi
al unei critici literare de tip didactic-universitar. Cãrþi reprezentative: „Comen-
tarii critice“, „Din perspectiva alteritãþii“, „Profiluri“. Lucian Hetco (n. 1962).
Scriitor român din Germania. Eseist, poet, prozator, promotor cultural ºi
editor; acþiunea lui creeazã, în jurul revistei AGERO (Stuttgart, Germania),
un cerc literar influent, cu consecinþe în cultura româneascã. Cãrþi reprezen-
tative: „Dreptul la culpã“, „Oglinda cu suflet“ — poeme, „Sufletul Românesc“
— eseuri. Al. Husar (n.1920) Important filosof al culturii, reprezentativ
pentru „neo-renaºterea moldoveneascã „în a doua jumãtate a sec. XX;
cercetãri ºi sinteze în istoria civilizaþiei, eseu filosofic ºi moralist. Cãrþi impor-
tante: „Anti-Gog“ (una dintre cele mai originale manifestãri ale gândirii
româneºti contemporane), „Întoarcerea la literaturã“ — istorie literarã „Poeme
de odinioarã“ — versuri, „Vremea de apoi“— prozã. Mariana Brãescu
(n.1949) Prozator ºi dramaturg, una dintre cele mai importante creatoare
de instituþii de presã din întreaga culturã românã; creaþie singularã atât
în prozã „realismului magic“din „Îmi amintesc ºi îmi imaginez“cât ºi în dra-
maturgia din „Al treisprezecelea Caesar“. Alte cãrþi importante: „Imper-
fecþiuni provizorii“— prozã, „Londra de la 3 la 5“— teatru.

230



SUMAR

Antonie Plãmãdealã — „Mi-am fãcut datoria faþã de Bisericã 
ºi culturã“ ............................................................................. 7

Zoe Dumitrescu Buºulenga — Meseria de profesor ca sacerdoþiu .......... 10
Calinic Argatu  — Întreitã ºi dumnezeiascã bucurie! ............................... 13
Constantin Ciopraga — Proiectarea fenomenului creativ românesc într-o duratã

a noastrã............................................................................. 16
Teofil Rãchiþeanu — Muntele — un destin .............................................. 19
Grigore Ilisei — Credinþa în „scrisul frumos“ mi-a cãlãuzi paºii ................. 26
Ion Marin Almãjan — Mã simt contemporan cu Homer ......................... 28
Virgiliu Radulian — Literatura mea: Un document de educaþie umanist-

creºtinã ºi moralã .................................................................. 30
Melania Cuc — Cartea de pe raftul dintre minte ºi inimã ........................ 34
Ionuþ Þene — Milenarismul clujean ........................................................ 37
Alexandru Nemoianu — Când am vãzut întâia datã ................................ 39
Alexandru-Cristian Miloº — Gândirea cosmicã ...................................... 41
Miron Þic — Gândul meu e limba românã ............................................. 44
Graþian Jucan — Nu vin de nicãieri ºi nu mã duc nicãieri: 

„Cum am fost aºa rãmânem“ .................................................. 46
Eugen Evu — Amor fati? Amor dei? ..................................................... 49
Felix Sima — Declaraþie pe propria-mi rãspundere .................................. 52
Tudor Nedelcea — Textul eminescian mi-a îndreptat destinul ................... 54
ªtefan J. Fay — Limba ºi cultura mi-au dat patria ................................. 56
Titus Filipaº — Scrisul ca reprezentare ontologicã ................................. 57
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda — Eu, ca preot, sunt urmaºul misionarilor 

creºtini ............................................................................... 60
Bucur Chiriac — Exist datoritã unui Înger .............................................. 65
Ioan Miclãu — „Sunt român ºi punctum, oriunde aº trãi în lume“  ............ 73
Ioan Barbu — „Luminã nouã“ ............................................................... 76
Dimitrie Grama — Câteva gânduri despre „cotidianul mistic“ ................... 81
Gheorghe Gavrilã Copil — Izvoarele zidirii ............................................. 86
Elisabeta Iosif — Iluminãri colective ...................................................... 89
Nicolae Dragoº — Cãrþile — Daruri pentru semenii noºtri ........................ 91
Ion Hangiu  — Am servit cu demnitate limba ºi cultura româneascã, 

averea cea mai de preþ a poporului român ............................... 93
Elena Cãlugãru-Baciu — Cred cã limba neamului meu va învinge pretutin
deni unde sunt români ........................................................................ 96
Florentin Smarandache — Am creat „paradoxismul“! ............................. 99
Viorica Enãchiuc — Dacã nu terminam lucrãrile începute, aº fi trãit 

degeaba.............................................................................. 104
Gheorghe Dobre — Pentru ca „þara din vis“ sã fie „þara din realitate“ ...... 106
Valeriu Bârgãu — De ce exist! ............................................................. 109
Corneliu Florea — Scriu fiindcã sunt o fiinþã raþionalã liberã .................... 110
Sabin Bodea — Scriu pentru cã am ceva de spus, ca omul sã devinã mai 
bun, mai drept, mai aproape de misia lui Dumnezeu .............................. 112
Elena Armenescu — Sunt creºtin-ortodoxã ºi cred în nemurire ............... 114
Lucia Olaru Nenati — O zi în care nu scriu mã face sã mã simt 

vinovatã ............................................................................. 118

231



Ioan Kaleve — Pro domo .................................................................... 124
Nicolae Nicoarã-Horia — Nevoia de a rosti cuvinte... ............................. 125
Th. Damian — Scrisul ca rug aprins al pustiei ....................................... 126
Victor Sterom — Scriu fiindcã nu pot sã trãiesc fãrã sã scriu ................ 127
Gheorghe Neagu — Rostul scriitorului este ca rostul florilor pe 

pãmânt ............................................................................. 128
Al. Florin Þene — „Orice cãlimarã poate sã devinã un Vezuviu“ ................ 131
Ion Pachia Tatomirescu — Sunt un resurecþional modernist ................... 134
Elisabeta Bogãþan — Un rost ºi un sens în toate ................................. 138
Nicolae Grigore Mãrãºanu — Despre transferul de fiinþã ºi mântuirea 

prin poezie ........................................................................ 139
Daniel Gligore — Planul lui Dumnezeu ................................................... 143
Constantin Stancu — Scribul la intersecþia marilor bulevarde ................. 145 
Ilie Rad — Dorinþa de a deveni scriitor .................................................. 147
Petre Gigea-Gorun — Am intrat pe tãrâmul literaturii cu satisfacþia de a 
fi pãtruns în Paradis ........................................................................... 150
George Lãzãrescu — Am scris pentru cei ce doresc sa cunoascã 

istoria ............................................................................... 151
Zenovie Cârlugea — Cred într-o metafizicã a creaþiei ºi trãiesc 

sentimentul predestinãrii  .................................................... 153
Doina Maria Pãcurariu — Scufiþa roºie ºi capa de vizon ........................ 156
Emil Poenaru — „Vremea vremuieºte“ ................................................... 162
Julia Maria Cristea — De ce scriu? .................................................... 169
Nicolae Bãciuþ — Singura ºi sfâºietoarea artã de a trãi ......................... 173
Nicolae Rotaru — Pecete de credincioºie ............................................. 175
Ileana Stanka Vicic — Cartea cea mai importantã este Sfânta 

Scripturã ........................................................................... 177
Alexandru Ligor — Tinere, ai libertatea ºi puterea sã alegi ..................... 180
Marta Bãrbulescu — Propria-mi respiraþie ........................................... 182
Ion Gaghii — Ard zãpezile iubirii ............................................................ 184
Aurel David — Vin dinspre soare-rãsare cu tot ce am scris .................... 186
Mihail I. Vlad — O dârã de luminã, o dârã de suflet .............................. 188
Pr. Ion Ionescu — Sunt strãnepot al lui Horea ..................................... 190
Dumitru Bãlãeþ — Mãrturisire de scriitor ............................................. 192
George Roca — Age Quod Agis ........................................................... 194
A.I. Brumaru — Intrarea hotãrâtã în lucrare ......................................... 198
Marcel Crihanã — Îmi place sã scriu despre orice ºi oricum .................. 200
Mariana Sperlea — Scrisul este crezul meu sfânt ................................. 202
Calistrat Costin — Seamã de înþelepciune ºi nebunia lumii vom da ......... 203
Nicolae Murgu — Tot ceea ce sunt datorez lui Dumnezeu ºi cãrþilor ......... 206
Nicolae Danciu Petniceanu — Spovedania mea ..................................... 207
Antonia Iliescu — Antemergãtorul ........................................................ 209
Vasile Tãrâþeanu — „Speranþa-i mângâie pe toþi muritorii…“ ................... 211
Simion Bãrbulescu — Contribuþie pentru edificarea unei lumi mai bune .... 215
Lucian Hetco — Sunt dator strãmoºilor mei, gândind ºi trãind 

româneºte ......................................................................... 218
Al. Husar — „Scriu pentru oameni, câþi sunt ºi vor mai fi“ ...................... 220
Mariana Brãescu — Prefaþã pentru toate cãrþile mele: Rugãciune de 

searã ................................................................................ 222
Note asupra autorilor .................................................................. 224

232



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




